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Úvodem...

Časy svatováclavské nebyly před 70 lety v našem regionu o moc odlišné než v jiných obcích ležících
poblíž budoucí demarkační čáry tzv. Sudet. Několika sedlákům byl uložen trest za přestupek proti obraně státu,
proběhlo zatčení nejfanatičtějších ordnerů v nedaleké Oldřiši. V Rodvínově na zábavě někdo ztloukl henleinovce
z Jindřiše a četníci tam také zabavili rádio horlivé německé občance. A pak najednou bylo všechno jinak. Rádio
vráceno, řvouni z freikorpsu propuštěni a česká mysl začala propadat malomyslnosti v lecčems přetrvávající
dodnes. 9.října omylem napochodovala do Matějovce německá jednotka o čtyřiceti mužích. Byla následně vykázána četnickou hlídkou. V tu dobu to ještě šlo. Psal se totiž podzim roku1938…
Informace z jednání 15. a 16. schůze Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Zastupitelstvo kromě obvyklých procedur schválilo :
• zápisy z jednání svých předchozích schůzí
• záměr a následný prodej části obecního pozemku p.č. 219/5 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• záměr a následný prodej obecního pozemku p.č. 9/1 v k.ú. Hostějeves
• záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 527 v k.ú. Lovětín
• záměr prodeje obecních pozemků p.č. 108/7 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou a p.č. 6/1 v k.ú. Matějovec
• záměr prodeje obecních pozemků p.č. 12/24 a p.č. 12/2 v k.ú. Zdešov
• záměr prodeje volné části obecního pozemku p.č. 9/6 v kú. Hostějeves pomocí obálkové metody
• prodej obecního pozemku p.č. 424/9 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• prodej části obecního pozemku p.č. 9/6 v k.ú. Hostějeves
• prodej části obecního pozemku p.č. 738/2 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• koupi pozemku st.p.č. 504 a části obecního pozemku p.č. 219/2 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce a návrh smlouvy o dílo na vypracování jeho úpravy
• finanční spoluúčast obce na aktualizaci své webové stránky
• spisový a skartační plán obce
• plánovací smlouvu na přeložení části kanalizace pro veřejnou potřebu
• zřizovací listiny jednotek Sboru dobrovolných hasičů v Hostějevsi, Jarošově nad Nežárkou a Zdešově
• úpravu provozu parkoviště při silnici I/23 u sokolovny v Jarošově nad Nežárkou
Zastupitelstvo dále neschválilo :
• záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 9/3 9/4 v k.ú. Hostějeves
• záměr prodeje obecního pozemku p.č. 218 v k.ú. Pejdlova Rosička
• přemístění autobusové zastávky v Jarošově nad Nežárkou ve směru do Jindřichova Hradce z hlavního
tahu do obce
Zastupitelstvo souhlasilo, aby bylo i nadále jednáno s jednatelem firmy Auto-JIMI o převodu obchodního podílu
Obce Jarošov nad Nežárkou v této firmě prostřednictvím advokátní kanceláře.
Zastupitelstvo přijalo 450 ks publikace Za krojem a tancem do Jarošova nad Nežárkou jako dar od Ing. Josefa
Nejedlého a postoupilo 100 ks této publikace Muzeu Jindřichohradecka, které na jejím vzniku spolupracovalo.
Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí o plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na území obce pro období 2008 – 2018 na své příští zasedání.
Zastupitelstvo uložilo starostovi jednat o podmínkách převzetí části místní komunikace Nekrasín – Hostějeves
do správy Obce Jarošov nad Nežárkou.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
• změnu vlastníka firmy 1. JVS
• oznámení o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti projektu Jarošov nad Nežárkou – komunikace
v lokalitě Na Rybníčku
• informaci o jednání rady mezi svými zasedáními.
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Jarošovský zpravodaj
ZPRÁVY Z OBCE
Financování obnovy vodovodů a kanalizací

Nejpozději do 31.12. tohoto roku musí být vypracován a realizován plán financování obnovy vodovodů a
kanalizací na katastrálním území naší obce. Za jeho absenci nám hrozí poměrně vysoká sankce až do výše jednoho milionu korun.Tímto krokem chce stát do budoucna přenést veškerou finanční zodpovědnost za vodohospodářskou infrastrukturu na její majitele, tudíž obce. V podstatě jde o vytvoření jakéhosi rezervního fondu na obnovu této infrastruktury. A jak se to dotkne spotřebitelů? Bohužel zvýšením ceny za vodné a stočné. Firma spravující naše vodovody a kanalizace navrhuje několik variant. Pro jednu z nich se rozhodne zastupitelstvo obce na své
příští schůzi. Chcete-li mít aktuální informace, popřípadě přispět do diskuse při výběru té nejvhodnější, přijďte,
zasedání zastupitelstva jsou veřejná! O termínu konání budete včas informováni ve vývěsní skřínce.

Jak jsme úspěšní v hledání jiných finančních zdrojů
V tomto roce Obec Jarošov nad Nežárkou zažádala o sedm grantových příspěvků. Dva z nich neuspěly.
Schváleny byly tyto příspěvky: Rekonstrukce oplocení okolo sportovního areálu u sokolovny v Jarošově nad Nežárkou, Výstavba autobusových zastávek v Host ějevsi a Zdešově, Oprava kaple Nejsv. Panny Marie ve Zdešově,
Rekonstrukce webových stránek obce.Ve fázi projednávání je ještě grant na výstavbu komunikace v lokalitě Na
Rybníčku, který již postoupil do druhého kola.

Obřadní síň
Jak jste si jistě všimli, budova na novém hřbitově má nového nájemce. Je jím firma Cháron rodiny Žoudlíkových. Tato firma má v úmyslu postupně obnovit funkci obřadní síně, která se v této budově nachází. Za tím
účelem došlo k rekonstrukčním pracím na inventáři i exteriéru. Chtěl bych poděkovat Marii Štěbetákové, Miladě
Maršíkové, Ivaně Kubákové, Jaroslavě Běhalové, Věře Vágnerové, Anně Vovsové, Haně Rodové, Janě Bindrové
a Vlastě Nejedlé za jejich pomoc při závěrečném úklidu. Paní Vlastě Nejedlé také patří dík za zorganizování této
akce. Dáte mi jistě za pravdu milí čtenáři, že toto místo prokouklo.

Odpadové okénko
Chtěl bych se ještě jednou zastavit u služby, kterou každý sudý týden v pondělí provádí zaměstnanci obce v místních částech. Jde o odvoz surovin, které můžeme byť za symbolickou cenu, ale přece jen prodat a tím
snížit celkové náklady za likvidaci odpadu. Jedná se o pet lahve, lahve z dutého plastu, papír a elektroodpad. Bohužel někteří občané tuto službu zneužívají a dávají do pytlů směs všeho možného. Netříděný odpad nebudou naši
zaměstnanci nadále odvážet, neboť by se tím ekonomické úsilí míjelo účinkem. Jen pro zajímavost, díky novému
systému se v rozpočtu obce do konce srpna ušetřilo cca 100 000 Kč, což určitě není zanedbatelné . Tím bych zároveň chtěl poděkovat všem, kteří poctivě třídí i přesto, že někdy mají pocit zbytečné práce. Ale není to tak. Třídění se opravdu vyplácí. Nám všem.
Od 1.října se otevírací doba sběrného dvora v Jarošově nad Nežárkou mění. V zimním období bude otevřeno pouze v sobotu od 9 - 11 hodin.

Prořezávka stromů na starém hřbitově
Ve dnech 20 - 21. října tohoto roku dojde k prořezání lip u márnice na starém hřbitově. Upozorňujeme
proto všechny nájemce hrobů ležících v této lokalitě, aby do té doby odstranili všechny věci z náhrobků, u kterých by mohlo dojít k poškození. Děkujeme za pochopení.
starosta Bohumil Rod
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Putovní výstava v knihovně
Od 9. srpna do 10. října letošního roku si můžete v Pravdově knihovně prohlédnout putovní výstavu Za
krojem a tancem do Jarošova nad Nežárkou. Mapuje historii původní prvorepublikové krojové družiny i činnost jejích současných následovníků. V knihovně, která se dočasně proměnila v selskou světničku, je instalována
řada zajímavých exponátů z národopisné sbírky pana Josefa Mikla, které laskavě zapůjčily jeho dcery.
Při slavnostní vernisáži výstavy byla také mimo jiné představena stejnojmenná publikace, její autoři i ti,
kteří se o její vydání zasloužili. Na tomto místě bychom chtěli zvlášť srdečně poděkovat ing. Josefu Nejedlému,
díky jehož finanční podpoře mohla publikace vyjít. Opět dokázal, že jej oslovuje nejen jarošovský sport, ale že
ani kulturní tradice rodné obce mu nejsou cizí. Vzniklo tak opravdu povedené dílko, které propaguje naší obec a
může se stát i hezkým dárkem pro pamětníky, rodáky, příbuzné a kamarády, jež regionální historie i národopis
oslovují.
Publikaci plnou zajímavých fotografií a informací si v knihovně můžete koupit za 50 Kč. Za 6 Kč je pak
k mání také nová pohlednice naší krojové družiny.
Zajděte se tedy „do světničky“ podívat, určitě nebudete litovat. Jste také srdečně zváni „na kus řeči“,
vzpomínkový program ke 40. výročí úmrtí pana Mikla, který se v Pravdově knihovně uskuteční ve čtvrtek 9. října
od 18 hodin za účasti pracovnic Muzea Jindřichohradecka i pamětníků na slavné časy krojové družiny, které však
naštěstí nejsou díky současným nadšencům už jenom předmětem nostalgického vzpomínání.
Milena Kodýmová

Jarošovská šlapka 2008
Poslední červencovou sobotu, jak se snad už začíná stávat zvykem, patřila jarošovská střelnice cyklistům.
V 11 hodin tu byl odstartován již čtvrtý ročník závodu (vyjížďky) Jarošovská šlapka. Na startu se letos sešel rekordní počet závodníků. Na delší trať odstartovalo 61 závodníků a na trať kratší se vydalo 70 cyklistů. Na krátké
trati se letošním celkovým vítězem stala překvapivě žena! Šárka Grabmüllerová vypálila pánům rybník v čase
1:06:08 hod. a zaostala tak pouze o 1 vteřinu za loňským traťovým rekordem Petra Vacíka. Na trati dlouhé se závodníci museli popasovat s obtížným rozbahněným terénem, který nejvíce „sednul“ Michalu Reichovi. Ten se
prohnal cílem v čase 1:48:08 od startovního výstřelu.
I odpolední dětský závod překonal rekord v počtu účastníků a musel být odstartován postupně ve dvou
kategoriích. Malí závodníci překonávali nadšením a zápalem i dospěláky!
Během vyhlašování výsledků byly všem vítězům jednotlivých kategorií předány ceny. Další ceny byly rozdány
výhercům tomboly. Pro celkového vítěze byl opět připraven poukaz na tandemový seskok padákem. Cyklistickou
atmosféru celého dne dokreslila trialová show, při které předváděl neuvěřitelné kousky Pavel Šmíd.
Stejně jako vloni bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří závod podpořili. A stejně jako vloni i
letos nám s přípravou, během závodu i při úklidu pomáhal tým lidí, bez nichž by se Jarošovská šlapka neobešla.
Také jim patří náš veliký dík.
Věříme, že všichni účastníci strávili příjemný den, naplněný nejen sportem, ale i dobrou zábavou a že se
příští rok na jubilejním pátém ročníku Jarošovské šlapky sejdeme alespoň ve stejném počtu jako letos.
Jirka Míchal

A byli jsme tam zas …
V sobotu 2. srpna 2008 se konaly ve Zdešově již potřetí rozpustilé Hry bez hranic. Nechyběla na nich ani
VETEŠ Jarošov v sestavě Mikšová Mončičanda, Mynářová Peťulajda, Chytrý Méďa, Bindrová Aluša, Sabó Mišutka, Mynář Jarka st. a Černý Oldiesek, která rozmetala pět družstev a jen jedno družstvo uniklo porážce o jeden
bod. VETEŠ Jarošov tím potvrdila svůj úmysl každý rok polepšit se o jedno místo. Příště budeme první .
Ve vypečených disciplínách vymyšlených hlavičkami zdešovských pořadatelů jsme si pohráli s kostkami,
očichali kde co, vžili se do role takové normální rodinky, topili se kvůli pár jablkům, zarybařili si, málem se přerazili při jízdě poslepu s kotoučem a zdolali jsme opičí dráhu s míčem v ruce.
Celé odpoledne a večer nás posilňovali organizátoři chutnou krmí a pitivem a večerní atmosféru dokreslili The Mammoth Hunters.
Těšíme se na příští léto do Hamru, kdy se družstvo Imotep Hamr, coby vít ěz, zhostí přípravy 4. ročníku
Her bez hranic.
VETEŠ Jarošov

☺
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Z léta zbyl jen halíř
A útrata kdesi za námi
Podzim je jak malíř
Co tak rád hýří barvami

Co se chystá
4. října 2008

Jarošov nad Nežárkou
Branný závod Plamen
okresní kolo hasičské soutěže
farský lom a okolí

9. října 2008

Jarošov nad Nežárkou

18. října 2008

Zdešov

Pozvání na kus řeči
do Miklovy světničky
Pravdova knihovna 18 hodin
Havelské posvícení
s rybími pochoutkami a živou
muzikou
17 hodin
Kulturní dům

5. listopadu 2008

Jarošov nad Nežárkou

Den otevřených dveří
v mateřské škole
vstup volný po celý den
vystoupení dětí
15,30 hodin

22. listopadu 2008

Jarošov nad Nežárkou

6. prosince 2008

Jarošov nad Nežárkou

Poslední leč
hraje Studenská kapela
sokolovna
20 hodin
pořádá MS Nežárka
Setkání seniorů
hraje Počátecká kapela
sokolovna
15 hodin

Ve 3. čtvrtletí svá životní jubilea oslavili :
Jaroslava Bártů z Lovětína
Alois Cihla z Pejdlovy Rosičky
Růžena Dvořáková z Jarošova nad Nežárkou
Ludmila Krafková z Jarošova nad Nežárkou
František Kroupa ze Zdešova
Jaroslav Mert z Jarošova nad Nežárkou
Zdeněk Neumann z Jarošova nad Nežárkou
Jaromír Novák z Jarošova nad Nežárkou
Marie Pelikánová ze Zdešova
Růžena Pfauserová z Nekrasína
Václav Roh z Jarošova nad Nežárkou
Ludmila Šebestová z Jarošova nad Nežárkou
Lubomír Švejda z Jarošova nad Nežárkou
Marie Vlková z Jarošova nad Nežárkou
Zdeněk Vokuš z Nekrasína

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme !

