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Jsme zase o rok starší, kolik nás je?
I když si aktuální informace můžete přečíst na webové stránce obce, uvádíme je i na stránkách našeho
zpravodaje. Jsou určeny především těm, kteří ještě přístup k elektronickým informacím nemají. Věříme ale, že
následující řádky budou zajímavé pro všechny.
K 1. lednu 2009 v obci a jejích místních částech žilo celkem 1.100 obyvatel, z toho 546 mužů a 554 ženy.
V Hostějevsi bylo hlášeno 39, v Jarošově nad Nežárkou 733, v Kruplově 22, v Lovětíně 76, v Matějovci 18,
v Nekrasíně 28, v Pejdlově Rosičce 7 a ve Zdešově 177 obyvatel.
V roce 2008 se narodili :
Adéla Skopalová z Hostějevse, Marek Kumpa z Jarošova nad Nežárkou, Dominik Kubák z Hostějevse, Lucie
Čermáková ze Zdešova, Jan Šindelář z Jarošova nad Nežárkou, Karolína Špačková z Jarošova nad Nežárkou,
Anežka Feiglová z Jarošova nad Nežárkou, Václav Tůma z Jarošova nad Nežárkou, Martina Tyšlerová z Jarošova
nad Nežárkou, Adrián Drevianka z Jarošova nad Nežárkou a Karolína Urbanová z Jarošova nad Nežárkou.
V roce 2008 jsme se společně s rodinnými příslušníky rozloučili s :
panem Jaroslavem Kožichem ze Zdešova, panem Jaroslavem Kučerou z Lovětína, panem Oldřichem Sejrkem
z Hostějevse, paní Martou Houškovou ze Zdešova, panem Milanem Matějkou z Jarošova nad Nežárkou, paní Blaženou Vackovou ze Zdešova, panem Janem Ille z Jarošova nad Nežárkou, paní Jaroslavou Kučerovou z Lovětína,
paní Adélou Šenoltovou z Matějovce, panem Jiřím Vydrou z Jarošova nad Nežárkou, paní Olgou Hubálkovou
z Jarošova nad Nežárkou, panem Václavem Kosařem z Jarošova nad Nežárkou a panem Ladislavem Vetyškou
z Pejdlovy Rosičky.
redakce

Informace z jednání 19. a 20. schůze zastupitelstva

Zastupitelstvo kromě obvyklých procedur schválilo :
• prodej pozemku p.č. 9/6 v k.ú. Hostějeves
• prodej pozemku p.č. 218 v k.ú. Pejdlova Rosička
• koupi pozemků p.č. PK 1277/1, PK 270/10 a KN 272/41 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• záměr směny pozemků p. č. 272/35 a 237/11 s pozemkem p.č. PK 725/1 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• cenu za 1 m2 bytových jednotek v domě čp. 147 v Jarošově nad Nežárkou
• Statut sociálního fondu Obce Jarošov nad Nežárkou a Zásady pro použití tohoto fondu
• aktualizaci Programu obnovy vesnice na léta 2006—2010.
Zastupitelstvo neschválilo záměr prodeje pozemku p.č. 660/7 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou.
Zastupitelstvo rozhodlo :
• odložit rozhodnutí o Zásadách zadávání veřejných zakázek Obcí Jarošov nad Nežárkou a její příspěvkovou
organizací Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou na své příští zasedání
• připojit se k žádosti o přidělení 2 nemovitostí a 99,9 ha lesa v k.ú. Lovětín a 0,75 ha lesa v k.ú. Jarošov nad
Nežárkou
Zastupitelstvo vyslovilo souhlas :
• s možností projednat zřízení fotovoltaické výrobny elektřiny v průmyslové zóně v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• s vybudováním pracoviště CZECH POINT na obecním úřadě v Jarošově nad Nežárkou a s podmínkami poskytnutí dotace na tuto akci
• s finanční spoluúčastí na projektu výměny oken v MŠ a s podáním žádosti o poskytnutí dotace z grantového
programu Jihočeského kraje
Zastupitelstvo vzalo na vědomí :
• kladný závěr kontroly inspekce životního prostředí v obecních lesích
• informaci školské rady o nutnosti urychleně řešit prostorovou kapacitu školní družiny
starosta obce Bohumil Rod
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Co je CZECH POINT?

Nová služba, která po vybudování pracoviště na obecním úřadě v Jarošově nad Nežárkou usnadní našim
občanům vyřizování administrativních záležitostí. Na jednom místě tak mohou získat např. výpis z katastru nemovitostí, trestního, obchodního či živnostenského rejstříku a další poradenství a pomoc. O zprovoznění tohoto pracoviště se obec zasadí v době co nejkratší.
starosta Bohumil Rod

Třídění odpadu ve Zdešově

V roce 2008 jsme ve Zdešově rozjeli soutěž ve sběru tříděného odpadu (PET lahve bílé, PET lahve barevné, duté
plasty, folie, noviny, časopisy, kartonové obaly). Tříděný odpad se vybíral jednou za čtrnáct dní a odevzdané
množství se přepočítávalo na body.Na konci roku se všem, kdo měl zájem odpad třídit, body sečetly, proběhlo
vyhlášení výsledků celé soutěže a třem nejlepším třídičům byly rukou pana starosty předány ceny. Soutěže se zúčastnilo celkem 34 rodin a jednotlivců. Vytříděný odpad se shromažďoval v Jarošově nad Nežárkou ,odkud ho
určená firma vykupovala k dalšímu zpracování. Také v roce 2009 po dohodě s Obcí Jarošov nad Nežárkou v této
soutěži pokračujeme, i když výkupní ceny tříděného odpadu značně poklesly nebo jsou nulové a zájem o tento
odpad je také malý. Máme však pocit, že třídit odpad má velký smysl, i když v současné tzv. “hospodářské krizi“
se začíná bohužel ukazovat, jak třídění odpadu upadá,pokud není ekonomicky výhodné a zatím ze strany státu i
málo podporované. V letošním roce dochází při sběru tříděného odpadu k několika změnám: vybírat se bude vždy
pouze první neděli v novém měsíci,odpadá bodové hodnocení u folií, dochází k úpravě bodů u pet lahví a dutých
plastů a přibývá také elektroodpad (baterie, drobné el. spotřebiče apod). Podrobnější informace jsou ve zdešovské
vývěsce nebo u členů osadního výboru. Závěrem chceme poděkovat obci a zejména panu starostovi Bohumilu
Rodovi za podporu a také poděkovat všem, kteří se v loňském roce třídění odpadu zúčastnili.Doufáme, že v roce
2009 bude účast ještě větší a že slogan „TŘÍDIT ODPAD MÁ SMYSL“ osloví co nejvíce váhajících lidí, protože se hlavně jedná o budoucnost naších dětí, aby jednou nežily jenom mezi samými odpadky.

Čekárna ve Zdešově

Od podzimu loňského roku máme u nás ve Zdešově krásnou novou čekárnu.Po zhruba čtyřměsíčním provozu jsme byli nuceni, ji začít vždy na víkend zamykat. Důvodem jsou nové „vnitřní výzdoby“ jako např.šlápoty
od bot na stěně, čímsi politá stěna pod oknem, odházené nedopalky cigaret a jiné. Byl jsem skutečně naivní, když
jsem měl pocit, že tady ve Zdešově budeme takového vandalství ušetřeni. Nechci ani domýšlet, jak bude čekárna
vypadat za rok.Doufám, že ten, kdo se takhle baví, dostane rozum a začne se chovat jako člověk nebo se se svoji
zábavou přesune třeba domů do obýváku. Možná je to i jistá forma frajerství ničit práci a úsilí těch, co se na budování nové čekárny podíleli. Jinak bych chtěl poděkovat všem, kteří pomáhali při výstavbě a OÚ Jarošov nad
Nežárkou za její financování.
Za osadní výbor Zdešov Lubomír Březina

Srdce Jarošova

Začátkem března letošního roku se uskutečnila přípravná schůzka občanského sdružení s poetickým názvem Srdce Jarošova. Název možná někomu cosi připomíná. Ano, v loňském roce se několik maminek rozhodlo
hledat možnosti jak získat prostor a finance na výstavbu dětského hřiště. Prázdný pozemek za hasičárnou pod farou se nabízel sám a obecní úřad nebyl proti. Finanční prostředky pro svůj záměr se rozhodly maminky získat z
veřejných grantů. Jejich projekt Živé srdce Jarošova zůstal v posledním kole rozhodování Nadace VIA, jejímž cílem je rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, tak zvaně první pod čarou. Chyběla snad ona pověstná kapička štěstí. Ale maminky to nevzdaly. Rozhodly se založit už zmíněné občanské sdružení a znovu usilovat o to, aby
na louce pod farou v klidu, na bezpečném a hezkém místě uprostřed Jarošova vznikl odpočinkový prostor
s prolézačkami, herními sestavami pro děti a lavičkami pro dospělé. Občanské sdružení se letos opět pokusí získat
finance z veřejných grantů. A nejen to, chce se obracet na sponzory, hledat možnosti jak získat materiál, techniku,
ruce ochotné přiložit k dílu a jakékoli finanční dary a obnosy. Každý můžeme napomoci tomu, aby všechny jarošovské generace, především Vaše děti a vnoučata, získaly místo, kam si budou moci zajít, kde si budou moci hrát.
Kdykoli půjdete kolem, či tam posedíte chvilku na lavičce, budete vědět, že se louka pod farou proměnila i díky
Vám. Projekt a případnou studii občanské sdružení zveřejní a rádo přijme jakékoli podnětné návrhy.Kontaktními
osobami pro případné náměty, připomínky, ale i dárce jsou paní Adéla Strojková (bydlí na faře) a Helena Luptáková (bydlí v „Melrose“ – bývalé mlékárně).
Ivana Neumannová
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Zprávičky ze základní školy

Myslím, že v uplynulých zimních měsících se žáci v naší škole nenudili, společně jsme zažili spoustu zajímavých a pestrých chvil. Věnovali jsme se kromě tradičního vyučování např. zimním sportům, vycházkám do
přírody či recitování básniček. Leden bývá obvykle obdobím, kdy naše zvěř v lesích potřebuje pomoc lidí, a tak
jsme celá škola, jak učitelé tak žáci, vyrazili na zimní vycházku do přírody. Doprovázeli nás ale tentokrát také
dva členové mysliveckého sdružení, p. Petr Frühauf a p. Miroslav Bindr. Cestou jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o zvířatech, stromech a přírodě vůbec, pozorovali jsme stopy zvěře. Také jsme donesli zvířátkům do krmelců něco na přilepšenou. Nevšední bylo rozdělání ohýnku na sněhu a dlouho očekávané opékání buřtů, které po dlouhé vycházce přišly všem již značně utrmáceným poutníkům k chuti. Děkuji oběma našim trpělivým průvodcům, kteří nám dovolili nahlédnout do tajů přírody i do mysliveckých zvyklostí a hantýrky a umožnili
dětem prožít pěkné chvíle. Zimní měsíce patří též zimním sportům, kterých si letos jarošovští školáci užili do
sytosti. Bobování a sáňkování během hodin tělesné výchovy nebo v odpolední družině nebylo letos žádnou vzácností. Také jsme si dvakrát zabruslili na zimním stadionu v J. Hradci, takže všechny děti měly možnost se zdokonalit i v tomto sportu. Na konci ledna žáci dostali obvyklé pololetní vysvědčení a hned poté se v základní škole
konal zápis žáků do 1. ročníku. Už potřetí to nebyl zápis obyčejný, ale pohádkový. O malé budoucí školáčky se
staraly pohádkové postavičky alias žáci ze 4. a 5. ročníku. Provázeli je všemi pohádkovými úkoly, které sami vymysleli i zadávali. Nutno podotknout, že jak budoucí prvňáčci, tak i jejich starší spolužáci obstáli na výbornou.
Máme velkou radost, že se do školy zapsalo na příští školní rok do první třídy patnáct dětí! V únoru jsme oslavili
masopust tradičním maškarním karnevalem v sokolovně. Maškarní rej se střídal s mnoha tanečními soutěžemi,
na každého se dostala odměna ve formě sladkostí nebo balónků a už jsme mohli směle vyrazit na jarní prázdniny
– tentokrát spíše ještě ve znamení zimy. V nedávných dnech proběhla v naší škole recitační soutěž , které se
účastnili všichni žáci ze 4. a 5. ročníku. Vítězové školního kola – žákyně 4. ročníku Nela Vágnerová a žák 5. ročníku Vojtěch Dvořák - nás reprezentovali v okresním kole recitační soutěže v Domě dětí a mládeže v J. Hradci.
Zajímavá byla i březnová setkávání s p. Milenou Kodýmovou, která dětem každé ráno po celý týden předčítala
z různých knížek pro děti a též je seznámila s akcí knihoven Kniha mého srdce. Děkujeme za pěkné společně strávené chvilky. Závěrem bych vás , milí čtenáři zpravodaje, chtěla pozvat na akci Vynášení smrtky, kterou se žáci
naší školy rozloučí se zimou a zároveň přivítají nadcházející jaro. Náš průvod bude vycházet od školy v pondělí
6. dubna v 11 hodin a bude směřovat k mostu přes řeku Nežárku v Kruplově. Máte-li čas a chuť, připojte se
k nám.
Eva Vlková

Pravdova knihovna nezahálí

Letos v lednu už tu byla k vidění výstava obrázků a grafik výtvarníka Vlastíka Soboty a hned první víkend v roce poskytla knihovna přístřeší vyznavačům královské hry v šachy. Po velkém, ale korektním boji obhájili své pozice loňští vítězové Jaroslav Mynář starší a Michal Sabo. Spokojeni byli ale i ostatní účastníci, líbilo se
mezi námi i přespolním nováčkům ze Studené, kteří byli favoritům více než důstojnými soupeři, stejně jako
„černý kůň“ turnaje pan Jan Kubák z Jarošova.V únoru se tu zase sešli ti, kteří se chtěli od kamenických autorů
knihy Putování kouzelnou Vysočinou dovědět něco o říčce Kameničce, která v Jarošově společně se Žirovničkou
dává život Nežárce. Překvapením pro všechny přítomné, především však pro autory knihy, bylo „odhalení pamětníka“ z pýchovského mlýna, o němž je v knize také řeč. Tím zmiňovaným pamětníkem je pan Ladislav Šimek,
který odtud pochází a přinesl sebou zajímavé dobové fotografie. V březnu bychom měli mít ke knížce obzvlášť
blízko. To v Týdnu čtení připoměla knihovnice dětem v základní škole ranními „pětiminutovkami“, ve kterých
jim představila některé zajímavé tituly a přečetla krátké ukázky. Tím ale výčet aktivit knihovny nekončí. Už na
pátek 3. dubna pro vás společně s dramatickým kroužkem připravuje tradiční „ponocování“, tentokrát jako dárek
zdejší základní škole k nadcházejícím narozeninám. Přijďte s námi strávit příjemné chvíle, dovědět se něco zajímavého a přesvědčit se o šikovnosti „dramatických umělců“. Společně také rozšifrujeme tajemnou značku KMS !
Milena Kodýmová

Přijďte si zatočit káčou!

Všechny hráče a příznivce stolní hry „káča“ zveme na čtvrtý ročník turnaje „ O Mistra Jarošova“, určeného pouze pro jarošovské hráče, který se koná v sobotu 28.března od 13. hodin v Hospodě Pod Kostelem. Soutěžit se bude v kategorii dětí do 14 let a v kategorii ostatních. Vítězství obhajují malý Martin Plachý a Karel Šalát
st. Všichni finalisté obdrží pěkné ceny a pamětní listy.Výsledky tohoto i dvou předchozích turnajů budou zveřejněny v dalším čísle zpravodaje. Děkujeme stálým sponzorům a všem, kteří hladký průběh turnajů obětavě zajišťují. Za 7 let nám tu vyrostlo mnoho kvalitních borců. Přijďte si proto i vy vyzkoušet tuto zajímavou hru.
S tradičním heslem „Když se káča točí, všichni jsou šťastní a všem svítí oči“ se za Jarošovský klub hráčů káči na
Leoš Doleček
brzkou shledanou těší
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Co se chystá
28. března 2009
3. dubna 2009

4. dubna 2009
4. dubna 2009

Ať blesk bije,
duní hrom,
zjara vždy
vyraší strom...

4. – 19. dubna 2009

25. dubna 2009
15. května 2009
12.—13. června 2009

Jarošov nad Nežárkou
Turnaj v káče
Hospoda Pod Kostelem
13 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Ponocování aneb Školní proměny
Pravdova knihovna
20 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Úklid prostranství u kostela
9 hodin
Nová Včelnice – Jarošov nad Nežárkou
Sjíždění Kameničky a odemykání tří řek
start u Teba
14 hodin
na soutoku – odemykání po dojezdu
Mejdan utopenců
Hospoda Pod Kostelem
20 hodin
hrají Mammoth Hunters
Jarošov nad Nežárkou
celostátní hlasovací akce
KNIHA MÉHO SRDCE
Pravdova knihovna ve výpůjčních hodinách
Zdešov
Helikonky
14 hodin
Kulturní dům
Jarošov nad Nežárkou
Vítání občánků
Pravdova knihovna
15 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Výstava trofeji
Myslivecká klubovna
9 hodin

V prvním čtvrtletí letošního roku svá životní výročí oslavili :
Blažena Biňovcová z Jarošova nad Nežárkou
Vlasta Čejnová z Kruplova
Miloslav Dvořák z Hostějevse
Marie Houšková ze Zdešova
František Kopenec z Lovětína
Božena Kovářová z Lovětína
Františka Kromíchalová z Kruplova
Marie Kučerová ze Zdešova
Blažena Marková z Jarošova nad Nežárkou
Růžena Němcová ze Zdešova
Robert Poláček z Nekrasína
Marie Šalátová z Jarošova nad Nežárkou
Ladislav Šimek z Jarošova nad Nežárkou
Aloisie Vacková ze Zdešova
Marie Vacková z Nekrasína
Marie Vágnerová z Jarošova nad Nežárkou

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme,
obzvláště našim dvěma nejstarším občankám – paní Růženě Němcové ze Zdešova
a paní Boženě Kovářové z Lovětína

