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Slovo k nastávajícímu roku
Rok 2008 považuje většina našeho národa za apokalypsu, která totálně zlikviduje všechny rodinné příjmy
a úspory. Jménem zastupitelů i zaměstnanců naší obce Vám přeji, aby tyto předpovědi byly co nejméně bolestivé.
Přeji Vám osoby blízké i neznámé, které Vám pomohou v těžkých chvílích. Podle východních filosofií je osmička
tím nejšťastnějším číslem. Ať to tedy platí i pro ten nastávající rok.
starosta Bohumil Rod

O vánočním stromečku, ozdobičkách a světélkách
Jednou na Vánoce, když děti a máma s tátou postavili a ozdobili stromeček, začali se stromeček a ozdobičky hádat. Pořád se hádali, kdo je lepší a neuměli to rozsoudit. Jenom světélka se nehádala, protože byla nejchytřejší. Ozdobičky honily světélka, aby je rozsoudila. Pak zase prosil o rozsouzení stromeček. A tak jednoho
dne si světélka řekla, že je rozsoudí zítra.
Druhý den se stalo, jak řekla. Jedno světélko povídá: "Stromeček je proto, aby na něm byly ozdoby." Ale
druhé světélko řeklo: "Ozdoby na stromku jsou hezké a dělají velkou krásu." A třetí světélko řeklo: "Stromeček
je, aby se na něj dávaly ozdobičky a ozdobičky jsou na to, aby byl stromeček hezčí, takže si myslím, že oba jsou k
něčemu důležití."
Daniel Strojek, 7 let

Díky za hezké podobenství. Ať je stromeček symbolem prosperující obce a světélka s ozdobičkami jejími dobrými občany.
redakce

Nadílka v knihovně
V čase vánočním jsou dárky tak říkajíc samozřejmostí. K všeobecnému obdarovávání přispívá proto i
Pravdova knihovna, která svůj knihovní fond v prosinci obohatila o celou řadu zajímavých titulů pro všechny věkové i zájmové kategorie. Na své si určitě přijdou nejen děti a z nich hlavně menší čtenáři, ale také ženy, které
tvoří nejpočetnější čtenářskou kategorii. Zkrátka však nepřijdou ani ctitelé dobrodružné a historické literatury. Jako „návnadu“ uvádím několik titulů :
Holečková : Sedm tajemství Třeboně
Vondruška : Vládcové ostatků
Oden : Ve stínu králů
Kessler : Operace Irák
Nowak : Za vlast a za chlast
Wolff : Maléry s mazlíčky
Bradfordová : Havraní útes
Körnerová : Hodina po půlnoci
Johnstonová : Bosá nevěsta
Lázničková : Pod kůží
Keleová : Modrý dům
Řeháčková : Cesty z rodinného kruhu
Kniha pro správné kluky
Kniha pro správné holky
Atlas starověkého světa
Atlas středověkého světa
Toulavá kamera 1. – 4.
Velká školní encyklopedie
Upírův pomocník
Pohádkové chvilky dětem do postýlky
Přijďte si vybrat i z dalších knih, které na Vás v Pravdově knihovně čekají. Otevřeno je každý všední den
od 17 do 19 hodin, v úterý dokonce již od 15 hodin. Rádi přivítáme i ty, kteří zatím nenašli čas nebo odvahu
k nám zavítat. Podmínky jsou velmi vstřícné. Registrace a půjčování jsou totiž zcela zdarma. Platí pouze zapomnětlivci, když překročí stanovenou výpůjční lhůtu.
Milena Kodýmová
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Jarošovský zpravodaj
Veřejná sbírka

Ve veřejné sbírce, která se uskutečnila na obecním úřadu v září a říjnu letošního roku, bylo vybráno
úctyhodných 38 000 Kč. Po uzavírce pak ještě dalších 1 000 Kč. Je velmi potěšitelné, kolika občanům není
lhostejný stav našeho chrámu Páně. Vybraná částka bude použita na nový ciferník kostelních hodin (v době uzávěrky nebylo ještě známo, kolik přesně bude stát). 7509 Kč bylo použito jako doplatek za barvu na fasádu věže.
Za zbylé peníze bude nakoupen nový hodinový stroj. Jeho základní cena se pohybuje okolo 30 000 Kč a cena
s odbíjením přibližně 50 000 Kč. Výši vybrané částky i položky, které již byly uhrazeny, si mohou občané zkontrolovat na obecním úřadě. Stejně tak je možné i nadále tuto sbírku podpořit. Ať už přímo na úřadě nebo při návštěvě některé z akcí, které budou v příštím roce na podporu hodin zorganizovány. Ciferník na věž kostela opatřil
a montáž zdarma provedl pan Jiří Landa. Při montáži mu pomáhal pan Karel Vlk. Oběma patří dík, stejně jako
všem přispěvovatelům.
starosta Bohumil Rod

Poděkování
Po opravě krásného mostu v Jarošově a citlivé úpravě okolí říčky se podařilo v letošním roce opravit věž
a střechu lodě kostela v Jarošově nad Nežárkou. Po získání finančních prostředků a výběrovém řízení provedla
opravu věže a střechy firma Vertigo, která má letité zkušenosti. Provedla dílo kvalitně, při předání stavby bylo
dohodnuto, že některé drobné estetické nedostatky (otvory ve fasádě po lešení) firma na jaře odstraní.
Jsem velmi rád, že se ve spolupráci s obcí podařilo provést i druhou část - opravu fasády věže kostela,
která nebyla původně v rozpočtu zahrnuta. Jarošovská farnost zaplatila opravu fasády věže a větší část nákladů na
nátěrové hmoty. Zednické práce na fasádě provedli zaměstnanci firmy Bryol z Jindřichova Hradce pod vedením
pana Milana Housera.
Velký dík patří panu starostovi Bohumilu Rodovi a paní místostarostce Milušce Petrů i dalším zastupitelům za jejich osobní nasazení při jednání s památkáři, firmami i vzornou koordinaci prací, za vytvoření pouzdra a
dokumentace do kostelní báně. Zajištěním celkové dokumentace, na níž se vedení obce pečlivě podílelo, tak získala obec cennou památku dokládající její historii a kontinuitu života obce.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům (Františku Boudovi, Pavlu Tutterovi, Janu
Kümmelovi, Ivetě Bindrové, Milušce a Jiřímu Petrů, Bohumilu Rodovi) a zaměstnancům obce, kteří se podíleli
na opravě svépomocí za nemalého osobního nasazení a často za nepřízně počasí. Zvláště při pracích na věži se
jednalo o překonání sama sebe, protože v takové výšce pracoval mnohý poprvé, a tak o „zážitky“ nebyla nouze.
Bohu díky – a to není jen fráze – nikomu se při opravách nic nestalo. Poděkování patří také všem občanům, kteří
se zapojili do veřejné sbírky na opravu ciferníku věžních hodin, což byl další nadstandardní počin. Každý správný
hospodář uzná, že postavené lešení, které je dnes velkou položkou v celkovém rozpočtu akce, je třeba co nejvíc
využít. Jak se ukázalo, v Jarošově takoví moudří hospodáři jsou. Věřím, že do budoucna se podaří opravit i střechu presbytáře, na kterou je už zakoupena nová krytina. Mrzí mě, že se na tomto díle už nebudu moci dále podílet, během opravy jsem se totiž přestěhoval, protože mi biskup svěřil v diecézi jiný úkol.
Jarošovský kostel sv. Prokopa je dominantou obce. Jsem rád, že jsme společnými silami přispěli k tomu,
aby byl dominantou obce a kraje i nadále. Kostel však není jen objektem, který vtiskuje ráz kraji. Je vždy místem
setkávání lidí spolu navzájem a místem setkávání s Bohem. Kéž bychom tuto příležitost, kterou nám zanechali
naši předkové, v životě nepromarnili.
Chtěl bych Vám všem popřát radostné Vánoce, hodně sil, zdraví a Božího požehnání, abyste vždy dokázali držet pospolu, a pokračovali tak v dobrém díle.
Za Římskokatolickou farnost Jarošov nad Nežárkou
jáhen ing. Pavel Poláček, administrátor

Zasedání zastupitelstva obce
Znovu během čtrnácti dnů se ve čtvrtek 13. prosince sešli zastupitelé v Jarošově nad Nežárkou na svém
dalším, tentokrát již 10. zasedání. Ve dvouhodinovém jednání schválili mimo jiné aktualizaci obecně závazné vyhlášky o odpadech, Domovní řád pro obecní byty, odpis nedobytných pohledávek z minulých volebních období či
dodatky k návrhu plánovaných změn v územním plánu obce. Jednání zastupitelů byli přítomni i zástupci osadního
výboru ve Zdešově a několik občanů Jarošova. Ani toto zasedání však nebylo v letošním roce poslední. Zastupitelé se sejdou ještě ve čtvrtek 27. prosince, kdy budou rozhodovat o rozpočtu obce na rok 2008.
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Setkání seniorů očima jednoho z nich
Dne 10. listopadu 2007 proběhlo v jarošovské sokolovně posvícenské setkání seniorů. Program zahájil a
nás seniory přivítal starosta Jarošova pan Rod. Při té příležitosti vzpomněl záslužné práce pro obec zesnulého bývalého starosty pana Františka Vaněčka, dále pochválil za iniciativní práci pro obec paní Vlastu Nejedlou a pana
Františka Boudu.
Kulturní program byl pestrý a kulturně na výši. Dojemné bylo vystoupení dětí z mateřské školy pod vedením učitelek paní Kučerové a Čadkové. Výstižně působilo vystoupení dramatického kroužku Jak z vojína Martina se stal Martin svatý, který s dětmi nastudovala paní inspektorka Neumannová. Zlatým hřebem kulturního odpoledne a večera se stalo vystoupení třicetipětičlenné Jarošovské krojové družiny na téma Jihočeské posvícení.
Nesmím také zapomenout na vystoupení nás seniorů v soutěži – pantomimické ukázky řemesel, soutěžní klání
probíhalo pod vedením paní Kodýmové. Na konec programu nám byly za doprovodného slova pana starosty promítnuty fotografie pana Soboty, týkající se opravy kostelní věže. Celý program moderovala na profesionální
úrovni paní Kodýmová. Poděkování patří také paní Janě Dlouhé za přípravu výborného občerstvení a všem představitelům obce, kteří se podíleli na obsluze. Program posvícenského setkání seniorů doprovázela dynamická hudební skupina „Lovci mamutů“ pod vedením pana Rakušana, a to bez nároku na honorář!!!
Zorganizovat a uskutečnit již čtvrté setkání seniorů není snadný úkol, proto si jistě všichni, kteří se na realizaci podíleli, zaslouží poděkování a uznání.
Vlastimil Špaček

Svatomartinské setkání seniorů v Jarošově nad Nežárkou
Ani sněhové vločky, které si letos opravdu přispíšily, neodradily seniory z Jarošova nad Nežárkou a jeho
místních částí zúčastnit se v sobotu 10. listopadu 2007 odpoledne již tradičního setkání, které mělo tentokrát posvícenský ráz.Ten ostatně potvrdila i úvodní rozverná scénka na téma písničky „ ...už ho vedou Martina...“.Po milém vystoupení drobotiny z mateřské školky byla uctěna památka zesnulého bývalého dlouholetého starosty Jarošova nad Nežárkou pana Františka Vaněčka. Současný starosta obce Bohumil Rod pak ocenil dva obětavé občany – paní Vlastu Nejedlou a pana Františka Boudu a drobnými dárky byli obdarování i nejstarší účastníci setkání – paní Marie Vágnerová z Jarošova nad Nežárkou a pan Ladislav Vetýška z Pejdlovy Rosičky. Po tomto oficiálním aktu připomněli členové dramatického kroužku paní Neumannové svatomartinskou legendu i pranostiky se
svatým Martinem spojené. Do programu přispěla i Jarošovská krojová družina, která se od loňska zase rozrostla.
Tentokrát předvedla, jak to vypadalo v Jarošově o posvícení v době působení jejich prvorepublikových předchůdců podle scénky, kterou kromě jiného pro ně tehdy napsala paní Klára Hůlková. Krása krojů i podmanivé písničky
skvěle naladily zcela zaplněný sál jarošovské sokolovny. Příjemná atmosféra pomohla překonat trému samotných
seniorů, kteří byly vyzváni soutěžit o svatomartinskou husu. Podle zadání měly jednotlivé stoly pantomimicky
předvést vylosované řemeslo v humorné scénce. Není jednoduché přimět dospělé, aby vystupovali před ostatními.
V Jarošově se to ale povedlo a některá vystoupení byla opravdu zdařilá. Vítěze vybrali samotní senioři, kteří se
ukázali být velmi spravedlivou porotou a na ocenění navrhli opravdu ty nejlepší. Vítězové si odnesli dozlatova
vypečenou husu, druzí v pořadí velký makový svatomartinský roh, třetí košíček tvarohových rohlíčků a čtvrtí kulatý posvícenský koláč.Účastnící setkání měli pak příležitost shlédnout nejen výstavku trofejí úspěšných mladých
hasičů ze Zdešova, ale také unikátní dokument, který zachytil objevení i záchranu obsahu báně jarošovského kostela, která byla sejmuta a otevřena při příležitosti opravy věže v srpnu letošního roku. A pak už přišel na řadu tanec a poslech populárních písniček v podání „nejlepší jarošovské rockové kapely“ Lovci mamutů. Její členové
bez nároku na honorář už po několika tónech dokázali rozezpívat celý sál a poslední tancechtiví účastníci jen neradi opouštěli sokolovnu až krátce před půlnocí.
Již čtvrtý ročník obnovené tradice podzimního setkávání seniorů se v Jarošově opět vydařil. Je na místě
upřímně poděkovat všem, kteří se podíleli na organizačním zabezpečení celé akce – zastupitelům, kuchařkám,
účinkujícím i dobrovolníkům z řad občanů.
Milena Kodýmová
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U zeleného stromečku
dárečky si rozdali,
a ohňostroje na Silvestra
sledují jen z povzdálí

Chcete, aby byl zpravodaj bohatší a pestřejší? Neváhejte tedy a pište! Vaše příspěvky rádi
uveřejníme. Těšíme se na spolupráci.
Redakce

Co se chystá...

5. ledna 2008

Jarošov nad Nežárkou
šachový turnaj
Pravdova knihovna
12,30 hodin
přihlášky do 28.12.2007 na tel. 721302194

12. ledna 2008

Jarošov nad Nežárkou
Hasičský ples
sál sokolovny
20 hodin
hraje Klaret
předprodej vstupenek na OÚ

19. ledna 2008

Jarošov nad Nežárku
turnaj v káče o Jarošovský pohár
Hostinec pod Kostelem 13 hodin

26. ledna 2008

Zdešov
tradiční vepřové hody
sál Kulturního domu

9. února 2008

23. února 2008

Zdešov
Hasičský ples
kulturní dům Zdešov
hraje Malá muzika

16 hodin

20 hodin

Jarošov nad Nežárkou
sál Sokolovny
Dětská maškarní diskotéka
Maškarní bál
hraje Studenská kapela

14 hodin
20 hodin

Ve čtvrtém čtvrtletí svá životní výročí oslavili :
Jaroslava Boudová z Jarošova nad Nežárkou
Jarmila Dvořáková z Hostějevse
Karel Holický ze Zdešov
Emil Krafka z Jarošova nad Nežárkou
Vlastimil Lukš z Jarošova nad Nežárkou
Lidmila Mikšová z Jarošova nad Nežárkou
Blanka Pecánková z Jarošova nad Nežárkou
Adéla Šenoltová z Matějovce

Marie Doležalová z Jarošova nad Nežárkou
Josef Grünn z Jarošova nad Nežárkou
Miroslav Kopka z Jarošova nad Nežárkou
Božena Kubíková z Jarošova nad Nežárkou
Marie Matoušková z Jarošova nad Nežárkou
Marta Nováková z Jarošova nad Nežárkou
Antonín Stoklasa z Jarošova nad Nežárkou
Zdeněk Vejvar z Lovětína

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !

