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Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
Jak se zdá při pohledu z okna, paní Zima se nechce pustit svého mrazivého žezla. Doufejme, že si tak
vynahradí excesy, jaké nám předvedla loni na našich zahrádkách. Letošní rok je pro naši obec rokem slavnostním.
Uplyne totiž 90 let od chvíle, kdy byl tehdejšímu zastupitelstvu doručen verdikt ministerstva vnitra o přidělení
názvu obce Jarošov nad Nežárkou. Jarošov se tak odlišil od tří dalších Jarošovů v tehdejším Československu.
Chceme toto výročí využít k uspořádání v podstatě premiérového setkání rodáků a přátel naší obce. Bližší informace k této a dalším doprovodným akcím najdete v tomto čísle Zpravodaje a na webových stránkách obce.
Letos dojde také k ukončení vybudování ZTV RD na jihozápadní straně naší obce. Práce na vybudování
plynového, vodovodního a kanalizačního řádu s přípojkami byly dokončeny v podzimních měsících.
K vybudování dopravní infrastruktury a elektrifikace dojde v tomto roce. Osm pozemků z třinácti má již svého
majitele. V tomto roce dojde také k rekonstrukci části návsi. V současné době se dokončuje dokumentace pro stavební povolení a výběrové řízení na zhotovitele. Došlo také k výběru projektanta na demolici a výstavbu mostu
přes řeku Nežárku do Kruplova.
V grantových programech jsme byli úspěšní ve výzvě Zemědělského intervenčního fondu na opravu lesních cest. Dojde k rekonstrukci lesní cesty od lovětínské hájovny k silnici na Karlov. Úsek je ve velmi špatném
stavu a tato výzva poslední možností jak získat 50% finančních prostředků na její opravu. Povedlo se to především díky pochopení zastupitelstva, neboť termíny na vyplnění žádostí jsou opravdu šibeniční. Ještě bych chtěl
podotknout, že tento úsek je jediným v našich sedmi katastrech, který splňuje všechny podmínky pro získání tohoto grantu. Dojde také k další etapě rekonstrukce místní komunikace Lovětín – zastávka Nekrasín, opravovat se
bude tzv. úsek U Tyšerů za pomoci příspěvku z POV. Máme opět zažádáno o další dva granty z Jihočeského kraje. A to na Propojení kanalizace v úseku před ČOV v Jarošově nad Nežárkou a na opravu pomníků našich padlých spoluobčanů v Jarošově nad Nežárkou a ve Zdešově.
Na závěr bych chtěl již tradičně poděkovat všem občanům, kterým není lhostejný stav okolí jejich bydliště, a také spolkový, kulturní a sportovní život v Jarošově nad Nežárkou a jeho místních částí. Díky jejich každodenní mravenčí práci jsou pak převáženy negativní zprávy z médií, různé spory a vandalské činy.
Přeji Vám pohodové jarní rašení a těším se na viděnou s Vámi se všemi při různých akcích.
Bohumil Rod
starosta obce

Ve Zdešově již šestým rokem poctivě třídíme!
Jak už nadpis napovídá, také letos pokračujeme v soutěži ve třídění a sběru odpadu.Odpady se vybírají
každou první neděli v novém měsíci od 10 do 11 hodin.Vybíráme tyto druhy vytříděného odpadu: Pet lahve, které
jsou rozdělené na bílé a barevné, duté plasty (od tekutých mýdel, šamponů atd.), folie, časopisy, noviny a kartony.
V roce 2012 byly jako nejlepší „třídiči“ vyhlášeni: Jana Kučerová 3.místo, Magda Slipková 2.místo a jako první
se umístil Stanislav Sůra. Ještě jednou gratulujeme. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří poctivě třídí a i když se
v této soutěži nedostávají na přední místa, nadále pokračují v této činnosti, protože si uvědomují,
ŽE TŘÍDIT SE MÁ !!!
A teď malé ohlédnutí za pětiletým obdobím výběru tříděného odpadu. Celkem občané Zdešova dokázali
vytřídit neuvěřitelných 11,38 tun odpadu! Z toho bylo: 1210 kg PET bílé,1784 kg PET barevné, 271 kg dutých
plastů,1413 kg novin, 5116 kg časopisů,1266 kg kartonů a 320 kg folií. Ještě jednou všem děkujeme za poctivé
třídění a těšíme se, že se i nadále budeme setkávat v hojném počtu vždy první neděli v měsíci.
Osadní výbor Zdešov
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Kolik nás je?

K 31. 12. 2012 žilo v Jarošově nad Nežárkou a jeho místních částech celkem 1.098 obyvatel,
z toho v samotném Jarošově 752, Hostějevsi 38, Kruplově 27, Lovětíně 74, Matějovci 18, Nekrasíně 26,
Pejdlově Rosičce 7 a ve Zdešově 156 občanů. Na katastru obce žije 547 žen a 551 mužů. Oproti roku 2011 se
počet obyvatel snížil o 3. Snížení způsobil úbytek obyvatel v obou největších místních částech – v Jarošově
nad Nežárkou a ve Zdešově, zbývající místní části buď „zůstaly na svém“ nebo zaznamenaly nárůst.
K trvalému pobytu se přihlásilo 16 a odstěhovalo 17 občanů.
V roce 2012 se narodili:
Pavel Vokuš z Nekrasína
Vojtěch Pecha z Kruplova
Viktorie Vacková z Jarošova nad Nežárkou
Barbora Hiršová z Jarošova nad Nežárkou, t.č. v Dolní Radouni
Veronika Kučerová z Jarošova nad Nežárkou
Tomáš Čejna z Kruplova
Šárka Ondřejová z Jarošova nad Nežárkou, později z Hostějevse
a v „miminkovském věku“ se do Jarošova nad Nežárkou přistěhovala Eliška Mertová.
V roce 2012 nás opustili:
Květoslava Klásková, Jaroslava Boudová, Vlastimil Špaček, Renata Horníková, Ladislav Blecha,
Pavel Tunka, Miloslav a Jaroslava Neuhortovi z Jarošova nad Nežárkou, Jaroslav Kamiš ze Zdešova
a Robert Kovář z Lovětína.

Informace z jednání 20. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na své schůzi kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo:
• záměr prodeje obecního pozemku p.č. 579 v k.ú. Lovětín za cenu 45 Kč/m2
• záměr prodeje obecního pozemku p.č. 230/4 v k.ú. Nekrasín za cenu 45 Kč/m2
• záměr prodeje obecního pozemku p.č. 272/26 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou za minimální cenu 100 Kč/m2
• přijetí daru ve formě vodovodní přípojky na obecním pozemku p.č. 1281/3 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• Statut sociálního fondu Obce Jarošov nad Nežárkou a zásady pro použití jeho prostředků v roce 2013
• zřízení účtu obce u ČNB pro příjem dotací a návratných finančních výpomocí.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2012.

Jako každý rok
Do 30. dubna je povoleno vyvážet dřevěný odpad a větve k vodojemu při silnici na Lovětín. Upozorňujeme občany, že v případě vyvážení jiného odpadu je možnost udělení pořádkové pokuty!!!
Od 1. dubna je opět sběrné místo v Jarošově otevřeno v tuto dobu: úterý a čtvrtek 17 – 19 hodin, sobota
9 – 11 hodin.
Svozová služba tříděného odpadu (Pet lahve, papír), elektrospotřebičů a nebezpečného odpadu
z místních částí je neustále zaměňována s odvozem směsného odpadu. Pracovníci tento netříděný odpad nevyvážejí. Podobná situace je i u kontejnerů na Pet lahve v Jarošově nad Nežárkou. Žádáme občany o respektování
těchto ustanovení a děkujeme všem, co poctivě třídí.
Železný pátek
Jako každý rok budeme i letos objíždět Jarošov nad Nežárkou, Matějovec a Kruplov a sbírat železný
šrot. Děkuji všem, kteří nám zůstávají věrní i přes rostoucí cenu tohoto artiklu. Vzhledem ke zkušenostem
z minulých let prosíme, abyste železný šrot připravili před své domy v pátek 5. dubna až krátce před
16 hodinou.
Za spolupráci jménem SDH Jarošov nad Nežárkou děkuje Zdeněk Vaněček
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Vítání léta s neckyádou a svatojánským ohněm
Na úvod červnových OBECNÍCH SLAVNOSTÍ se pátek 21. června, v den letního slunovratu, který je
také nejdelším dnem v roce, chystá zajímavá akce pro děti, celé rodiny i všechny ostatní, které naše nabídka
osloví. Před časem byla v Jarošově velmi populární neckyáda. Příchod léta se sluší přivítat s radostí a vesele.
Osvěžme proto svůj smysl pro humor, dejme příležitost svým šikovným rukám vytvořit ta nejkurióznější plavidla a přijďme k soutoku na „Hrázky“ oslavit nejen příchod léta, ale také uctít řeku Nežárku, která už rovných
90 let odlišuje naši obec v jejím názvu od ostatních Jarošovů v republice. I svatojánský oheň a dění kolem něj
nám může připravit příjemnou chvilku a příležitost setkat se se sousedy. Proto neváhejte a nabízenou příležitost
využijte. Nejkurióznější plavidla budou odměněna! Vítán je úplně každý.
Odstartujme naše „velké dny“ společně a s úsměvem !
Milena Kodýmová

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2013/2014 proběhne
ve čtvrtek 18. dubna 2013 od 13,30 do 16,30 hodin.
Pokud Vám tento termín nevyhovuje, domluvte si náhradní, učiňte tak ale co nejdříve.
Během zápisu si budete moci prohlédnout mateřskou školu i její zahradu.
Kontaktní místa a osoby:
ředitelna ZŠ – tel. 384 396 123 – Mgr. Martina Plášilová
kancelář MŠ – tel. 384 396 102 – Zdeňka Kučerová

Rozpis jarních domácích utkání našich fotbalistů
muži
mladší žáci
starší přípravka
___________________________________________________________________________________
sobota 23. března 15 hodin
Jarošov n.N. – Horní Žďár
přeloženo na středu
1. května 17 hodin

-

-

sobota 6. dubna 16,30 hodin
Jarošov n.N. – Kunžak

-

středa 10. dubna 16 hodin
Jarošov n.N. – Studená

sobota 13. dubna 16,30 hodin
Jarošov n.N. – Dešná

sobota 13. dubna 14,30 hodin
Jarošov n.N. – Lomnice n.L.

středa 24. dubna 17 hodin
Jarošov n.N. – N. Bystřice

sobota 27. dubna 17 hodin
Jarošov n.N. – Břilice

-

středa 1. května 15,30 hodin
Jarošov n.N. – J. Hradec

sobota 11. května 17 hodin
Jarošov n.N. – Staňkov

sobota 4. května 13 hodin
Jarošov n.N. – Třeboň

středa 15. května 17 hodin
Jarošov n.N. – N. Včelnice

sobota 25. května 17 hodin
Jarošov n.N. – Suchdol n.L.

sobota 25. května 15 hodin
Jarošov n.N. – Studená

středa 29. května 17 hodin
Jarošov n.N. – Dačice

sobota 8.června 17 hodin
Jarošov n.N. – Stráž n.N.

neděle 16. června 10 hodin
Jarošov n.N. – K. Řečice

-

Přijďte fandit !!!

TJ Sokol

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

Přijde, jaro, přijde,
utěšuje písnička.
Zatím ale marně.
Dočkáme se sluníčka?

30. března 2013

Zdešov
Velikonoční závody v požárním útoku
začátek
11 hodin
pořádá SDH Zdešov
5. dubna 2013
Jarošov nad Nežárkou
vernisáž výstavy Jarošovská prolínání
Pravdova knihovna
18 hodin
6. dubna 2013
Jarošov nad Nežárkou
Odemykání Kameničky
start v Nové Včelnici u Teba
14 hodin
po dojezdu Mejdan utopenců
v Hospodě Pod Kostelem
20. dubna 2013
Jarošov nad Nežárkou
Loutkové divadlo
sál Hospody Pod Kostelem
13,30 hodin
30. dubna 2013
Jarošov nad Nežárkou
Stavění máje
pořádá Jarošovská SOPKA
4. května 2013
Zdešov
Prvomájový průvod
pořádá osadní výbor
17. května
Jarošov nad Nežárkou
Vítání občánků
Pravdova knihovna
15 hodin
21.—23. června 2013 Jarošov nad Nežárkou
Obecní slavnosti
bližší informace uvnitř zpravodaje

V prvním čtvrtletí svá životní výročí oslavili :
Blažena Biňovcová z Jarošova nad Nežárkou
Juraj Cambel z Jarošova nad Nežárkou
Karel Čejna z Kruplova
Vlasta Čejnová z Kruplova
Josef Dolejš z Jarošova nad Nežárkou
Miloslav Dvořák z Hostějevse
Anna Kadlecová z Jarošova nad Nežárkou
František Kopenec z Lovětína
Františka Kromíchalová z Kruplova
Rudolf Kučera z Jarošova nad Nežárkou
Vlastimil Mert z Jarošova nad Nežárkou
Josef Nejedlý z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Němcová z Jarošova nad Nežárkou
Jiří Plachý z Jarošova nad Nežárkou
František Ráftl ze Zdešova
Jan Semotán z Lovětína
Bohumila Smítková ze Zdešova
Marie Šalátová z Jarošova nad Nežárkou
Petr Šmejkal z Nekrasína
Aloisie Vacková ze Zdešova
Marie Vacková z Nekrasína
Marie Vágnerová z Jarošova nad Nežárkou

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !!!

