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Slovo úvodem
Opět stojíme na prahu druhé poloviny roku. Někteří skřípou zuby nad nepodařenými známkami ratolestí,
jiní se těší na koncerty či na dovolenou. Vždy v tuto dobu si vzpomenu na oblíbené rčení mého kamaráda : „Tak,
pouť máme za sebou a za chvíli budou vánoce.“
Milí čtenáři, přeji Vám jménem redakce a obecního zastupitelstva to nejpříjemnější prožití pouti a času,
který ze zvyku nazýváme létem. Také bych chtěl poděkovat krojové družině a fotbalistům za vzornou a úspěšnou reprezentaci naší obce.
Bohumil Rod

Informace z jednání 13. a 14. schůze Zastupitelstva obce Jarošov nad Nežárkou
Zastupitelstvo kromě obvyklých procedur schválilo :
• zápisy z jednání předchozích schůzí
• bezplatný převod majetkového podílu obce na hřbitově v Žirovnici na Město Žirovnice
• prodej pozemku p.č.1333/4 a stavební parcely p.č.57/2 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• záměr a následný prodej pozemku p.č.9/19 v k.ú. Hostějeves
• záměr a následný prodej pozemku p.č.12/2 v k.ú. Zdešov
• záměr a následný prodej pozemku p.č.669/3 v k.ú. Lovětín
• záměr a následný prodej cca 30 m2 p.č.238/4 v k.ú Jarošov nad Nežárkou
• záměr a následnou koupi cca 90 m2 p.č.256/33 a p.č.256/34 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• záměr a následnou výměnu pozemků p.č.1333/16 a 1333/15 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• záměr prodeje pozemku p.č. 424/9 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• záměr prodeje části pozemku p.č. 9/6 v k.ú. Hostějeves
• záměr prodeje části pozemku p.č. 738/2 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• záměr koupě pozemku st.p.č. 504 a části pozemku p.č. 219/2 v k.ú Jarošov nad Nežárkou
• podání žádosti o grant z programu ROP Jihozápad na základě petice občanů ohledně sjízdnosti komunikací v lokalitě Na Rybníčku v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• výsledky hospodaření ZŠ a MŠ v Jarošově nad Nežárkou za rok 2007.
Zastupitelstvo uzavřelo bez výhrad projednání závěrečného účtu Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2007 a souhlasilo s tím, aby přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 provedla stejná auditorská firma.
Zastupitelstvo souhlasilo se zahájením I. etapy asanačních prací při likvidaci ekologické zátěže v bývalé obalovně v k.ú. Jarošov nad Nežárkou.
Zastupitelstvo rozhodlo zrušit povinnost spolků a neziskových organizací působících na katastru obce platit poplatky ze vstupného na kulturní akce a v souvislosti s tím provést aktualizaci příslušné vyhlášky.
Zastupitelstvo uložilo starostovi zjistit vlastníka cesty z Nekrasína do Hostějevse a požádat jej o spoluúčast na
opravě jejího povrchu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o jednání rady mezi svými zasedáními.

Horká novinka
Obec Jarošov nad Nežárkou se svými místními částmi se v krajské soutěži obcí My třídit umíme průběžně
umístila v kategorii od 500-1999 obyvatel na 65 místě ze 165 body. Proti minulému roku je to ze 113 místa velmi slušný vzestup . Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří třídí, a věřím, že příští rok budeme zase o něco
dál.

Bohumil Rod
starosta

Stránka 2

Jarošovský zpravodaj

Rozloučili se s mateřskou školou

Docházku do Mateřské školy v Jarošově nad Nežárkou v letošním školním roce ukončilo celkem 8 dětí.
Do zdejší základní školy nastoupí v září Denis Bartek, Jana Bindrová, Roman Diro, Petra Kostková, Slavoj
Melichar, Tomáš Stejskal a Vojtěch Šimon. Do základní školy v Jindřichově Hradci nastoupí Anna Nondková.
Všem školáčkům přejeme, aby se jim ve „velké škole“ líbilo a získali mnoho nových poznatků a zážitků.
Eva Čadková
Čas neuvěřitelně

Školní loučení

letí, a tak několika páťákům nekompromisně ukrojil poslední hodiny z času stráveného
v naší škole. Z jarošovských mazáků Pavly Doležalové, Ondřeje Fialy, Veroniky Gálové, Lukáše Landovského, Hany Sommerové, Patrika Tierbergera a Terezy Vodičkové se po prázdninách stanou jindřichohradečtí nováčkové. Bude to velká změna, proto jim na cestu do nové životní etapy popřejme úspěch a štěstí na
dobré lidi.

Dětský den v Jarošově nad Nežárkou

Sešli jsme se v sobotu 14. června v 15 hodin. Počasí se nakonec umoudřilo, a tak si děti mohly hrát a
soutěžit samy nebo s rodiči v celém areálu kolem základní školy, kde pro ně byla připravena tři zábavná stanoviště, jedenáct soutěžních, dvě občerstvovací a jedno odměňovací.
Děkuji všem, kteří obětovali svůj volný čas a přišli nám pomoci s touto akcí. A protože si to všichni
zaslouží, tak vám je představím : Bohumil Rod, Tomáš Kučera, Milan Doležal, Svatopluk Doseděl, Bohumír
Horník, Miroslav Bindr, Romana Doležalová, Petra Mynářová, Monika Mikšová, Pavla Doležalová, Tereza
Koubová, Nela Vágnerová, Kateřina Füllsacková,Veronika Gálová, Hana Sommerová, Ivana Neumannová, Eva
Čadková, Dana Picková, Tereza Rýparová, Jana Gálová, Vendula Vrbová, Martina Bednářová, Veronika Plachá, Michaela Bednářová, Daniela Škodová, Tereza Vodičková.
Důležité také bylo materiální zajištění akce. Pomůcky k soutěžím zapůjčila mateřská škola, občerstvení
pro děti a pomocníky zaplatili společně Přátelé kamenného divadla a Obec Jarošov nad Nežárkou. Odměny ve
formě balíčku plného mlsání byly zakoupeny z finančních darů těchto místních zájmových sdružení, firem a
soukromých podnikatelů : Svazarm, TJ Sokol, DOČEŠ, hasiči, myslivci, Pavel Bejda, Nářadí Kostka, Karel
Maršík, Drogerie a Truhlářství Bejdovi, Leoš Doleček, Autoopravna Pavel Doležal, Autodoprava František Dolejš, Čerpací stanice Janout, Restaurace Samorost, FRUKO-SCHULZ, Pohostinství Kadlec.
Kdo se do této akce zapojil, udělal dobrou věc pro naše děti. Odměnou všem budiž toto poděkování a
rozzářené oči dětí.
Zdeňka Kučerová

V červnu jsme měli nabito…

Jako má měsíc čtyři týdny, měli jsme i my čtyři akce. Co víkend, to radost s písničkou. Začalo to
v jindřichohradeckém muzeu, kde jsme měli možnost poprvé ukázat naše nové pásmo „Namlouvání“.Bylo to při
příležitosti zahájení výstavy Za krojem a tancem do Jarošova nad Nežárkou.Připravili jsme koláče, nažehlili
kroje, naladily hlasy, popadla se dobrá nálada, trošku nervozity a šlo se.Dobré ohlasy nás těší! O týden později
se naše družina seznamuje s cizinci. V Hluboké nad Vltavou prozpěvuje Belgičanům, kteří by si jistě rádi zazpívali s námi, ale neznají naše písničky, obdivují však naše kroje. Další víkend jsme se věnovali rodné vesnici. V
kalendáři se psalo 21.června a teploměr ukazoval něco přes třicet. Kdo se zúčastnil, ten se nenudil. Zatím poslední akcí byl 28. června festival v Lomnici nad Lužnicí. Tady jsme mohli najít inspiraci a porovnat sebe
s ostatními soubory. Folklór panoval, písničky přilákaly spoustu lidiček. Koho nepřitáhla tradice, ten vyrazil na
pouť na vedlejší louku. Tak nás chtě-nechtě slyšeli všichni. Muzikanti hráli s takovou vervou, že kobylka u basy
nevydržela a ulétla, tak sloužila chvíli i jako buben. Milé bylo, když nám jiný soubor zapůjčil svůj nástroj a náš
basista mohl vesele pokračovat. A teď?! Pereme, žehlíme a připravujeme sebe i naše kroje na další vystoupení.
26.červenec se blíží!!! Všichni jste srdečně zváni od 13. hodin na průvod městem od Střelnice a následný FESTIVAL NÁRODOPISNÝCH SOUBORŮ Z JIŽNÍCH ČECH do Muzea Jindřichohradecka.
Za Jarošovskou krojovou družinu sepsala Katka Vlková
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Prázdninový provoz v knihovně
Pravdova knihovna v prázdninovém čase pravidelně poněkud omezuje svůj provoz. Stálým uživatelů m
oznamujeme, že bude otevřeno v pondělí, úterý a ve čtvrtek vždy od 17 do 19 hodin. Těm, kteří nehodlají služeb knihovny o prázdninách využívat, doporučujeme vrátit vypůjčené knihy a uchránit se tak od placení pokuty
za překročení výpůjční lhůty. Totéž doporučujeme i těm, kteří již nějaké resty v knihovně mají a zatím je
z nejrůznějších důvodů nevyrovnali. Není dobře otálet, počítač si všechno pamatuje a každý týden neomylně eviduje stále vzrůstající částku k uhrazení.

Z Jarošova do Kruplova za 4 hodiny!
Nevěříte? Tak to jste určitě s námi nešli v sobotu 21. června 2008 na procházku provázenou nádherou
blatských krojů. Nebyla to totiž vycházka jen tak ledajaká. Čekalo nás na ní celkem deset zastavení, která měla
připomenout slavnou tradici prvorepublikové Jarošovské krojové družiny. U Stoklasů vlastnoručně vyšívaný původní kroj hospodyně a vzpomínka na působení v tehdejší družině, u Bojarů ohlédnutí za jubileem a spisovatelskou činností Kláry Hůlkové, U Nejedlých připomínka osobnosti Josefa Mikla a jeho ojedinělého sběratelského
snažení, U Pohlodků zase „objevení“ rodného domu sester Anny a Kláry Skálových. Potom průvod krojovaných
ke kostelu a zastavení s rozvernou písničkou u hospůdky pod ním. Pietní vzpomínka starosty obce a položení květiny u pomníku padlých. Zastávka u stavení v obci nejdéle usedlého rodu Fenclů, z něhož pochází dobrá třetina
členů současné družiny. A poslední zastavení na konci Jarošova u Kosařů s připomínkou snah o znovuobnovení
činnosti původní družiny v šedesátých letech minulého století, s výstavkou starého selského nářadí a šarmantním
výkladem hospodářovým. Potom už konečně do malebného Kruplova se zastávkou „ve mlejně“ u Čejnů, kde hospodyně zavzpomínala na svoji roli blatské nevěsty v roce 1948. Po výstupu na kopec jsme dorazili na „poslední
štaci“ ke Kromíchalům.Tamní hospodyně národopisnou tradici velmi ctí a pečlivě dohlíží, aby její dcera, členka
nynější družiny, byla “jako ze škatulky“. U Kromíchalů se pak družina také „vysvobodila“ ze sice nádherných,
ale v parním letním dnu neprodyšných krojů (zvláštní uznání zaslouží harmonikářka Marcela), ve kterých statečně
po celou dobu procházky tančila, zpívala a hrála pro potěšení poutníků i navštívených rodin. I těm je na míst ě
složit poklonu. Všude nás pozvali dál, vlídně přijali i pohostili. Všude jsme „trochu“ popovídali a zavzpomínali,
připomněli zajímavou spojitost se současností. To pak není divu, že se nám to putování tolik protáhlo! A to na nás
ještě v Kruplově na Čejnově louce čekalo vítání léta, ale o tom na jiném místě. Ještěže ono zmíněné léto právě
začínalo a byl nejdelší den v roce, takže jsme to nakonec všechno stihli i za světla.
Chci na tomto místě vyjádřit veliké uznání a poděkovat všem, kteří byť sebeméně pomohli s přípravou i
průběhem procházky, finančně ji podpořili a přispěli tak k tomu, že se opravdu vydařila.

Vítání léta
V cíli sobotní vycházky s krojovou družinou byl připraven ještě další program, se kterým tentokrát pomáhali jarošovští mladí hasiči se svými dlouholetými vedoucími Zdeňkem Vaněčkem a Vlaďkou Vackovou. Poutníci byli po náročné cestě sice už dost unaveni, ale přecejen se mezi nimi našli vytrvalci, kteří prokázali hravost i
smysl pro humor a do „svatojánského víceboje“ se s nedočkavými dětmi zapojili.Po přivítání léta ztělesněného
Terezkou Vodičkovou (slušivý kostým vytvořily šikovné ruce Zdeňka Vaněčka) se házelo podkovou na cíl, závodilo v jízdě s živými trakaři či ve válení sudů. Došlo i na poušt ění lodiček z kůry s poselstvím účastníků těm, ke
kterým po proudu Nežárky doplavou. A potom už zaplápolal svatojánský oheň. Připomínka dávných zvyků přiměla hlavně kluky dokázat si odvahu skokem přes plameny, ale našli se i dříve narození, kteří „šli do toho“
s nimi. Když se k nám po krátkém odpočinku připojili i členové krojové družiny, připomněli jsme si pranostiky a
zvyky spojené se svatojánskou tradicí. Stihli jsme si i opéct buřty, společně posedět na mezi, zasmát se a zazpívat. Poslední vytrvalci opouštěli Kruplov až se soumrakem s pocitem vydařeného dne.
Milena Kodýmová

Příležitost pro hudbymilovné děti

HŠ Yamaha nabízí možnost výuky hry na kytaru a flétnu, případně program Kroky pro předškolní děti.
Zápis proběhne začátkem září. Výuka bude probíhat v klubovně dramatického kroužku vedle knihovny. Na spolupráci se těší
Adéla Strojková
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Je spálená
A slunce stále bodá
Léto sice v zádech má
Ale nikde žádná voda

Co se chystá :
5. července 2008

12. července 2008

Jarošov nad Nežárkou
Grilované krůty
sokolovna
Pouťová taneční zábava
parket u sokolovny
hrají Mammoth Hunters
pořádají hasiči
Hostějeves
Country bál na návsi
hraje Škuner

14 hodin
20 hodin

20 hodin

2. srpna 2008

Zdešov
Hry bez hranic – soutěže šestičlenných družstev
areál Šipka
14 hodin
Country večer
20 hodin
hrají Mammoth Hunters

9. srpna 2008

Jarošov nad Nežárkou
Vernisáž výstavy
Za krojem a tancem do Jarošova nad Nežárkou
Pravdova knihovna
14 hodin
vystoupí Jarošovská krojová družina

Ve druhém čtvrtletí 2008 svá životní výročí oslavili :
Jaroslav Bártů z Lovětína
Ladislav Dvořák z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslav Frühauf z Jarošova nad Nežárkou
Ladislav Chudomel z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Chytrová z Jarošova nad Nežárkou
Františka Kadlecová z Jarošova nad Nežárkou
Květoslava Klásková z Jarošova nad Nežárkou
Marie Křížová ze Zdešova
Ladislav Mareš ze Zdešova
Blanka Maršíková z Jarošova nad Nežárkou
Miloslav Neuhort z Jarošova nad Nežárkou
Josef Plešák z Jarošova nad Nežárkou
Adolf Rauš z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Stoklasová z Jarošova nad Nežárkou
Milada Šedivá ze Zdešova
Hana Tunková z Jarošova nad Nežárkou
Jiří Vacek z Nekrasína
Jiří Václavíček ze Zdešova
Vlasta Vejvarová z Lovětína
Zdeňka Vejvarová z Lovětína
Ladislav Vetyška z Pejdlovy Rosičky
Marie Vetýšková ze Zdešova
Kamil Zach z Lovětína

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !

