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Vážení čtenáři,
čtyřleté volební období se chýlí ke konci. Jaký byl jeho průběh, posoudí jist ě každý z Vás. Myslím, že
současné zastupitelstvo odvedlo velký kus práce. Jako tečku za jeho snažením Vám předkládám malé ohlédnutí.
Největší investiční akce, výstavba úpravny vody ve Zdešově, byla realizována v minulém roce. V témže
roce skončila i hygienická výjimka pro tuto místní část. Některé majetkoprávní přesuny pozemků pod touto významnou vodohospodářskou stavbou se však bohužel za i tak dlouhou dobu nepodařilo zrealizovat...
Proběhla výměna oken a úprava interiérů v základní i mateřské škole. Věříme, že se to odrazí na ušetřených výdajích za plyn, o zlepšení pracovního prostředí pro vyučující a žáky ani nemluvě.
Za pomocí dotací byly opraveny téměř všechny historické stavby v majetku obce na celém jejím katastrálním území, tedy i ty, které nejsou památkově chráněny. Jen špatný hospodář by nevyužil aktuálních výzev dotačních programů. Nemusí se totiž už opakovat. Díky pronájmu obřadní síně soukromé firmě můžeme také průběžně investovat do obou hřbitovů.
Vzhledem k přetrvávající nepřehledné situaci v přehodnocování projektů v ROP Jihozápad bohužel stále
nevíme, jestli byly úspěšné naše dvě zásadní žádosti z 5. a 6. výzvy, tedy Komunikace U Rybníčků a Rekonstrukce návsi v Jarošově nad Nežárkou. I ostatní místní komunikace se snažíme udržovat opravami výtluků, či
drcenou asfaltovou frézovankou. Byl odkoupen a opraven problematický úsek v Pejdlově Rosičce, stejně tak i
úsek před křižovatkou v Lovětíně. Tuto místní část, která čítá 77 obyvatel, protíná přes 6 km komunikací v ne
právě dobrém stavu. Obec již delší dobu řeší bezplatný převod nejhůř postiženého úseku od současného vlastníka
Jihočeského kraje a provádí ty nejnutnější opravy povrchu. Bohužel, díky těžkotonážním automobilům, jejichž
řidiči tuto zkratku rádi využívají, mají tyto opravy jepičí trvanlivost. Majetkový problém je i u cesty Host ějeves –
Nekrasín, kde stát prostřednictvím státních lesů požaduje cenu 110 Kč za m2 pozemku pod stavbou. Druhá polovina úseku by měla být převedena bezplatně. V rámci zlepšení přesunu po vlastní ose byly zrekonstruované oba
chodníky v úseku od sokolovny k mostu přes Žirovničku v Jarošově nad Nežárkou a nyní probíhá rekonstrukce
chodníku na Horní návsi.
I v rámci aktivit pro volný čas se podařilo realizovat ně kolik akcí. Herní prvky pro děti v MŠ, pergola pro
venkovní vyučování ve škole základní a také se angažujeme v projektu občanského sdružení Srdce Jarošova, týkajícího se vzniku klidové zóny, kde jsme spolupracujícím partnerem. Ač má tento projekt i hodně odpůrců, věřím, že z velké části svůj cíl splnil. Hřiště své návšt ěvníky už má a při jeho výstavbě se spojila široká skupina
lidí, kteří by se jinak možná ani nesetkali.
Byly postaveny i dvě nové autobusové zastávky v místních částech Hostějeves a Zdešov. Podařilo se také
vyrovnat majetkoprávní vztahy se ZD Rodvínov a Autobazarem JiMi. Došlo k prodeji dvou obecních bytových
domů čp. 87 a čp. 147 v Jarošově nad Nežárkou, protože náklady na jejich opravy už přesahovaly výnosy
z vybraných nájmů. V konečné fázi je dvacetileté vyrovnání duplicity obec – fyzické osoby pod stavebními pozemky v jihozápadní části obce. Byly ukončeny práce na rekultivaci a odstraňování ekologické zátěže ve staré
obalovně. A na závěr dvě čísla. Na začátku volebního období měla naše obec závazky ve výši 10.717.372 Kč, po
čtyřech letech zbývá jen 2.792.172 Kč...
Chtěl bych poděkovat všem zastupitelkám a zastupitelům za práci a odpovědný přístup k řízení obce a
Vám občanům přeji šťastnou ruku při volbě nového zastupitelstva.

Bohumil Rod
starosta
Poděkování
Chtěl bych poděkovat Aleně Füllsackové za její příkladnou péči o dřeviny na západním svahu pod kostelem svatého Prokopa v Jarošově nad Nežárkou. Nebýt jejího přičinění, neměla by tamní zeleň dnešní podobu. Rád
bych ještě dodal, že všechny práce dělala z vlastní iniciativy a bez jakéhokoliv nároku na odměnu.
Bohumil Rod
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Jarošovský zpravodaj
Bilancování Osadního výboru Zdešov

Osadní výbor ve Zdešově byl založen v roce 2007 a následně schválen Zastupitelstvem Obce Jarošov nad
Nežárkou v tomto složení : předseda – Lubomír Březina, členové – Luboš Houser, Vlastimil Hembera, Daniel
Slipka a Miroslav Kučera.
Důvodem vzniku bylo zapojit se aktivně do spolupráce s Obcí Jarošov nad Nežárkou a zejména se pokusit řešit problémy ve Zdešově. Jedním z prvních a hned velmi důležitým problémem byla kvalita pitné vody ve
Zdešově. Jak je známo, šlo o dlouholeté nadlimitní hodnoty dusičnanů. Na naše naléhání byla přistavena cisterna
s pitnou vodou a urychlena výstavba úpravny pitné vody. Při tomto nouzovém zásobování pitnou vodou a po podání žádosti a sepsání petice nedošlo k plánovanému navýšení ceny vody ve Zdešově za toto období. Další věcí,
která vadila občanům už řadu let, byl stav autobusové čekárny přímo ve středu obce. Po jednání s panem starostou
jsme předložili náš návrh a po získání dotace byla postavena nová čekárna. Nedlouho poté došlo k realizaci nových informačních tabulí. Zde jsme v rámci ušetření peněz většinu prací prováděli sami. Myslíme si, že spolu
s novou čekárnou dostala náves lepší vzhled. Již třetím rokem sbíráme tříděný odpad - PET lahve, duté plasty,
papír aj. Tímto způsobem se snažíme zlepšit životní prostředí a zároveň snížit objem odvozu komunálního odpadu. Nejlepší třídiči jsou po zásluze obcí odměněni. Také se pravidelně zúčastňujeme zasedání zastupitelstva
v Jarošově. Ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů Zdešov se snažíme zvelebovat naši obec. Osadní výbor
měl více návrhů, avšak chápeme, že ne všechny naše nápady mohou být hned schváleny a uskutečněny. Po našich
zkušenostech, a protože nás tato práce baví, jsme se rozhodli kandidovat v následných komunálních volbách na
samostatné kandidátce a tím se více účastnit dění v celé obci.
Do budoucna je stále co zlepšovat, a proto budeme nadále v naší činnosti pokračovat. Děkujeme všem
občanům za spolupráci
Osadní výbor Zdešov

Informace z jednání 30. a 31. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo kromě obvyklých procedur schválilo :
• záměr prodeje obecních pozemků p.č. 256/39 a 256/40, dílu n) z p.č. 1071/1, p.č. 425/2 v k.ú. Jarošov nad
Nežárkou a p.č. 28/4 v k.ú. Hostějeves
• záměr směny části pozemků p.č. 156/12, 17, 32, 33, 40, 41 a pozemku p.č.36/5 v k.ú. Matějovec
• prodej obecních pozemků p.č. st. 83, KN 11 v k.ú. Zdešov, KN 9/5 v k.ú. Hostějeves a p.č. 239, části p.č.
238/2 v k.ú. Pejdlova Rosička
• koupi pozemku p.č. 1082/4, části pozemku p.č. 272/42 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou a části pozemku p.č. 74/2
v k.ú. Zdešov
• koupi ideální poloviny KD čp. 39 na st. p.č. 58 v k.ú. Zdešov
• zastavovací studii 10 nově vzniklých stavebních parcel p.č. 256/43-52 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• smlouvu o dílo týkající se vypracování úprav schváleného územního plánu obce
• aktualizaci Zásad nakládání s obecními byty
• finanční příspěvek na opravu kostela sv. Prokopa v Jarošově nad Nežárkou.
Zastupitelstvo zrušilo usnesení týkající se žádosti o schválení zastavovací studie v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
pro zjištěné nesrovnalosti.
Zastupitelstvo rozhodlo, že v příštím volebním období bude pracovat v patnáctičlenném složení.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
• odstoupení žadatele od koupě obecních pozemků p.č. 256/39-40 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• žádost o změnu územního plánu obce, týkající se p.č. 21/2 22/1 v k.ú. Lovětín.
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Vážení spoluobčané Jarošova nad Nežárkou, drazí farníci !
Na začátku mého působení mezi Vámi mi dovolte, abych Vám napsal pár slov o sobě.
Jmenuji se Mariusz Klimczuk. Narodil jsem se 14. 1. 1969 v Ełku (PL). Po skončení studií a přijetí jáhenského svěcení jsem od června 1995 do konce června 1999 vyučoval náboženství jak na základní škole, tak i na
škole střední . Kromě toho jsem pečoval o ministranty, hlásal Boží Slovo, vedl na farnostech pobožnosti, křtil,
pohřbíval, chodil za nemocnými a připravoval mládež na přijetí svátosti biřmování. 4. 8. 1999 jsem přijel do České republiky, kde působím dodnes.
Mým prvním působištěm byla farnost Volyně. Během působení ve Volyni jsem přijal z rukou J. E. Otce
Biskupa Antonína Lišky CSsR 8. 4. 2000 kněžské svěcení v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích,
čímž jsem se stal knězem Českobudějovické Diecéze. Po kněžském svěcení jsem byl od 1. 5. 2000 ustanoven
kaplanem ve farnostech Sušice, Petrovice u Sušice a Svojšice a excurrendo administrátorem farností Budětice a
Rabí, vše vikariát Sušice, okres Klatovy. Od 15. 4. 2001 jsem byl ustanoven administrátorem farnosti Žihobce,
vikariát Sušice, okres Klatovy. Z této farnosti jsem spravoval farnosti Budějice a Rabí. Od 1. 4. 2003 jsem byl
vypůjčen do Pražské Arcidiecéze, kde jsem byl ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti u kostela
Nejsvětějšího Srdce Páně Praha – Vinohrady, tam jsem působil do 31. 7. 2005. Od 1. 8. 2005 jsem byl ustanoven
farním vikářem Římskokatolické farnosti – prelatura Český Krumlov. Od 1. 7. 2006 jsem se stal administrátorem
farnosti Kardašova Řečice, vikariát Jindřichův Hradec, z které jsem spravoval farnosti Dírná, vikariát Tábor a
Pluhův Žd’ár, vikariát Jindřichův Hradec. Mezitím jsem byl od 1. 1. 2010 ustanoven členem vikariátní rady jindřichohradeckého vikariátu. Od 1. 7. 2010 jsem farním vikářem Římskokatolické farnosti – proboštství Jindřichův Hradec, jak též excurrendo administrátorem farností Jarošov nad Nežárkou a Nová Včelnice, vše vikariát
Jindřichův Hradec. Z výše uvedeného vyplývá, že během mého 10tiletého kněžského působení, jsem se už stěhoval posedmé. Určitě se někteří z Vás zeptají, proč tak často? Kněz by se neměl vázat na svoji současnou farnost,
jako též i na farníky. Jelikož jsem kněz v docela aktivním věku – 41 let – jsem plně k dispozici mému diecéznímu
biskupovi, kterému jsem při kněžském svěcení 8. dubna 2000 slíbil poslušnost. Ale nejenom jemu, také jeho nástupcům. Navíc se řídím slovy proroka Izaiáše: „ Ego sum, mitté me!“, což znamená: „ Zde jsem, pošli mne!“.
Určitě v každé farnosti kněz zanechá kus svého srdce. Nejvíce svého srdce jsem zanechal na 3 předchozích farnostech, než jsem přišel k Vám, a kde jsem působil nejdéle – 4 roky. Proto loučení s tamějšími farníky nebyla pro
mne snadná. Doufám, že kus svého srdce zanechám i na mých současných farnostech. Zároveň si uvědomuji, že i
já jsem přece jenom člověk, člověk chybující. Jako na předchozích farnostech, tak též i na současných farnostech
budu se snažit plnit svoje kněžské povolání podle svého nejlepšího svědomí a vědomí.
Když jsem byl ustanoven Vaším duchovním správcem, ještě jsem nevěděl, že první věc, která mne na
mých nových farnostech čeká, bude znovuvysvěcení krásně opravené kapličky v Nekrasíně, které bylo 10. 7.
2010. Zároveň jsem měl možnost poznat i Vaši Jarošovskou krojovou družinu, o které jsem tolik slyšel
v Kardašově Řečici od svých již bývalých farníků.
Co nás v Jarošově čeká dále? Jak jsem stihl zjistit během svého prázdninového působení na mých nových
farnostech, na kostele v Jarošově je nutno dokončit opravu střechy. Dne 22. 10. 2010 v 19 hodin se bude konat
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY Z BRITSKÝCH OSTROVŮ. Účinkovat bude paní Věra Klásková. Vstupenky budou v předprodeji na Obecním úřadě v Jarošově nad Nežárkou. Celý výtěžek vstupného bude použít ve prospěch oprav našeho jarošovského kostela. Samozřejmě jsou vítány i dobrovolné příspěvky, dary a to dokonce i za
potvrzením, bude-li si to někdo přát.
Touto cestou bych chtěl poděkovat jak jarošovskému starostovi p. Bohumilu Rodovi, všem organizacím,
stejně tak i jednotlivcům, kteří přispěli na opravu varhan v jarošovském kostele. Jako duchovní správce farností
Jarošov nad Nežárkou a Nová Včelnice nemohu se nezmínit, že i v Nové Včelnici v současné době probíhá sbírka
formou darů na opravu varhan.
Co bych Vám, moji drazí, měl napsat závěrem? Určitě Vám všem, mým farníkům a těm, mezi kterými
budu plnit své poslání, nesu své kněžské srdce na dlani. Nesu Vám všechny svoje schopnosti a vlohy, kterými
mne Bůh obdařil. Nesu Vám také svoji kněžskou moc – moc sloužit mši svatou, udělovat svátosti, žehnat a světit.
Všechny schopnosti, které mám, jsou nezaslouženým Božím darem.
P. Mgr. Mariusz Klimczuk, Váš služebník a duchovní otec
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Co se chystá
4. října 2010

9. října 2010

16. října 2010

Kudy a kam vésti obec,
to je horká kaše...
Volby vám tu možnost dají,
svaté právo Vaše !!!

22. října 2010

23. října 2010
23. října 2010
7. listopadu 2010

20. listopadu 2010

27. listopadu 2010

Jarošov nad Nežárkou
Ohlédnutí za sokolským výročím
(promítání záznamu ze společných akcí)
Pravdova knihovna
17 hodin
Lovětín
Posvícení s tombolou
Hospoda u Kouřící veverky
20 hodin
hrají Vrbovci
Zdešov
Rybí hody
Kulturní dům
18 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Balady z Britských ostrovů
koncert Věry Kláskové
kostel sv. Prokopa
19 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Slavnostní otevření odpočinkové zóny
areál pod farou
18 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Druhá noc rockových nadějí
20 hodin
Sokolovna
Jarošov nad Nežárkou
Posvícenský turnaj v Káče
Pohostinství Pod kostelem
13 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Poslední leč
Sokolovna
20 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Setkání seniorů
Sokolovna
15 hodin

Ve třetím čtvrtletí svá životní výročí oslavili :
Marta Bejdová z Jarošova nad Nežárkou
Jan Dočekal z Jarošova na Nežárkou
Marie Dvořáková z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslav Füllsack z Jarošova nad Nežárkou
Helena Illová z Jarošova nad Nežárkou
Věra Karásková z Jarošova nad Nežárkou
Vlastislav Kocanda z Jarošova nad Nežárkou
Bohumila Kocourková z Hostějevse
Jan Němec ze Zdešova
Alena Odvárková ze Zdešova
Alena Ondřejová z Jarošova nad Nežárkou
Marie Pelikánová ze Zdešova
Václav Pešek z Matějovce
Mária Pohlodková z Lovětína
Eliška Randlová z Jarošova nad Nežárkou
Václav Roh z Jarošova nad Nežárkou
Růžena Trdlová z Jarošova nad Nežárkou
Václav Tunka z Jarošova nad Nežárkou

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !!!

