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Vážení čtenáři,
Ježíšek stále předhání v oblíbenosti Santa Clause i jeho sobí spřežení. Už podruhé napadl a roztál sníh.
Krize ohlašovaná na tento rok se odkládá na rok příští. To jsou zprávy, které mohou vyvolat jak negativní, tak i
pozitivní reakce.
Do příštího roku Vám za Zastupitelstvo a pracovníky Obce Jarošov nad Nežárkou přeji co nejvíce zpráv,
jež Vás přimějí k úsměvu.
Bohumil Rod
starosta obce

Informace z jednání 17. a 18. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo kromě obvyklých procedur schválilo :
• cenu vodného a stočného na rok 2009 ve výši 62,53 Kč/m3
• plán obnovy vodovodů a kanalizací na období 2008-2018
• záměr prodeje volné části pozemku p.č. 9/6 v k.ú. Hostějeves
• záměr prodeje části pozemku p.č. 218 v k.ú. Pejdlova Rosička
• prodej pozemku p.č. PK 669/2 v k.ú. Lovětín
• prodej pozemku p.č. 187 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou a p.č. 6/1 v k.ú. Matějovec
• prodej domu čp. 87 v Jarošově nad Nežárkou
• záměr prodeje domu čp. 147 v Jarošově nad Nežárkou
• pravidla prodeje bytového fondu
• II. etapu likvidace ekologické zátěže v lokalitě bývalé obalovny v Jarošově nad Nežárkou
• zrušení pobočky v Hostějevsi a příslušné změny ve zřizovací listině Pravdovy knihovny
• úpravu a opětovné podání projektu Komunikace v lokalitě Na Rybníčku do programu ROP Jihozápad
• dodatek č. 6 ke Smlouvě o výpůjčce ZŠ a MŠ
• složení inventarizačních komisí pro rok 2008
• rozpočet obce na rok 2009 a rozpočtový výhled na léta 2009-2011.
Zastupitelstvo rozhodlo vzhledem k velmi špatné kvalitě vody ponechat cenu vodného a stočného pro rok 2009
v místní části Zdešov ve stejné výši jako v roce 2008.
Zastupitelstvo vyslovilo poděkování Martě Vokušové za dlouholetou obětavou práci knihovnice v Hostějevsi.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí :
• příkaz starosty k provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31.12. 2008
• organizační zabezpečení setkání seniorů 6.12.2008
• provedení a výši ceny odvodňovacích prací na novém hřbitově v Jarošově nad Nežárkou
• konečné vypořádání podílu obce ve firmě Autobazar JI-MI
• neúspěch projektu Komunikace v lokalitě Na Rybníčkuv grantovém programu ROP Jihozápad
pro jeho přílišnou finanční náročnost.

Díky
V závěru roku 2008 dosloužila pro havarijní stav budovy bývalého občanského výboru pobočka Pravdovy knihovny v Hostějevsi. V této malé místní části není totiž jiný vhodný prostor, kam by se dala přemístit. Marta
Vokušová si však ví rady. Své čtenáře neopustí a bude je i nadále zásobovat četbou, pro kterou bude jezdit do jarošovské knihovny.
Neokázalá vstřícnost a nezištná pomoc nebývá dnes často k vidění. Za ta dlouhá léta obětavé práce
v Hostějevsi i za ochotu dále svým čtenářům posloužit díky, Marto !
Milena Kodýmová
Bohumil Rod
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Noví „školkáčci“

V letošním školním roce jsme v mateřské škole přivítali tyto nové děti :
Jana Vlasáka, Anežku Šimonovou a Davida Dočekala z Jarošova nad Nežárkou, Annu Wimmerovou z Lovětína,
Lucii Šemberovou a Davida Sobka z Bednárečka, Davida a Terezu Camrdovy z Velkého Ratmírova, Anežku a
Elišku Bláhovy z Rodvínova a Kryštofa Nondka z Bednárce.
Po novém roce se těšíme ještě na Jakuba Tyšlera, Annu Mikšovou, Tadeáše Barteka, Ivanu Neumannovou a Filipa Běhala z Jarošova nad Nežárkou. Možná za námi také přijdou Adam Irman a Ondřej Maděryč z Bednárečka.
Všem nováčkům přejeme, aby se jim v okrášlené mateřské škole líbilo a aby tu načerpali mnoho nových a zajímavých zážitků.

Určitě jste o tom slyšeli…
Ano, čas opravdu rychle utíká. Je to tak, budově mateřské školy, která byla slavnostně otevřena 11. 11.
1978, bylo 30 let.
Proto také mateřská škola dostala velkou zkrášlovací injekci. Ve třídě v prvním patře můžete v jídelně a
šatně vidět nová lina, v herně a hracích koutcích nové koberce. Třídu v přízemí zútulnily také nové koberce a závěsy, v šatně pro děti nové lino a záclony. Děti překvapeně pokukovaly a my pracovnice školky slyšely : „..jé, jé,
to je krása!“ Měly jsme z těch změn také krásný pocit. Děkujeme obci i základní škole za zajištění finančních prostředků. Moc bych také chtěla poděkovat rodičům a pracovnicím mateřské školy, bez jejichž pomoci by se tyto
renovace za provozu těžko zvládly.
Aby i ostatní občané mohli vidět, jak se školka mění do krásna, připravily její pracovnice Den otevřených
dveří pro veřejnost. Odpoledne pak hosty čekalo malé vystoupení dětí. Představitelé obce a základní školy popřáli
dětem hezký pobyt a učitelkám nové nápady do další práce. Pracovnice mateřské školy byly obdarovány květinou
a děti za milé vystoupení dostaly od obce čokoládu. Hosté obdrželi brožurku o historii mateřské školy. Za její estetické ztvárnění a vytištění děkuji paní místostarostce Miladě Petrů. Na památku výročí pak děti ze základní školy rozdávaly návštěvníkům ozdobné knoflíky. Děkuji paní Miloslavě Bínové za darování keramické hlíny a za
vypálení hotových knoflíků. Na jejich výrobě, kompletaci a balení se podíleli žáci základní školy se svými učitelkami a také učitelky mateřské školy. Dobrý nápad a šikovné pilné ruce…Myslím, že výsledek udělal radost každému. Také bych chtěla připomenout, že všechny nové záclony a závěsy ušila školnice mateřské školy paní Zdeňka Kotrbová. Jelikož bylo na přípravu málo času, pracovní nasazení všech lidí zapojených do renovace, výzdoby i
přípravy slavnostních akcí bylo maximální. Děkuji Evě Vlkové, Aleně Petrásové, Daně Pickové, Evě Čadkové,
Janě Dvořákové a Zdeňce Kotrbové.
Vaše mateřská škola je tu pro Vás a hlavně pro Vaše děti. Pokud se chcete do mateřské školy podívat,
ozvěte se mi. Ráda Vás provedu.
Zdeňka Kučerová

Tímto snímkem se vracíme do letních dnů a přinášíme
dokumentární foto ambiciózního jarošovského družstva,
které nepochybuje o svém úspěchu v dalším ročníku Her
bez hranic. Přiveze z Hamru opravdu první místo?
Počkejme si na to...
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Pohádka o Živém srdci Jarošova
Před časem adventním přišla dobrá i smutná zpráva. Ta dobrá – projekt Živé srdce Jarošova byl komisí
nadace Via vyhodnocen jako jeden z nejlepších a probojoval se do první desítky. Špatná zpráva je, že ve finále
nám unikl grant o jediný hlas… Ve hře je však stále žádost u nadace Oranžové hřiště, ale byli jsme upozorněni, že
zde je naše šance malá. Proč? Vesnice s malým počtem obyvatel není tak zajímavá...
Během podzimu se však něco stalo. Vešlo do podvědomí, že zde žije početná skupina obyvatel, kteří si
zaslouží naši velkou pozornost. Často si jich všimneme, když vyvedou nějakou neplechu nebo když se hlasitě dožadují naplnění svých potřeb a z kočárků se ozývá jejich úúúááá. Jsou to zdejší děti. A pak je tu plocha v centru
Jarošova, která má potenciál stát se místem pro dětské hry či posezení pro jejich rodiče a prarodiče.
A protože vánoční čas je časem pohádek, můžeme si vyprávět příběh, jak bylo v naší vsi nalezeno mnoho
dobrých srdcích ochotných obětovat svůj čas, peníze a nabídnout praktickou pomoc.
V pohádkách dobro málokdy zvítězí snadno a rychle, a proto i v té naší budeme muset možná přejít sedmero či
devatero hor a splnit mnoho úkolů. Ale pokud se najdou lidé s dobrou vůlí, budeme možná za nějaký čas stát před
krásným novým Živým srdcem Jarošova, které bude takové, jaké si ho naplánujeme a vybudujeme. Pokud jste
přemýšleli o podobě prostoru pod kostelem a možná je už i sepsali, nezahazujte své nápady. Předejte je
p.Kodýmové do knihovny. Vaše připomínky budou využity pro zpracování dalšího projektu.
Děkuji tedy p.Janoutovi, Společenství příznivců obce Jarošova, vedení Jihotvaru, Sboru dobrovolných
hasičů, p.Tůmovi, Klubu přátel káči, rodině Stoklasových, p.Luptákové, p.Kodýmové, a p. starostovi Rodovi za
jejich ochotu jít do tohoto projektu s námi.
Vize Živého srdce Jarošova pokračuje, v roce 2009 budeme o získání prostředků usilovat dál.
Naše obec a naše děti nám za to stojí.
Adéla Strojková
Krásný příští rok Vám všem!

Vánoce s Bambulí
Přestože dnes ze všech stran skoro už neslyšíme jiná slova než „finanční krize“, bylo předvánoční období
v jarošovské mateřské škole poměrně bohaté. O Mikuláši tam nadpřirozené bytosti rozdávaly dětem plyšáky, takže si každé mohlo odnést svého mazlíčka domů. Mimo to ještě získala jak mateřská škola, tak i školní družina
velkou škálu hraček za výborné ceny, které si naše obec mohla dovolit. Za velkou vstřícnost děkuji JUDr. Jaroslavu Novozámskému, majiteli prodejen hraček s půvabným názvem „Bambule“. Celá tato akce se mohla uskutečnit
jen díky ochotě asistentky vedení společnosti paní Jany Rajtorové a chvályhodné iniciativě paní Vladislavy Dvořákové, jarošovské rodačky.
starosta obce
Bohumil Rod

Obec Jarošov nad Nežárkou
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Co se chystá
31. prosince 2008

3. ledna 2009

10. ledna 2009

V troubě voní cukroví
a to nám všem napoví,
že zas jednou po roce
budou bílé Vánoce….
z veršů
žáků základní školy

17. ledna 2009

24. ledna 2009

12. února 2009

21. února 2009

28. února 2009

Jarošov nad Nežárkou
Tradiční silvestrovský večer
Pohostinství Pod Kostelem
20 hodin
hrají Mammoth Hunters
Jarošov nad Nežárkou
II. ročník šachového turnaje
Pravdova knihovna
13 hodin
přihlášky do 31.12.2008 na t. č. 721302194
Jarošov nad Nežárkou
Hasičský ples
Sokolovna
20 hodin
hraje Klaret
Jarošov nad Nežárkou
Jarošovský turnaj v káče
Pohostinství Pod Kostelem
13 hodin
Zdešov
Vepřové hody
14 hodin
Kulturní dům
hrají Mammoth Hunters
Jarošov nad Nežárkou
beseda s autory knihy
„Řeka Kamenička vypravuje...“
Pravdova knihovna
18 hodin
Zdešov
Hasičský ples
20 hodin
Kulturní dům
hraje Malá muzika
Jarošov nad Nežárkou
Maškarní odpoledne pro děti
14 hodin
Maškarní ples
20 hodin
Sokolovna
pořádají sportovci, hraje Studenská kapela

Významná jubilea ve čtvrtém čtvrtletí oslavili :
Jarmila Dvořáková z Hostějevse
Karel Frühauf z Nekrasína
Hana Havlová ze Zdešova
Karel Holický ze Zdešova
Jana Houserová z Nekrasína
Miroslav Kopka z Jarošova nad Nežárkou
Marie Kostková z Lovětína
Emil Krafka z Jarošova nad Nežárkou
Božena Kubíková z Jarošova nad Nežárkou
František Mert z Matějovce
Vlasta Raušová z Jarošova nad Nežárkou

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme !

