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Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
I tento rok sledujeme rtuť teploměru a přemýšlíme, co nám ta paní v bílém plášti připraví za překvapení.
A jaká překvapení pro vás připravilo zastupitelstvo obce se dozvíte v následujících řádcích:
Nebude využita možnost daná novým zákonem a nedojde ke zvýšení poplatku za odpad. Obec na každého poplatníka doplácí 380 Kč. Cestu z tohoto odpadového bludného kruhu vidíme ve zlepšení kvality třídění odpadu. Mezi
investicemi na příští rok počítáme s financemi potřebnými pro první etapu budování sběrného dvora u čističky
odpadních vod. Tam bude přesunuto současné sběrné místo a dojde k vytvoření plochy pro organizované ukládání
bioodpadu za dozoru obsluhy. Během zimních měsíců vytvoříme svépomocí technické zázemí pro lisování papíru
a PET lahví v bývalé vajíčkárně. To jsou komodity, které společně se železným šrotem uplatňujeme na trhu. Do
budoucna počítáme s tím, že se nám podaří vytřídit a zužitkovat mnohem více produktů. Potřebujeme k tomu ale
vaši pomoc. Jedinec nerespektující třídění totiž dokáže zkazit úsilí ostatních. Navíc znepříjemní práci, která není
zrovna „echt“. Proto děkuji všem vám, kteří poctivě třídíte.
Dalším poplatkem, který nebude zvýšen, je ten za tolik diskutované vodné a stočné. To sice podraží, ale jen o navýšení DPH, které odhlasoval parlament.. Zde je situace složitější než u odpadu. Obec jako majitel je ze zákona
povinna střádat finanční prostředky na údržbu vodohospodářské infrastruktury a tuto částku odečítá z nájmu hrazeného nájemcem - firmou ČEVAK. Letos jsme tedy tuto částku nenavýšili podle plánu a v příštím roce nás čeká
diskuse jak vyřešit úhradu tohoto schodku a jak nastavit linii pro roky příští.
Z investic příštího roku, které se uskutečňují podle schválených finančních priorit, nás čeká dokončení ZTV rodinných domků na Tyšlerově kopci, kde zbývá dořešit výstavbu místní komunikace a veřejného osvětlení. Na
řadě je také rekonstrukce návsi v Jarošově nad Nežárkou. Návrh Ing. Vladimíra Čejny mladšího převedený do
digitální podoby Ing. Zdeňkem Králem si můžete prohlédnout na webových stránkách obce. V současné době
probíhá výběrové řízení na projekt Demolice a výstavba mostu v Kruplově. V rámci Programu obnovy venkova
jsme opět zažádali o příspěvek na opravu další části místní komunikace Lovětín – Nová Včelnice. A jako každý
rok se budeme snažit využít i další vypsané dotační tituly.
Příští rok nás čeká i oslava 90. výročí schválení oficiálního názvu obce Jarošov nad Nežárkou. Do roku 1923 byla
totiž naše obec jedním ze čtyř Jarošovů v nově vzniklé republice. Tehdejší zastupitelstvo požádalo o rozšíření
názvu obce o jméno řeky, která u nás vzniká. Tuto významnou událost chceme důstojně oslavit. Už k tomu podnikáme další kroky a o přípravách vás budeme postupně informovat.
Když jsme u oslav, zmínil bych rád různá výročí svateb. Není bohužel v silách našeho úřadu zjistit, kdy kdo jaké
výročí slaví. Důvod je prostý, naše obec nemá matriční úřad. Jsme tedy zcela závislí na informacích od dětí, příbuzných nebo sousedů.Chcete-li tedy udělat svým blízkým radost z té prožité délky života ve dvou, dejte nám
včas vědět. Rádi se zařadíme mezi gratulanty
Přeji vám jménem zastupitelstva obce i redakce Jarošovského zpravodaje poklidné vánoční svátky strávené spolu s vašimi blízkými a do roku 2013 hodně energie, zdraví a radost ze svého domova a okolí.
Bohumil Rod
starosta obce

Krásné prožití svátků vánočních
a v novém roce 2013 hodně zdraví,
štěstí a pracovní pohody všem spoluobčanům
přejí členové Osadního výboru Zdešov
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Jarošovský zpravodaj
Informace z jednání 18. a 19. schůze zastupitelstva

Zastupitelstvo na svých schůzích kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo zrušilo usnesení č. 425/2010, týkající se směny obecních pozemků p.č. 156/12, 17, 32, 33, 40,
41 a soukromého pozemku p.č. 36/5 v k.ú. Matějovec z důvodu procesních nedostatků
Zastupitelstvo schválilo:
• koupi pozemku p.č. 647/18 v k.ú. Lovětín za cenu 45 Kč/m2
• záměr směny obecních pozemků p.č. 156/12, 17, 32, 33, 40, 41 a soukromého pozemku p.č. 36/5 v k.ú.
Matějovec
• záměr prodeje obecních pozemků p.č. 230/5, 230/6 a 6/2 v k.ú. Nekrasín za cenu 45 Kč/m2
• prodej obecního pozemku p.č.1086/10 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou za cenu 430 Kč/m2
• nabídnout vlastníkům p.č. 1074 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou za její prodej cenu v místě obvyklou ve výši
50 Kč/m2
• OZV č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
• Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 10. 2012 a Dodatkům č. 1 a č. 2 – vypracování úpravy schváleného územního plánu Obce Jarošov nad Nežárkou
• složení inventarizačních komisí
• Rozpočet Obce Jarošov nad Nežárkou na rok 2013

•

Probírku starých stromů podél cesty z Matějovce do Rodvínova na p.č. 226/1 v k.ú. Matějovec

Zastupitelstvo rozhodlo:
• že cena vodného a stočného na rok 2013 zůstane stejná jako v roce 2012 bez DPH
• uspořádat v červnu 2013 Setkání rodáků.
Prý se Vaše mateřská škola změnila
Ano, je to pravda. V mateřské škole proběhlo několik důležitých změn, o kterých bych Vám chtěla
něco říci. První změna nastala koncem června, kdy mateřskou školu opustilo 17 dětí, z nichž 16 nastoupilo do
ZŠ v Jarošově nad Nežárkou nebo v Jindřichově Hradci, 1 holčička se odstěhovala. Děti dostaly na památku
knihu s věnováním a paní učitelka Eva Čadková pro ně s kolegyněmi připravila rozloučení s mateřskou školou,
které si všichni užili. Čekal je totiž nocleh v MŠ bez rodičů, ohýnek s opékáním, procházka světlušek
s lampiony po obci, stezka odvahy v budově MŠ, společné usínání s milovaným plyšákem a údiv při ranním
probuzení: „kde to jsem?“. Společná snídaně tuto akci ukončila a následovala jen chvilka napětí: „nezapomněla
ta mamka na mě?“. Vše dobře dopadlo, žádná maminka nezapomněla. Jako každé září, tak i letos mateřská
škola zesílila a omládla. V obou třídách je přihlášeno a zapsáno 55 dětí v rozpětí 2,5 roku až do odchodu do
základní školy. V očích některých nejmladších dětí se objevily také slzičky, ale ne na dlouho. Do školky chodí
děti nejen z Jarošova nad Nežárkou, ale také ze Zdešova, Kruplova, Hostějevse, Nekrasína, Bednárce, Pýchova, Rodvínova, Nové Olešné a Bednárečka. Nepřehlédnutelnou změnou, kterou mateřská škola zase trochu
zkrásněla, je nové osvětlení ve třídách a šatnách dětí. Za jeho bezpečnost a úspornost děkujeme obci, která musela neplánovaně uvolnit finanční prostředky na tuto renovaci. Ve spolupráci s vedením školy dochází
v mezích finančních možností také k doplňování dětské knihovny a vzdělávacích pomůcek pro děti.
Poděkování patří:
Jaroslavu Vackovi za darování 5 ovocných stromů, které děti společně s paními učitelkami v rámci oslavy Dne
stromů zasadily na zahradě MŠ, Rudolfovi a Radimovi Kučerovým za začistění děr po výměně osvětlení, paní
Vlastě Nejedlé, rodině Bílkových z Rodvínova, rodině Šindelářových z Jarošova nad Nežárkou, ředitelce ZŠ
Martině Plášilové, HM studiu z Jindřichova Hradce a paním učitelkám z MŠ za darované hračky pro děti
(budou je mít pod stromečkem).
Děkujeme všem za spolupráci při vytváření hezkého, podnětného, bezpečného a příjemného prostředí
pro pobyt Vašich dětí v MŠ a přejeme Vám klidné a pohodové vánoční svátky a také hodně zdraví v roce 2013.
Za pracovnice MŠ
Zdeňka Kučerová
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Školní zpravodajství

Vánoce…letos už OPRAVDU klepou na dveře. Děti napekly perníčky, vytvořily nádherné jarmarkové
„zboží“, čistě a zvučně zazpívaly vánoční koledy na schodech před školou, přednesly básničky. Kalendářní rok
se schyluje ke svému závěru. Řádky níže bilancují, co všechno děti ve škole během toho letošního „školního“
roku stihly - dozvěděly se mnoho zajímavého a občas zažily i trochu nevšedního...
Září
• Návštěva keramické dílny v Děbolíně – malování keramického hrnečku, výroba knoflíku z hlíny.
• Stavba bylinkové spirály na školní zahradě – 1. část projektu Živá zahrada – členové Českého nadačního
fondu představili žákům živá zvířata – ježka, užovku a netopýra. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života těchto i jiných zvířátek žijících na pestré „živé“ zahradě, naučili se, jaké podmínky musí být pro zvířátka
na zahradě vytvořeny, hrály různé hry vztahující se k tomuto tématu.
•
Etiketa do škol - program zaměřený na společenské chování
Říjen
Atletická soutěž Kinderiáda - nejlepší umístění :
Roman Díro - 1.místo – hod kriketovým míčkem
Jiří Kučera – 7.místo – běh na 60 m
Lenka Tyšerová – 10.místo – běh na 60 m
• Naučný program Les – spolupráce s o.s. Hamerský potok – 4. a 5. ročník
• Výšlap na Javořici – nádherné počasí, krásné výhledy, výborné buřty…
• 2. část projektu Živá zahrada - výroba příbytků pro drobné živočichy
• DRUM - in - hudebně zábavný program pana Miloše Dvořáčka, který zcela pohltil
všechny účastníky z MŠ i ZŠ
• Dopoledne v přírodě – projekt Stromy
• Cestopisné vyprávění pana Jiřího Lehejčka o Mongolsku a Islandu
Listopad
•
Slavnosti slabikáře v 1. ročníku
•
Instalace interaktivní tabule
Prosinec
• Cesta vlny – prakticky zaměřený pořad o zpracování a využití vlny
• Zahájení plaveckého výcviku žáků 2. – 4. ročníku
• Čerti ve škole – mikulášská nadílka v MŠ i ZŠ
• Čertovské bruslení s I. ZŠ Jindřichův Hradec
• Návštěva knihovny v Jindřichově Hradci
• Zpívání na schodech, vánoční jarmark
• Zdobení stromečku pro zvířata
Dovolte, abychom všem dětem, žákům, rodičům a přátelům školy popřáli klidné vánoční svátky a
v nadcházejícím roce ať je každý obyčejný den dnem nevšedním…
Zaměstnanci ZŠ Jarošov nad Nežárkou

Redakce Jarošovského zpravodaje byla požádána o uveřejnění tohoto sdělení:
V červenci jsem byla před místním obchodem svojí známou obviněna z napsání anonymního dopisu
adresovaného zdejšímu obecnímu úřadu a stavebnímu odboru Městského úřadu v Nové Včelnici. Údajně se
měl týkat stavební činnosti jejího rodinného příslušníka. Vzhledem k tomu, že jsem se nemohla jinak účinně
bránit, podala jsem trestní oznámení. Věc byla za účasti nás obou projednána na Městském úřadu v Jindřichově
Hradci, ale v Jarošově se bohužel nepřestala šířit pomluva, že jsem anonym napsala. Ani na jednom
z uvedených úřadů však nebylo zjištěno, že by byl takový anonym vůbec doručen. Tuto věc proto považuji za
ukončenou až nyní, kdy veřejně oznamuji, že došlo k pomluvě, neboť žádný anonym neexistuje.
Vlasta Nejedlá

Obec Jarošov nad Nežárkou
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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

leden – únor

12. ledna

19. ledna

Nový rok už na nás kývá,
předsevzetí čas to bývá.
Jedno ale stačí,
Vaši moudrost značí!

leden

16. února

23. února

30. března

Jarošov nad Nežárkou
výstava OBRÁZKY PRO DUŠI
Pravdova knihovna
ve výpůjčních hodinách
Jarošov nad Nežárkou
hasičský ples
sál sokolovny
20 hodin
hraje Klaret
Zdešov
Vepřové hody
15 hodin
sál kulturního domu
17 hodin
hraje Zenit
Jarošov nad Nežárkou
posezení s Jarošovskou krojovou družinou
Pravdova knihovna
datum a čas budou upřesněny
Jarošov nad Nežárkou
dětské maškarní odpoledne
14 hodin
maškarní bál
20 hodin
sál sokolovny
hraje Studenská kapela
Zdešov
dětské maškarní odpoledne
14 hodin
hasičský ples
sál kulturního domu
20 hodin
hraje Studenská kapela
Zdešov
velikonoční hasičská soutěž
areál Šipka
9 hodin

Ve čtvrtém čtvrtletí svá životní výročí oslavili :
Marie Doležalová z Jarošova nad Nežárkou
Josef Grünn z Jarošova nad Nežárkou
Karel Holický ze Zdešova
Miroslav Kopka z Jarošova nad Nežárkou
Vlastimil Lukš z Jarošova nad Nežárkou
Marie Matoušková z Jarošova nad Nežárkou
Lidmila Mikšová z Jarošova nad Nežárkou
Marta Nováková z Jarošova nad Nežárkou
Blanka Pecánková z Jarošova nad Nežárkou
Bohumil Steffal z Hostějevse
Antonín Stoklasa z Jarošova nad Nežárkou
Pavel Tutter z Jarošova nad Nežárkou
Zdeněk Vejvar z Lovětína

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !

