Obec Jarošov nad
Nežárkou

Jarošovský zpravodaj

4/2016
Datum bulletinu

Vážení sousedé,
doba bilancování a prohrnování sněhu je opět tady. Věřme tomu, že se v zimních měsících bez pohrom a
kalamit alespoň trochu napraví deficit vláhy. V nastávajícím roce se už během zimy rozjede v naší obci upravený systém třídění odpadů. Ti, co se do něj zapojí a budou podle pravidel třídit, mohou výrazně ušetřit na místních poplatcích za odpad. Bližší informace se dozvíte v dalším článku věnovanému tomuto tématu a také
v přiloženém manuálu, který je společně s čárovými kódy součástí tašky, kterou jste obdrželi.
Najdete v ní také kalendář Sídla na Nežárce s krásnými fotografiemi z naší obce. Poté, co byla rapidně snížena
dotace z programu POV na kalendáře Jihočeských Vesnic roku, dohodli jsme se s Městem Stráž nad Nežárkou a
Obcí Novosedly nad Nežárkou na vzájemné spolupráci v této oblasti. Vzhledem k vyššímu objednanému počtu
výtisků je samozřejmě zajímavější i výsledná cena. Ve spolupráci budeme pokračovat i v dalším roce.
Nedílnou součástí kalendářů jsou fotografie, ať již krajiny kolem nás, či života v ní. Jsou mezi námi občané, jejichž koníčkem je fotografování. A právě je bych chtěl požádat o zajímavé snímky, ať již do příštího kalendáře,
zrekonstruovaného webu obce, či na facebook. Právě tyto fotografie pak přibližují obec nejenom lidem zvenčí,
ale především jejím občanům.
Jménem zastupitelstva a zaměstnanců obce si Vám vážení čtenáři dovoluji popřát klidně prožité vánoční
svátky a do roku 2017 pevné zdraví a přání, která se Vám splní.
starosta Bohumil Rod

PŘIPOMÍNÁME!!!
Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za
dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou úředníci obcí s rozšířenou
působností a měst chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20
000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho
instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské
techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu
a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově
proškolované osoby výrobci kotlů.
Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
Případné dotazy Vám pomohu vyřešit
Ing. Vladimír Čejna
Fire-com s.r.o. Jarošov nad Nežárkou
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Jarošovský zpravodaj
Informace z jednání 15., 16. a 17. schůze zastupitelstva

Zastupitelstvo na svých schůzích kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo:
•
koupi pozemků p.č. 669/9, 605/3 a 581 v k.ú. Lovětín, úhradu 3 jasanů a převodních poplatků
•
úplatný převod pozemku p.č.272/7 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
•
záměr prodeje a následný prodej části pozemku p.č. 744 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
•
Rozpočtové změny 10 a 12/2016
•
vyloučení firmy STAVOJIH s.r.o. Jindřichův Hradec z veřejné zakázky Sběrný dvůr Jarošov nad Nežárkou a vítěznou nabídku firmy KOSTKA JH na tutéž zakázku
•
projekt Obnova zeleně v Jarošově - část Mateřská škola a Lovětín
•
projekt Chodníky Jarošov nad Nežárkou
•
odpis nedobytných pohledávek za období 2011 - 2015 do podrozvahového účtu
•
Plán údržby komunikací a veřejných prostranství v zimním období 2016/2017
•
Směrnici k Programu zodpovědného nakládání s odpady v Obci Jarošov nad Nežárkou
•
návrh ČEVAK a.s. na cenu vodného a stočného pro rok 2017 ve výši 76,41 Kč s DPH
•
Příkaz k provedení inventarizace za rok 2016 a složení inventarizačních komisí
•
žádost na MMR o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s obecními byty v Jarošově nad Nežárkou
•
zařazení akce Rekonstrukce víceúčelového zařízení Lovětín čp. 35 do žádosti o dotaci POV 2017
•
Smlouvu o výpůjčce mezi ŘSD ČB a Obcí Jarošov nad Nežárkou vztahující se k realizaci projektu
Chodníky Jarošov nad Nežárkou
•
záměr prodeje pozemků p.č. 607/9 a 607/10 v k.ú. Zdešov
•
záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 607/11 v k.ú. Zdešov na Jihočeský kraj
•
Rozpočet Obce Jarošov nad Nežárkou na rok 2017 jako schodkový
•
vítěznou nabídku firmy Valek PVT s.r.o. Otín na akci Kotle pro veřejné budovy - KD Zdešov a MŠ
Jarošov nad Nežárkou
•
zvýšení odměn neuvolněných zastupitelů o 4% s účinností od 1. ledna 2017
•
ukončení Smlouvy o nájmu vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce s firmou ČEVAK a.s. k
31. 12. 2018
•
podání žádosti v dotačním programu Jihočeského kraje na akci Výměna střešní krytiny na budově
st.p.č. 42/2 v kú. Jarošov nad Nežárkou
•
podání žádosti v dotačním programu MMR Opravy místních komunikací na akci Oprava místní komunikace 2c-Lovětín
•
prodloužení dohody na zajištění služby Nákupy do tašek občanům do 31. 3. 2017 s tím, že bude hledat
způsob zkvalitnění této služby.
Zastupitelstvo neschválilo Smlouvu o poskytnutí dotace Metha, z.ú. Jindřichův Hradec k zajištění dostupnosti sociální služby (drogová závislost) zajišťované touto organizací.
Zastupitelstvo souhlasilo:
•
se zahájením jednání o zapojení obce do Inteligentního systému nakládání s odpady
•
s modernizací webu obce a Jarošovského zpravodaje.
Zastupitelstvo podpořilo Dopis ministru financí ve věci nastavení rovné sazby ze sdílených daní na výši
23,58%.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Plán investic vodohospodářské infrastruktury pro rok 2017.

Přijďte se rozloučit se starým rokem 2016 !
Sejdeme se před půlnocí na návsi u Betléma.

4/2016
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Plánované investiční akce v roce 2017
Rok 2017 bude především ve znamení zlepšení kvality odpadového hospodářství. Díky získané dotaci
už začala výstavba sběrného dvora u ČOV v Jarošově nad Nežárkou. Ze zdrojů obce bude vybudována malá
komunitní kompostárna v průmyslové zóně v Matějovci. Touto investicí bychom uzavřeli portfolio služeb odpadového hospodářství a bioodpad bychom už neodváželi na skládku do Jindřichova Hradce.
V příštím roce dojde také k zateplení budovy Mateřské školy a školní jídelny, celá akce bude financovaná z rozpočtu obce.
Ze zdrojů obce bude hrazena také výměna kotlů v Mateřské škole a výstavba ústředního topení v KD
Zdešov. Dále dojde k rekonstrukci uhnilých dřevěných prvků na víceúčelovém prostoru Srdce Jarošova.
V současné době zpracováváme žádost o dotaci na akci Oprava místní komunikace 2c v Lovětíně. Jedná se o trasu Lovětín - k hájovně - Černý les.
Do konce roku 2016 musí být také podána žádost do Programu obnovy venkova, kam zařadíme akci
Rekonstrukce sociálního zařízení, knihovny a fasády víceúčelového zařízení v Lovětíně.
Využijeme ještě možnost získání dotace na opravu hospodářských budov fary. Minulý rok jsme kvůli
probíhajícímu soudnímu řízení získanou dotaci museli odmítnout. Dle rozsudku odvolacího soudu v Českých
Budějovicích byla žaloba římskokatolické církve na naší obec zamítnuta. Římskokatolická církev v současných
dnech sice podala Dovolání k Nejvyššímu soudu, ale to nijak nemění právní účinky rozsudku.
V současné době také probíhá na Státním fondu životního prostředí hodnocení naší žádosti o dotaci na
akci Revitalizace zeleně v Lovětíně a zahrady Mateřské školy.

ROK 2017—ROK PRAVDY
17. dubna 2017, shodou okolností právě na Velikonoční pondělí, uplyne rovných 200 let od narození
jedné z nejvýznamnějších osobností historie naší obce - nekrasínského rodáka a patrona naší knihovny, kněze,
vychovatele, vlastence a spisovatele Františka Pravdy. Takové významné výročí nelze pominout, a proto již
dnes plánujeme řadu akcí, kterými si tuto osobnost a její odkaz společně připomeneme. Jen tak namátkou zmíním třeba velkou výstavu dokumentů, kterou uvede vernisáž se zajímavým programem. Takto tématicky bude
zaměřena i tradiční pouťová vycházka nebo i letní výlet po stopách mladého Pravdy na Moravu. Věříme, že se
do oslav výročí podaří zapojit i zdejší školu, protože tady u nás se Pravda jako Vojtěch Hlinka narodil, prožil
své dětství, chodil do školy, studoval na gymnáziu a ve zdejším kostele sv. Prokopa zahájil i svoji kněžskou
dráhu. Ten jej navíc inspiroval i k napsání povídky Kostelíček u sv. Prokopa, v níž je spousta reálií, které tuto
inspiraci potvrzují. Mezi jeho literárními díly je řada povídek, které mají silný morální podtext a mohou oslovit
i dnešní současníky.
Vzpomínejme proto na tohoto moudrého člověka po celý nastávající rok a zažijme společně příjemné a
inspirující chvíle.
Milena Kodýmová

Trénink paměti opět aktuální!
Oznamujeme všem frekventantkám předchozího kurzu, že další běh Tréninku paměti bude zahájen v
úterý 17. ledna v 18,30 hodin v Pravdově knihovně. Kurz obsahuje 10 lekcí a potrvá do konce března, zápisné
je 200 Kč. Svoji účast potvrďte prosím co nejdříve, nejpozději však do 10. ledna 2017, buď osobně, nebo telefonicky na čísle 777 065 442, případně mailem na m.kodymova@centrum.cz. Výzva platí i pro případné další
zájemkyně či zájemce, kteří předchozí běh neabsolvovali a chtějí „poškádlit“ svoje mozkové buňky.
Už teď se na vás společně s lektorkou Olgou Šenoldovou těšíme!
Milena Kodýmová

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

Jarošovský zpravodaj - čtvrtletník
vydává obecní úřad
odpovědný redaktor - Bohumil Rod
500 výtisků
zdarma
povoleno Ministerstvem kultury ČR
č.reg. MK ČR E 11683
ze dne 26.4.2001

Všude voní cukroví,
pročpak asi, kdo to ví?
To protože po roce
zase přijdou Vánoce...

31.prosince 2016

Náves Jarošov nad Nežárkou
Rozloučení se starým rokem 23,30 hodin

7. ledna 2017

Jarošov nad Nežárkou
Výstava fotografií Libuše Rodové
vernisáž
14 hodin
Pravdova knihovna

7. ledna 2017

Jarošov nad Nežárkou
Hasičský ples
hraje Klaret
sál sokolovny

20 hodin

17. ledna 2017

Jarošov nad Nežárkou
zahájení kurzu Trénink paměti
Pravdova knihovna
18,30 hodin

18. února 2017

Zdešov
Dětské maškarní
Hasičský ples
hraje Malá kapela
sál Kulturního domu

4. března 2017

14 hodin
20 hodin

Jarošov nad Nežárkou sál sokolovny
Maškarní odpoledne pro děti 14 hodin
Maškarní ples
20 hodin
hrají Vrbovci

Nejstarší občanka
obce Jarošov nad Nežárkou

paní Blanka Pecánková
oslavila začátkem prosince
v obdivuhodné svěžesti

95. narozeniny !
Přejeme pevné zdraví a stálý úsměv na tváři!
Objektiv ji zastihl na říjnovém setkání nejstarších občanů
v Pravdově knihovně.

