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Vážení čtenáři!
Brzo opět přijde chvíle, kdy se rok bude střídat s rokem a my si uvědomíme, že nejdou zrovna krokem.
Jelikož jsem před nedávnem více než v minulých letech trávil čas po různých čekárnách, měl jsem příležitost prolistovat i periodika, která bych normálně nečetl. Mám z toho teď takový divný pocit. Připadá mi, jako bych ke
konci roku četl pořád stejné články. Protože mi maminka vždycky vštěpovala, že originalitu ze sebe může při troše dobré vůle dostat každý, rozhodl jsem se to zkusit s tímto bilančně přacím proslovem.
Jaký byl tento rok, nechám na hodnocení každého z Vás. Je to jistě rozumnější, neboť každý můžeme mít
jiný názor. Ale do té druhé části se pustím s chutí. Nedávno mi můj přítel sdělil, že jsou v Jarošově místa, na která
se rád vrací . Se svými dcerkami prý rád navštěvuje Pohádkovník pospolitý.
Ten, jak jistě většina z Vás ví, od letošního jara tiše roste u knihovny. Také prý společně rádi chodí na druhou
stranu obce ke košatému dubu na Jonášových bahnech. To je místo, které taky určitě znáte. Pod dubem je křížový
kámen. Prý na paměť rolníka, kterého tam v roce 1709 zasypaly sudy z překlopeného povozu. Po každé té procházce se rodinka zastaví v jednom či druhém pohostinství na doplnění tekutin. Děvčata pijí limonádu a otec dle
počasí buď pivo nebo grog. Ani byste nevěřili, jak dokáže cestu stoupající ke kostelu svatého Prokopa změnit
prosincový soumrak. Tmavnoucí plášť s bílou sněhovou podšívkou a výraznými knoflíky veřejného osvětlení. A
tu nádheru sledujete z příjemně vytopeného pohostinství…
Za celou redakci Jarošovského zpravodaje Vám tedy přeji, abyste si i Vy našli místa, na která se rádi vrátíte. Je totiž docela možné, že se tam potkáte s těmi, na které jindy nemáte čas. Čím více takových míst najdete,
tím Vám bude Vaše bydliště bližší. A stejně bližší i ti, se kterými tu žijete a počítáte tak rychle utíkající roky. Tak
by to asi mělo být. Všechno nejlepší, milí čtenáři !
Bohumil Rod

Poplatky za svoz a třídění komunálního odpadu na rok 2006
Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům za svoz komunálního odpadu je obec nucena přistoupit ke
zvýšení místního poplatku: Sazba poplatku činí za kalendářní rok:
450,- Kč
- dospělí
160,- Kč
- děti do 10 let věku
- studenti ve školním roce ubytovaní mimo obec
230,- Kč
Poplatek je povinen každý zaplatit do 31. ledna. Při nezaplacení včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, který může činit až trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit
do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Nová obecně závazná vyhláška Obce Jarošov nad Nežárkou č. 2/2005 týkající se tohoto poplatku bude
k nahlédnutí na obecním úřadě a dále bude i vyvěšena na obecní vývěsce a na úřední desce obecního úřadu.
Pro názornost uvádíme výši skutečných nákladů za uplynulé tři roky zpětně:
2003 = 478 577,- Kč
2004 = 547 590,- Kč
2005 = 630 227,- Kč (stav do 30. 11. 2005)
I přes zvýšení cen za svoz odpadů obec na každého občana doplácí cca 100,- Kč.
Upozornění pro neplatiče
V současné době obec rozesílá všem neplatičům upomínky na nedoplatky. Pokud tyto nedoplatky nebudou zaplaceny do konce roku 2005, bude obec nucena přikročit k vymáhání těchto nedoplatků prostřednictvím právního
zástupce a bude vyhotoven platební výměr.
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Ceny vodného a stočného na rok 2006
Zastupitelstvo Obce Jarošov nad Nežárkou dne 16. 11. 2005 na svém zasedání schválilo cenu vodného a
stočného na hospodářský rok 2006 ve dvousložkové formě. Uvedené ceny obsahují vodné i stočné a jsou bez
DPH 5%.
Současná cena.....................46,22 Kč/m3
Nová cena
Pohyblivá složka ............45,22 Kč/m3
Pevná složka....................... 50 Kč/m3 při kapacitě vodoměru 2,5 m3/hod
...................185,90Kč/m3 při kapacitě vodoměru 6 m3/hod
Cena stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů (srážkové vody, studna):
.....................23,06 Kč/m3
Dále od nového roku rozšiřuje obec služby ohledně sběru tříděného odpadu. Bude možnost odkládat do
kontejnerů na plastové láhve také nápojové obaly, jako např.od mléka, džusů apod.

Výzva k odstranění septiků
z kanalizačních přípojek
Vážení občané,
v současné době je celá kanalizační síť v Jarošově nad Nežárkou napojena na centrální čistírnu odpadních vod obce. V takovém případě zákon o vodovodech a kanalizacích nedovoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky či žumpy (zákon č. 274/2001 Sb. § 18 odst. 4 s účinností od 1. 1. 2002).
1) Žádáme vás proto o bezodkladné zrušení a odpojení septiku z vaší kanalizační přípojky. Kromě splnění zákonné povinnosti ušetříte náklady za vyvážení a likvidaci usazeného obsahu. Přijetí obsahu septiku na ČOV je zpoplatněno dle platného ceníku služeb 1. JVS a.s. – pro rok 2005 cenou 90 Kč/m3, dále zaplatíte
také náklady na dopravu.
2) Žádáme vlastníky staveb dosud nenapojených na kanalizaci o splnění zákonné povinnosti připojit se na kanalizaci (přímou přípojkou bez septiku), když je to technicky možné (ukládá § 3 odst. 8 téhož
zákona - účinnost od 1. 1. 2002) - díky dokončení kanalizace už je připojení až na drobné výjimky možné.
V opačném případě může obecní úřad tuto zákonnou povinnost vlastníkům uložit (pak ovšem následuje úplné
správní řízení včetně zajištění projektu, zkoušek těsnosti apod. se všemi ekonomickými dopady…)
Upozorňujeme, že vypouštění odpadní vody ze septiku do vod povrchových či jejich vsakování do vod
podzemních bez písemného povolení vodoprávního úřadu (tj. rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ) je
možné postihnout pokutou občanům – fyzickým osobám do výše 50 000 Kč (zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, §
129 změna přestupkového zákona), podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám pak v rozmezí od
10 000 Kč do 10 milionů Kč.
František Vaněček
starosta obce

Poděkování
Blíží se konec roku a přejeme všem zákazníkům co nejlepší vykročení do roku nastávajícího. Při té příležitosti chceme poděkovat
obecnímu úřadu za půjčení čistícího stroje na podlahu i s obsluhou a
dále bychom chtěly poděkovat i nám neznámé osobě za odklízení
sněhu před prodejnou.
prodavačky z Jednoty

ČESAD Počátky s.r.o.
Žirovnická 493, Počátky

přijme řidiče
mezinárodní a vnitrostátní
kamionové dopravy
Tel: 565 495 878.
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Školská rada
Na konci listopadu začala v naší obci pracovat školská rada. Hned předem bych chtěla zdůraznit, že nemá nic společného s rodičovským sdružením, nám „déle již dospělým“ známým jako SRPŠ.
Školská byla rada zřízena podle ustanovení nového školského zákona, který platí od 1. ledna 2005. Má umožnit
rodičům žáků, zřizovateli (tzn. obci) a pedagogickým pracovníkům podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje obec a
určuje si počet členů. Třetinu jich volí rodiče, třetinu učitelé a třetinu jmenuje rada obecního úřadu. Podle zákona nemůže být
členem rady ředitel školy. Školská rada se volí na 3 roky a musí zasedat nejméně dvakrát ročně. První zasedání svolává ředitel školy, další už zvolený předseda. Ředitel školy, pokud je předsedou vyzván, je povinen se jednání rady zúčastnit.
A teď to nejdůležitější. Zákon přesně vymezuje pravomoci školské rady.
Kromě jiného mezi ně patří hlavně schvalování školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáků. Školní řád, který vydává ředitel školy, totiž stanovuje veškerá pravidla provozu a chodu školy. To znamená práva a
povinnosti žáků, provoz a režim základní i mateřské školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, podmínky
zacházení s majetkem školy. To jsou věci, které se dotýkají každé rodiny školáka i školkových dětí. A po pravdě řečeno bývají také nejčastěji předmětem nedorozumění mezi školu a rodiči nebo obcí a školou. V mezilidských vztazích, a tam, kde jde
o děti tím více, se nedá nikdy úplně předejít problémům a nedorozuměním. Každý na ně vždycky nahlížíme ze svého hlediska. Záměrem nového zákona proto bylo zřídit nějaký orgán, v němž se mají a dokonce musí dohodnout ty důležité tři strany,
které mají největší zájem na výchově a vzdělání dětí v obci. Zákon stanoví i pravidla pro případ, že nedojde k dohodě při
schvalování nějakého dokumentu mezi školskou radou a ředitelem školy.
Je dobré tyhle věci znát, zvlášť když uvážíme, že ředitelka naší školy, s níž jsou rodiče a obec zvyklí dlouhá léta
jednat, hodlá v dohledné době odejít do důchodu. Doufejme, že se podařilo zvolit a jmenovat členy rady uvážlivé, zodpovědné, ochotné jednat a přemýšlet nad zájmy a potřebami jarošovských školáků i školáčků, rodičů, obce a školy.
Přesné znění školského zákona č. 561/2004 §168 lze najít ve Sbírce zákonů, nebo na webových stránkách ministerstva školství - www.msmt.cz.
Složení školské rady :
Dana Králová, Bohuslav Sommer
zástupci rodičů:
zástupci školy:
Alena Petrásová, Eva Vlková
zástupci obce:
Milan Rakušan, Jaroslav Tunka
Ivana Neumannová

Ještě jednou senioři
Možná ve vás ještě doznívají příjemné vzpomínky na poslední listopadovou sobotu, ve které se uskutečnilo letošní setkání seniorů. Přišlo vás asi na stovku a věřím, že jste se nenudili. Připravený program byl pestrý a
určitě si v něm každý našel něco pro sebe. Vystoupení dětí mají pokaždé svoje kouzlo a srdce pra i praprarodičů
se při něm vždycky zatetelí radostí, často i nějaká ta slzička dojetí ukápne. Dalším příjemným zážitkem bylo i
vystoupení krojové družiny, která se od loňského roku rozrostla a bylo vidět, že všechny její členy oživování slavné prvorepublikové tradice velice baví. Milým překvapením byla i prezentace aktivit zdešovské omladiny, před
jejíž zručností a dovednostmi je třeba smeknout.
Já osobně jsem byla velice ráda, že jste přijali moji nabídku ke hře a zapojili jste se do soutěžního kvízu,
který měl za úkol nejen trochu provětrat mozkové závity, ale i pobavit. I když jsme si správné odpovědi řekli přímo na místě, dovolte několik postřehů. Soutěžilo celkem 15 stolů. Problém vám nedělaly táčky, pracharanda, kucmoch či pazdeří, dokonce ani myrha ne. Všichni jste prokázali, že jste znalci piva, někteří z vás doslova přeborníci, viz stůl č. 3, který uvedl 21 značek a jehož mluvčí pan Josef Grünn při veřejné konfrontaci dokonce ješt ě
další 4 přidal! Také prověrka znalostí místopisu celé naší veliké obce byla víc než uspokojivá, i když se rozvinula
zajímavá diskuse týkající se nekrasínské zastávky na úzkokolejné trati. Více než polovinu soutěžních stolů nezaskočila ani zákeřná otázka „kde pramení řeka Nežárka“. Zato kamenem úrazu překvapivě byly cajkové kalhoty
nebo třeba taková štoudev. Také kaldoun moc neznáte, i když je to výborná drůbková polévka. Tak až se zase
napřesrok přiblíží čas posvícení, určitě si přijďte do knihovny pro recept a vyzkoušejte!
Chuťové buňky však nezahálely ani při letošním setkání. Zasloužili se o to malí kuchaříčkové z kroužku
vaření se svými trpělivými vedoucími paní Dášou Doležalovou a Zdeňkou Dolečkovou a také jejich starší kolegyně ze školní jídelny pod odborným dohledem Petra Frühaufa. Osvědčili se i zastupitelé a jejich rodinní příslušníci,
kteří se vám po celou dobu v zákulisí i na sále starali o přísun zmíněných dobrot a tekutin. Perfektní práci odvedl
Milan Doležal, který zajistil ozvučení sálu a technický servis. Nesmíme zapomenout ani na „hudební těleso“, které vám zpříjemňovalo přestávky v programu i vybízelo k tanečním kreacím. A někteří z vás si to opravdu užívali.
Bylo jich hodně, kteří se starali o to, abyste byli spokojeni. Snad se nám to všem dohromady podařilo. Takže, co říkáte! Přijdete příště zas?
Milena Kodýmová
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Silvestrovské sliby
po Nežárce plynou
My se budem objímat
ještě s kocovinou

Co se chystá
31. prosince 2005

sál Hospody pod kostelem; 20 hodin
oslava konce roku
hrají The Mamooth Hunters (Lovci mamutů)

8. ledna 2006

obecní knihovna Jarošov nad Nežárkou
14 hodin
narozeninové setkání občanů – oslava
120. výročí založení knihovny

14. ledna 2006

sál sokolovny Jarošov nad Nežárkou
20 hodin
hasičský ples
hraje Klaret

21. ledna 2006

pohostinství Zdešov; 15 hodin
vepřové hody
večer posezení s hudbou

28. ledna 2006

Hospoda pod kostelem; 13 hodin
turnaj v káče

4. února 2006

kulturní dům Zdešov
20 hodin
hasičský ples
hraje Malá muzika

11. února 2006

sál sokolovny Jarošov nad Nežárkou
14 hodin - dětský karneval
20 hodin - maškarní ples
hraje Studenská kapela

Ve čtvrtém čtvrtletí svá životní výročí oslavili :
Vladimír Běhal z Jarošova nad Nežárkou
Stanislava Dubská z Jarošova nad Nežárkou
Irena Fenclová z Jarošova nad Nežárkou
Alena Füllsacková z Jarošova nad Nežárkou
Karel Holický ze Zdešova
Jaroslav Knotek ze Zdešova
Ludmila Křivková z Nekrasína
Božena Kubíková z Jarošova nad Nežárkou
Emilie Marešová ze Zdešova
Milada Maršíková z Jarošova nad Nežárkou
Blanka Pecánková z Jarošova nad Nežárkou
Marie Pětioká z Jarošova nad Nežárkou
Čestmír Schuster z Jarošova nad Nežárkou
Adéla Šenoltová z Matějovce
Drahoslav Tyšer z Lovětína

Všem oslavencům blahopřejeme !

