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Vážení sousedé,
máme za sebou rok, který byl pro naši obec velmi úspěšný. Podařilo se nám získat prestižní titul Jihočeská vesnice roku 2015 a také nám byl přisouzen zkonfiskovaný
Černínský majetek v katastrálním území Lovětín. Vypětí bylo obrovské, a proto děkuji
Vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílíte na vytváření pozitivního ducha našeho domova.
Přeji Vám pohodové a klidné svátky zrození, uvolněné rozloučení se starým
rokem a do toho nového pevné zdraví, plno invence a elánu.
starosta Bohumil Rod

Co je za námi
Za pomoci dotačních titulů se nám podařilo zateplit sokolovnu, Pravdovu knihovnu a z bývalé obecní
ubytovny se staly tři byty s pečovatelskou službou. Jsou již plně obsazené a jejich obyvatelky v nich stráví své
první vánoce. Dotaci jsme využili také při dokončení opravy místní komunikace na trase Lovětín-Nová Včelnice.
Ve spolupráci s firmou Fübiko a Zemědělským družstvem Rodvínov došlo k opravě cesty vedoucí do katastru
Dolní Radouně okolo Hánovského rybníka. Vrátím se ještě do Lovětína, kde místní nadšenci vytvořili svépomocí
krásné dětské hřiště za hospodou U Kouřící Veverky. Svou ruku k dílu přiložili také sousedé v Hostějevsi při ozeleňování zrekonstruované nové návsi. Byly také vybudovány nové chodníky okolo kostela svatého Prokopa, k
pomníku padlých na Horní návsi a opravily se i chodníky v okolí mostu přes Kameničku v Jarošově nad Nežárkou.

Jak s výhrou?
Velkou diskuzi vyvolává otázka: ,, Co bude s výhrou naší obce v soutěži Vesnice roku 2015?“ Tou největší výhrou je prestiž, kterou jsme získali. Jistě ji zaznamenala i většina z Vás při debatách s lidmi odjinud.
Od Jihočeského kraje získáme dotaci v rámci programu POV ve výši 0,5 mil Kč. K této částce ale musíme přidat stejnou ze svého. Na základě schválených finančních priorit a rozhodnutí zastupitelstva bude tak požádáno o dotaci na rekonstrukci střechy Kulturního domu ve Zdešově. Od ministerstva pro místní rozvoj budeme
stejnou cestou žádat o dotaci ve výši 1 milion na rekonstrukci základní školy. Celková částka za rekonstrukci je
odhadována na 3 miliony. Jihočeský kraj a Spolek pro obnovu venkova spolu s dalšími dvanácti sponzory uhradily také většinu výdajů týkající se slavnostního vyhlášení a prezentace obce.

Další plánované investice
Investice plánované v příštím roce jsou spojené také se získáním dotačních titulů:
Výstavba sběrného dvora v Jarošově nad Nežárkou - v tomto roce jsme zaktualizovali projektovou dokumentaci a podali žádost o dotaci do nově vyhlášeného programu. Žádost postoupila do druhého kola. Přibližná výše
investice je 3 miliony Kč.
Rekonstrukce místní komunikace v Matějovci je plánována z dotačního programu ministerstva pro místní rozvoj. Přibližná výše investice je odhadována na 1,6 milionu Kč.
Rekonstrukce střechy hospodářských budov fary v Jarošově nad Nežárkou by měla být realizována
z dotačního programu Jihočeského kraje. Předpokládaná výše investice je 800 tisíc Kč.
Nákup lesnické techniky za pomoci dotačního programu PRV. Předmětem dotace je nákup vyvážecího návěsu na kulatinu. Předpokládaná výše investice 1,1 milionu Kč.
Revitalizace zeleně v Jarošově nad Nežárkou za pomoci programu Státního fondu životního prostředí. Dojde k prořezání a výsadbě stromů na obecních pozemcích a v alejích katastru obce Jarošov nad Nežárkou. Předpokládaná výše investice je 0,6 mil.
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Výše vodného, stočného a místního poplatku za odpad pro příští rok se nemění.
Občané, kteří přijdou zaplatit místní poplatky na obecní úřad, obdrží navíc zdarma kalendář, ve kterém se prezentují vítězné jihočeské vesnice. Pro jedno číslo popisné je určen jeden výtisk.
OPAKOVANĚ upozorňujeme občany, že prostranství u ČOV je určeno jen k odkládání větví a dřevěného odpadu. Ostatní odpad ze zahrádek se ukládá do kontejneru ve sběrném místě a do domácích kompostérů. Odkládání jakéhokoliv jiného než dřevěného odpadu na tomto místě bude posuzováno jako zakládání černé skládky!
Svoz tříděného a nebezpečného odpadu z místních částí bude probíhat i v příštím roce. Žádáme občany, kteří
tuto službu využívají, aby ji nezaměňovali se svozem objemného a směsného odpadu. Pro tuto variantu slouží
pravidelný svoz směsného odpadu firmou AVE a sběrné místo v Jarošově nad Nežárkou.
Děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí odpad a také zdešovskému osadnímu výboru za vzorné provozování sběru a evidence tříděného odpadu v této místní části. Třídění odpadu je jediná cesta k zastavení neustále
se zvyšujících poplatků za likvidaci odpadu.
OPAKOVANÉ UPOZORNĚNÍ NÁJEMCŮM HROBŮ!
Vzhledem k tomu, že stále dochází k porušování řádu pohřebiště na obou hřbitovech, upozorňujeme nájemce
hrobů, že na hřbitov je zakázáno vodit psy. Dále je povinnost oznamovat uložení do hrobu, zřízení hrobového
místa, úpravy na hrobovém místě a zrušení hrobového místa.Potřebné formuláře najdete na webových stránkách obce) na adrese http://www.jarosov.cz/epodatelna.php a v listinné podobě na obecním úřadě (p. Šárka
Mráziková). Jedná se o tyto dokumenty – Oznámení uložení do hrobu, Souhlas se zřízením hrobového místa,
Souhlas s úpravami hrobového místa, Žádost o zrušení hrobového místa.

Informace z jednání 8. a 9. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svých schůzích kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo:
•
koupi pozemku p.č. 1277/1 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
•
záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 574/3 v k.ú. Lovětín
•
směnu obecních pozemků p.č. 144/30 a 144/31 za soukromý pozemek oddělený od soukromého pozemku p.č. 174/11 a připojený k obecnímu pozemku p.č. 174/5 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
•
úhradu poloviny skutečných nákladů geometrického zaměření opravy katastrální hranice k.ú. Lovětín a
k.ú. Kostelní Radouň
•
bezúplatný převod pozemku p.č. 1281/1 v k.ú. Jarošov od ÚZVSM
•
bezúplatný převod komunikace ležící na pozemku p.č. 91/4 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou od ÚZSVM
z důvodu veřejného zájmu
•
Obecně závaznou vyhlášku Obce Jarošov nad Nežárkou č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
•
Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem ohledně pečovatelských bytů s MMR
•
žádosti dvou soukromých stavebníků o vrácení přeplatku z kupní ceny z důvodu splnění Pravidel pro
prodej stavebních pozemků na ZTV Tyšlerův kopec
•
návrh ČEVAK na cenu vodného a stočného pro rok 2016
•
Příkaz a Směrnici pro provedení inventarizace za rok 2015 a složení inventarizačních komisí
•
Plán zimní údržby v obci a místních částech
•
Plán stavebních akcí na rok 2016
•
Smlouvu o spolupráci obcí při tvorbě kalendáře na rok 2016
•
Změnu Územního plánu č. 1 Obce Jarošov nad Nežárkou
•
Rozpočet Obce Jarošov nad Nežárkou na rok 2016
•
zvýšení odměn neuvolněným zastupitelům o 3% s účinností od 1. ledna 2016
Zastupitelstvo stáhlo záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 574/3 v k.ú. Lovětín pro nezájem žadatelů.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty Bohumila Roda o hospodaření v obecních lesích za rok
2016.
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Pravdova knihovna bude slavit!
A důvodů pro to je hned několik. Především je do slova a do písmene „znovuzrozená“. Budova z osmdesátých let minulého století se proměnila, zmodernizovala a zkrásněla! Za čtyři měsíce, kdy byla knihovna
kvůli stavebním úpravám uzavřena, byla budova zateplena, vyměněna okna, vylepšeno osvětlení a pořízen nový kotel pro úsporné vytápění. Nejpatrnější změny nastaly v interiéru knihovny. Nově obložené stěny, stropní
podhledy, renovované regály a zcela nový výpůjční pult, stoly, židle a po celé ploše zátěžový koberec. Probourána byla také jedna příčka, takže se poněkud změnily vnitřní dispozice prostoru, které, jak doufáme, přispějí k
jeho lepšímu využití. Ve stejném duchu byla upravena i místnost, kde se scházejí děti z dramatického kroužku.
Celý prostor je laděn do přírodních barev. Skalním čtenářům skončí čtyřměsíční půst a mohou si konečně přijít
půjčit tolik postrádané knihy. Knihovna zahajuje svoji činnost v neděli 10. ledna 2016 dnem otevřených
dveří. A proč právě tento den? I to má svůj důvod. Právě tento den uplyne rovných 130 let od chvíle, kdy byla
v tehdejším Jarošově založena první veřejná knihovna. Tenkrát byla taky neděle a odpoledne se konala v divadelním sále hospody u Skálů veliká slavnost. Možná si vzpomenete, že právě tam, „na místě činu“, jsme si před
pěti lety společně připomněli jedno a čtvrt století existence knihovny. 130. výročí tedy pro změnu oslavíme v
novém!
A co Vás čeká? Knihovna bude přístupná už od 13. hodin. Nedočkaví čtenáři toho mohou využít a vyměnit si
přečtené knihy. Ve 14 hodin se můžete podívat na kulturní vystoupení „odrostlejších“ členů dramatického
kroužku, ve kterém společně s členkami Klubu čilých seniorů humornou formou připomenou, jak by taky mohly probíhat přípravy obce na účast v soutěži Vesnice roku. Po skončení tohoto vystoupení oficiálně otevřeme
výstavu výrobků naší spoluobčanky paní Dany Janurové. Její šikovné ruce tvoří něžnou krásu, která musí oslovit každého. Budeme rádi, když přijdete, prohlédnete si nové prostory, pobavíte se a setrváte společně s námi
„až do tmy“.
Je na místě upřímně poděkovat dlouhé řadě těch, kteří „můžou“ za to, jak knihovna dnes vypadá, starostou obce počínaje a šikovnými řemeslníky konče.
Milena Kodýmová

Je tu advent, Vánoce
Slyšíme ta slova ze všech koutů, avšak co ve vás vyvolávají tyto pojmy? Lavinu povinností spojenou
s nakupováním, pečením či úklidem? A co asi znamenaly pro lidi, kterým se rok dělil na dobu setí, sklizně a
zimního odpočinku. Dnešní doba se trochu změnila. Ranní svítání se slévá se světly pouličních lamp a večerní
stmívání nahradila všudypřítomná televizní obrazovka. Kladu si otázku, zda má vůbec cenu připomínat dobu
společně trávených zimních večerů, kdy se lidé zastavili a měli dostatek času na děti, vyprávění nebo písničky.
Když si dnes oblékáme kroje, jako bychom se nořili do období dřívějšího Jarošova, kde byl kroj ještě přirozenou součástí života. Vážíme si ho nejen pro jeho stáří, ale především pro jeho hodnotu a krásu. Necháváme
vyniknout jeho lesku, abychom dali zavzpomínat pamětníkům a dnešním dětem představili pro ně možná naivní lidové tradice a písně. Je to vlastně záruka, že nikdy nemohou zestárnout.
Děkuji na tomto místě všem těm, kteří věnují svůj čas přípravám na vystoupení a vkládají nemalou energii
do pěveckých i tanečních zkoušek. Že něco občas nevyjde, nevadí. I to dělá život barevnějším. Scházíme se,
abychom vám ukázali krásu lidových tradic, obohatili současný život a rovněž proto, že nás to baví.
Ať i vy naplníte příští rok tím vším, co je pro vás milé.
Za Krojovou družinu z.s. Zdenka Ouhelová

Pozvání na půlnoční bohoslužbu v kostele sv. Prokopa v Jarošově nad Nežárkou
Na Štědrý den začíná mše svatá v 17 hodin. Čtvrthodinu předtím ale máte možnost ještě jednou si společně zazpívat koledy, tentokrát za doprovodu trubky pana Tolknera a na varhany zahraje pan Holický. Nenechte si tuto příležitost ujít!
Na druhý svátek vánoční 26. prosince 2015 bude mše svatá sloužena již v 8 hodin ráno a v sobotu
2. ledna 2016 v tradičním čase 16,30 hodin.

Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří v uplynulém čtvrtletí
oslavili svá životní výročí nebo jiné radostné rodinné události!
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Stálý úsměv, žádné vrásky,
pevné zdraví, hodně lásky!
PF 2016
Ať se nám všem daří alespoň
tak jako letos !!!

9. ledna

10. ledna

2. února

13. února

5. března

12. března

26. března

Jarošov nad Nežárkou
Hasičský ples
sál sokolovny
20 hodin
hraje Klaret
Jarošov nad Nežárkou
Den otevřených dveří
13 hodin
oslava 130. narozenin knihovny
výstava výrobků Dany Janurové
Pravdova knihovna
Jarošov nad Nežárkou
Hrátky s pamětí - zahájení 2. běhu kurzu
Pravdova knihovna
18,30 hodin
Zdešov
Dětské maškarní
14 hodin
Hasičský ples
20 hodin
sál KD
Jarošov nad Nežárkou
maškarní odpoledne pro děti
14 hodin
maškarní ples
20 hodin
sál sokolovny, hrají Vrbovci
Zdešov
Retro MDŽ
20 hodin
sál KD, hrají Vrbovci
Zdešov
Velikonoční závody v požárním sportu
náves

Mikulášská nadílka v Hostějevsi
V sobotu 5. prosince 2015 odpoledne bylo na nově vybudované hostějevské návsi a v přilehlé „Buřtárně“ hodně živo.
Mezi drobotinu, které je v Hostějevsi požehnaně, totiž zavítaly známé bytosti, aby trochu pokáraly zlobílky, ale především pochválily a drobnými dárky odměnily všechny přítomné děti.
Členky a členové Místní skupiny Českého červeného kříže
děkují všem zúčastněným na besídce za hezkou společnou
předvánoční atmosféru.
Velký dík posílají také panu Jindřichu Janoutovi
za jeho sponzorský dar.
předsedkyně MS ČČK Hostějeves Kateřina Tobiášová
Mikuláše s čertem svým objektivem zachytila
Romana Tobiášová.

