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Vážení sousedé,
léto je v plném rozpuku, což lze spolehlivě zaznamenat především díky tradičním akcím, které probíhají
takřka každý týden. Děkuji všem jejich organizátorům za energii a píli, které do nich vkládají. Jsou jedním
z rozhodujících střípků mozaiky, díky které se naše obec řadí mezi příjemná místa k žití. Do kulturního kaleidoskopu díky rozhodnutí zastupitelstva se letos zařadí i Jarošovská pouť. V sobotu 9. července od 15 hodin si můžete v areálu sokolovny posedět s cimbálovkou a od 21 hodin to tam také můžete roztočit s legendou jihočeského
bigbítu, skupinou Fantom z Milevska.
V minulém čísle zpravodaje jsem avizoval podání žaloby římskokatolické církve na stát a naši obec o
vrácení stavebního pozemku 42/2 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou. Na tomto pozemku stojí hospodářské budovy
jarošovské fary. Soud skončil zatím zamítnutím žaloby. O dalším dění v této kauze vás budeme informovat. Obdobné je to i s nabídkou České pošty k zapojení obce do projektu Pošta Partner. Vzhledem k vyjednávání organizací zastupujících dotčené obce s Českou poštou byla zatím ostatní jednání pozastavena. Určitě nejpříjemnější
zprávou pro naši obec v poslední době byla ta o přidělení dotace na výstavbu sběrného dvora. Ve velmi přísných
kritériích jsme obstáli především díky perfektně zpracované žádosti firmou PL Projekt Ing. Lenky Procházkové.
Položkový rozpočet celé akce je 4.417.532, 13 Kč, z toho 3.754.902,31 Kč činí dotace. Podíl obce je ve výši
662.629,82 Kč. Na akci právě probíhají výběrová řízení. Souběžně se sběrným dvorem chceme u Matějovce vybudovat malou komunitní kompostárnu. Naše obec by se tak posunula zase o něco blíž k větší efektivitě nakládání s odpadem. Ale základním kamenem v této věci je třídění v domácnostech, proto děkuji všem, kteří tak činí.
Byť je to běh na dlouhou trať, třídění je jedinou možností, jak se vyhnout roztáčející se cenové spirále za likvidaci odpadu.
Přeji vám všem prosluněný letní koktejl s přiměřenou kapkou chládku.
starosta Bohumil Rod

Probíhající investice:
Nákup lesnické techniky (vyvážecí návěs a štípač polen) - technika už slouží. Je využívána především při zpracování palivového dřeva.
Revitalizace zeleně v Jarošově nad Nežárkou - bylo vysázeno 40 nových stromků na staré cestě k nádraží a
prořezány stromy v intravilánu obce, zbývá dokončit prořezávku na Staré cestě k pískovně.
Oprava místní komunikace v Matějovci ve směru na Rodvínov byla dokončena, v jejím rámci došlo k výměně
propustků a vybudování sjezdu k prostoru plánované komunitní kompostárny.
Zateplení ZŠ v Jarošově nad Nežárkou - v rámci probíhající akce bude zateplen plášť budovy školy a vyztužen krov, zrekonstruováno její průčelí a přístupové cesty k budově. Část financování (50%) pokryje dotace
1.000 000 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj za získání Zlaté stuhy v krajském kole soutěže Vesnice roku
2015.
Rekonstrukce střechy kulturního domu ve Zdešově - v rámci právě probíhající akce bude vyměněna krytina,
zrekonstruovány komíny a průčelí budovy. Část financování (50%) pokryje
dotace 500.000 Kč
z Jihočeského kraje za získání Zlaté stuhy v krajském kole soutěže Vesnice roku 2015.

!Triumf fotbalové mládeže!
Svojí úspěšnou cestu po okresních fotbalových trávnících zakončilo 5. června jarošovské
družstvo mladých fotbalistů nádhernou výhrou nad domácím družstvem Slavonic 7:1 a v tabulce
obsadilo první místo! Přejeme jim hodně dalších úspěchů v osobním i sportovním životě a děkujeme za vzornou reprezentaci naší obce nejen jim, ale také jejich trenérům Bohumíru Bindrovi,
Bohumilu Hronovi a Pavlu Fenclovi. Ať jim kožené slunce dál svítí na cestu za novými úspěchy!
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Jarošovský zpravodaj
Informace z jednání 12. a 13. schůze zastupitelstva

Zastupitelstvo na svých schůzích kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo:
•
Smlouvu o dílo s firmou RM-BAU s.r.o. J.Hradec pro akci „Zateplení KD Zdešov—1. etapa“ ve výši
1.298.315 Kč
•
Smlouvu o dílo s firmou Jindřichohradecká stavební s.r.o. J. Hradec pro akci „Zateplení ZŠ Jarošov nad
Nežárkou“ ve výši 2.371.603 Kč
•
Smlouvu o dílo s firmou VIALIT s.r.o. Soběslav pro akci „Oprava místní komunikace 3c“ ve výši
1.571.840 Kč
•
Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. v rámci projektu Pošta Partner pod podmínkou, že
obec bude službu provozovat i nadále ve stávající budově čp. 84, která bude obci prodána za pro ni výhodných podmínek
•
Rozpočtovou změnu č. 3/2016
•
pořádání pouťové zábavy 9. července 2016 v režii obce
•
záměr prodeje obecního pozemku p.č. 601 v k.ú. Lovětín
•
variantu pro 2 rodinné domky Zastavovací studie RD v rámci projektu „Vyústění kanalizační sítě Zdešov“
•
Závěrečný účet obce za rok 2015 a Účetní závěrku obce za rok 2015
•
Smlouvu o vykonání prozkoumání hospodaření obce za rok 2016 s Ing. Jiřím Tinkou
•
Výroční zprávu a Účetní závěrku Mikroregionu Jindřichohradecko za rok 2015
•
vystoupení obce z Mikroregionu Jindřichohradecko a MAS Česká Kanada o.p.s.
•
Smlouvu o zajištění činnosti jednotky požární ochrany pro obec Kamenný Malíkov
•
Zadávací dokumentaci a výzvu pro příslušenství sběrného dvora
•
Zadávací dokumentaci a výzvu pro stavební práce sběrného dvora
•
nákup Ocelové haly za cenu kovového odpadu
•
spolupráci s městem Stráž nad Nežárkou a obcí Novosedly nad Nežárkou při pořízení kalendářů na rok
2017.
Zastupitelstvo neschválilo:
•
záměr prodeje pozemku p.č. 6/1 v k.ú. Matějovec firmě LAM leštění s.r.o. Plavsko
•
žádost o prodej části pozemku p.č. 260 v k.ú. Lovětín
•
návrh Smlouvy o poskytnutí finančního daru s MAS Česká Kanada
•
žádost o poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč pro Mikroregion Jindřichohradecko
•
prominutí dluhu z úhrady poměrné části nákladů spojených s vypracováním změny č. 1 územního plánu
žadatelům vlastnícím pozemky v k.ú. Matějovec.
Zastupitelstvo rozhodlo zrušit výběrové řízení na akci „Výměna střešní krytiny na budově p.č. st. 42/2 v Jarošově nad Nežárkou“ a odvolat finanční dotaci.

Kadlecovi dětem…
Na samém počátku byl nápad jarošovského občana: „Byl bych rád, kdyby se děti z naší školy jely
podívat do Muzea letectví a seznámily se s historií“.
Díky tomuto nápadu se cílem letošního školního výletu stala nedaleká Deštná. Návštěvu Muzea letectví ocenili nejen všichni kluci, ale zajímavé expozice i vystavené exponáty letadel zaujaly také děvčata. Ze
všech koutů muzea na nás dýchala válečná atmosféra, v každém zachovalém kousku či úlomku se odráželo
nadšení těch, kteří je po mnoha letech objevili.
V Provaznickém muzeu Karla Kliky jen pár kroků odtud jsme se v poutavém vyprávění pana průvodce
dozvěděli mnoho zajímavostí o historii provaznického řemesla. Názorná ukázka výroby provazu nám potvrdila, jak zruční a vynalézaví byli naši předci.
Prohlídka interiéru pohádkového zámku Červená Lhota a následná procházka kolem rybníka byly příjemným zakončením celého výletu.
Touto cestou bychom chtěli co nejsrdečněji poděkovat panu Michalu Kadlecovi a Hospodě Pod
Kostelem - řízky z jejich kuchyně byly pomyslnou „třešničkou na dortu“ celého výletu stejně jako finanční zajištění dopravy a veškerých vstupů.

Martina Plášilová, ředitelka ZŠ
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Lovětín žije!
Husarský kousek se povedl lovětínským občanům. Za pomoci obce vybudovali krásné venkovní hřiště
pro děti. Jeho provoz zahájili vydařenou akcí v neděli 19. června 2016. Za krásného počasí se na zajímavě vybaveném prostoru vyřádily především místní i „přespolní“ děti, ale užili si i dospělí, kterým bude sloužit ke
společenským akcím i zrekonstruovaný prostor bývalého hostince „U Veverky“.

Prázdniny v knihovně
O prázdninách tradičně poněkud omezujeme provoz, přesto budou mít ti, kteří bez knížky nedají ani
ránu, dostatečnou možnost vrátit přečtené a půjčit si další tituly. Otevřeno bude každé pondělí, úterý a čtvrtek, vždy od 17 do 19 hodin.
V uvedené době mohou do knihovny přijít nejen skalní čtenáři, ale návštěva se určitě vyplatí i těm, kteří zavítají na výstavu Běžný rok myslivce. Ta mapuje práci i úspěchy členů všech tří mysliveckých sdružení
působících na katastru obce - MS Jitrov Lovětín, MS Křivoklát Zdešov a MS Nežárka Jarošov nad Nežárkou.
Je instalována v celém interiéru knihovny a prohlídka určitě není jen na pět minut. Tvoří ji řada trofejí, bohatý
fotografický a informační materiál, nedílnou součástí jsou i kroniky, které opravdu stojí za prohlédnutí.
Dalším důvodem proč o prázdninách knihovnu navštívit je skutečnost, že se stala sběrným místem
pro letošní ročník Kabelkového veletrhu Deníku. Až do konce prázdnin můžete do knihovny přinést kabelky, které se vám už okoukaly, dále odložené šátky a letos nově i dětské knihy, které už doma není komu číst.
Všechny uvedené věci mohou ještě posloužit těm, kteří si je za symbolickou cenu koupí 7. září v českobudějovickém IGGY Centru. Výtěžek z akce bude věnován na financování kulturních aktivit znevýhodněných dětí.
Dárci uvedených věcí mají také šanci získat některou z cen v závěrečném losování.
Milena Kodýmová, knihovnice

Posezení s Babouky
Tradiční posezení s Babouky se letos koná už s týdenním předstihem před jarošovskou poutí v sobotu
2. července od 14 hodin v sále sokolovny. Pozvání jistě rádi přijmou milovníci dechovky a příznivci tohoto
hudebního souboru zvláště. Tak přijďte včas, ať vám návštěvníci z širokého okolí nezasednou místo!

Narozeninová vycházka
Svátek sv. Cyrila a Metoděje je už dlouhá léta tady u nás spojen s pouťovou vycházkou. Tu pravidelně
pořádá Pravdova knihovna. Vycházka, která se tématicky vždy vztahuje k aktuálnímu výročí či zajímavé události, je letos laděna narozeninově. Své významné výročí si totiž připomíná nejen knihovna, ale i další dva oslavenci. Jejich identita bude odhalena v průběhu vycházky. Trasa je nenáročná a vede blízkým okolím Jarošova
nad Nežárkou. Tak přijďte, začínáme ve 14 hodin v knihovně prohlídkou výše vedené myslivecké výstavy.

Pozvánka na festival
Jako každoročně, tak i letos přijměte pozvání na folklórní festival, který společně s Muzeem Jindřichohradecka pořádá Jarošovská krojová družina v sobotu 23. července 2016 v Jindřichově Hradci. Festival
bude zahájen ve 13 hodin průvodem od kulturního domu Střelnice. Vlastní program proběhne od 14 hodin u
kostela sv. Jana Křtitele v areálu Muzea Jindřichohradecka. Kromě naší družiny se představí Folklórní soubor
Libín z Prachatic, Folklórní soubor Bejvávalo z Prahy a Chodský soubor Mrákov. V případě nepříznivého počasí se festival uskuteční v prostorách Domu dětí a mládeže.

Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří v uplynulém čtvrtletí
oslavili svá životní výročí nebo jiné radostné rodinné události!
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Obec Jarošov nad Nežárkou
Co se chystá
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červenec - srpen

2. července 2016

2. července 2016

5. července 2016

9. července 2016

Hola, hola, léto volá!
Prázdniny a dovolená,
tohle žádnou chybu nemá!
16. července 2016

23. července 2016

30. července 2016

3. září 2016

Jarošov nadNežárkou
výstava Běžný rok myslivce
Pravdova knihovna
Jarošov nad Nežárkou
Rybářské závody
Malá vodní nádrž
8,30 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Tradiční posezení s Babouky
sál sokolovny
14 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Narozeninová vycházka
sraz u Pravdovy knihovny
14 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Posezení u cimbálu
areál sokolovny
15 hodin
Pouťová zábava s Fantomem
sál sokolovny
21 hodin
Hostějeves
Country zábava se Škunerem
prostor u Buřtárny
20 hodin
Jindřichův Hradec
Folklórní festival s krojovou družinou
zahájení u Střelnice
13 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Jarošovská šlapka
prezence v lomu
10 hodin
start závodu u pošty
11 hodin
Jarošov nad Nežárkou
vernisáž výstavy Jarošovští hasiči
Pravdova knihovna
14 hodin

Dětský den v Hostějevsi se vydařil. Pořadatelé děkují všem sponzorům za přízeň!

