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Vážení spoluobčané,
máme za sebou rok plný zvratů. A také desetiletí, co proteklo jako písek mezi prsty. Před námi jsou
svátky vánoční a dny bilanční. Ne, nebudu přepisovat zprávu o stavu „unie“ z minulého čísla. Ta byla
příběhem zastupitelstva minulého. To nové, vámi zvolené letos na podzim, svůj čtyřletý teprve začíná
psát. Jaký bude, to ukáže budoucnost. Ale věřím, že Jarošov a jeho místní části v něm budou hrát vždy
hlavní roli. Chtěl bych především poděkovat všem, kterým není lhostejný osud naší obce a jejích místních částí. Ať už jsou to bývalí i současní zastupitelé, pracovníci obce a jejich příspěvkových organizací, členové
spolků a občanských sdružení, anebo občané, kteří prostě zametou před svým domem. Jejich práce se zdá někdy
titěrná, ale z mozaiky takových střípků vzniká pravý obraz našeho domova.
Přeji Vám pokojné svátky zrození, darů a vůně jehličí. A především blízkost rodiny a přátel. Do prvního roku
druhého desetiletí neustále plnou sklenici koktejlu železného zdraví, klidné duše a veselé mysli. A panák lásky
k tomu!

Bohumil Rod
starosta
Informace z jednání ustavující schůze Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Nové zastupitelstvo obce vzešlé z říjnových komunálních voleb se na svém ustavujícím zasedání sešlo
11. listopadu 2010.
Zastupitelstvo schválilo :
složení volební a návrhové komise ustavujícího zasedání zastupitelstva
aktualizované složení osadního výboru ve Zdešově – předseda Lubomír Březina a členové Luboš
Houser, Vlastimil Hembera, Daniel Slipka, Jan Vaněk.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí :
ověření mandátu všech nově zvolených členů zastupitelstva
složení slibu všech členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo zvolilo :
Bohumila Roda starostou obce
Helenu Vaněčkovou místostarostkou obce
Václava Kostku, Miroslava Kučeru a Pavla Vokuše členy rady obce
finanční výbor ve složení – předsedkyně Alena Bindrová
členové Petr Kadlec a Jaroslav Vacek
kontrolní výbor ve složení – předseda Bohumír Bindr
členové Alena Steffalová a Jiří Lán.
Zastupitelstvo určilo jednacím dnem pro jednání rady pondělí a pro jednání zastupitelstva čtvrtek.
Zastupitelstvo uložilo :
všem svým členům předložit na příštím zasedání připomínky a návrhy na případné změny v Jednacím
řádu zastupitelstva
všem svým členům podílet se na organizačním zabezpečení i průběhu setkání seniorů
dne 27. listopadu 2010.

Poděkování
Kandidující členové osadního výboru Zdešov děkují touto cestou všem voličům za projevenou důvěru
v letošních komunálních volbách. Velice si vážíme všech hlasů, které jsme dostali. Je to pro nás velký závazek
pokračovat v této práci pro OBČANY i nadále. Děkujeme.
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Jarošovský zpravodaj
Aktuálně z obce

Místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadu se vybírají do 31. ledna 2010. Cena zůstává stejná jako v loňském roce 500 Kč. Upozorňujeme, že tato
povinnost se vztahuje na všechny občany, kteří mají trvalé bydliště v naší obci a jejích místních částech. Stejnou
povinnost mají také vlastníci rekreačních objektů. V případě nezaplacení je obecní úřad povinen ze zákona tuto
částku vymáhat.
První mobilní svoz odpadu z místních částí proběhne druhé lednové pondělí. Pracovníci obce odvážejí pet
lahve a lahve z tvrdého plastu, papír, elektroodpad a nebezpečný odpad jen v řádně vytříděném stavu. Bohužel
někteří lidé si dodnes tuto službu pletou s odvozem směsného odpadu. V takovém případě nebude odpad vyvezen.
Od 1. ledna 2011budou volné tři obecní byty v čp. 27, 189 a 190 v Jarošově nad Nežárkou. Podmínkou jejich přidělení je řádně podaná žádost a složení kauce podle velikosti bytu ve výši 200 000 a 250 000 Kč.
Bohumil Rod
starosta

Oznámení
Osadní výbor Zdešov připravil pro občany Zdešova novou službu. Za účelem usnadnit lidem komunikaci
a různé vyřizování s Obecním úřadem Jarošov nad Nežárkou, můžete své požadavky nebo dotazy vznášet každý
čtvrtek od 18,30 do 19 hodin v místní knihovně, kde vám bude vždy k dispozici zastupitel obce nebo člen osadního výboru.
Věříme, že budete tuto službu dostatečně využívat. Více na www.zdesov.cz.
Osadní výbor Zdešov

Informace z jednání 2. a 3. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svých prosincových zasedáních kromě obvyklých procedur rozhodlo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo :
• doplnění Jednacího řádu zastupitelstva o možnost zasílat materiály zastupitelům elektronickou cestou
• složení inventarizačních komisí
• odměny funkcionářům obce, funkcionářům výborů zastupitelstva i zbývajícím zastupitelům podle platné vyhlášky
• cenu vodného a stočného na rok 2011
• rozpočet obce na rok 2011
• aktualizaci obecně závazných vyhlášek o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o místních poplatcích
• odpis finančních pohledávek za rok 2010 týkajících se osob s trvalým bydlištěm na adrese obecního úřadu,
které se ale v obci trvale nezdržují
• vyplácení odměn řadovým zastupitelům a členům výborů jednou za čtvrtletí
• Dodatek č. 8 ke Smlouvě o výpůjčce ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou.
Zastupitelstvo neschválilo :
• žádost firmy o souhlas s možností projednávání projektové výstavby Bioplynové výrobny elektřiny na pozemku obce p.č. 498/5 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• plošnou dotaci SDH Zdešov ani ostatním SDH na území obce
• žádost stavebníků o vrácení poměrné části úhrady inženýrských sítí na stavební parcele v Jarošově n. Než.
Zastupitelstvo rozhodlo nabídnout parcelu p.č. 256/40 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou žadatelům o sousední parcelu p.č. 256/39 a rozhodnout až po jejich vyjádření.
Zastupitelstvo uložilo
• komisařům provést inventarizaci majetku obce do konce kalendářního roku 2010
• svým členům předložit do příštího zasedání podněty pro program obnovy venkova Obce Jarošov nad Nežárkou na léta 2011—2015.
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Boźe narodzenie 2010
O Vánocích na nás působí nesmírné bohatství symbolů a znamení. Slovo Vánoce má ve svém kořeni slovo noc. Nejen české, ale i německé – Weihnachten. Stille Nacht, heillige Nacht. Tichá noc, svatá noc. Bůh k nám
přichází v této hluboké a dlouhé noci roku. Vánoce slavíme v zimě, kdy jsou skutečně dlouhé zimní večery a noci
naplněné tmou. Jak přiléhavě symbolické. Takový byl stav lidstva ponořeného do noci a temnoty hříchu. A najednou zazáří světlo – Narození Spasitele. Je to naděje, Radostná Zvěst, která do temnoty noci vnáší světlo.
První, kdo se dozvídají tuto radostnou zvěst, jsou pastýři. A opět hluboká a oslovující symbolika. Pastýři,
kteří stáli na okraji společnosti, nejchudší z chudých. A protože chudí, jsou i lidé otevřeného srdce. Jdou, hledají a
nacházejí Děťátko v jesličkách. Jejich srdce naplňuje radost, oni chválí a velebí Boha. A zase nás tato symbolika
učí něčemu, co přímo křičí do svědomí moderního člověka. Svět, ve kterém žijeme, nás učí, že šťastně žít znamená hodně vydělat a mít. Když se zadíváme na Betlém, dýchá to pokojem a radostí, dýchá to nebem na zemi. Betlémy jsou všude fascinující. Je tam všechno možné – hvězdy, zvířata, příroda, lidé i Andělé. Ale nikde tam nejsou
peníze a bohatství. Betlém je jakási reklama na pravé bohatství a štěstí. Stojí proti všem reklamám světa. Betlém
hlásá, že nejbohatší je ten, kdo se vyvlastní ze svého egoismu. Nejbohatší bude ten, kdo otevře srdce Bohu a bližním. Ten přijme dar, který nelze koupit za žádné peníze. Proto Bůh oslovil pastýře a dotkl se toho nejcitlivějšího
místa na světě – chudoby srdce, nezatíženého ničím, co by bránilo přijmout Boha, přijmout Jeho dar.
A jsme u další úžasné symboliky. Pastýři nalezli Marii, Josefa a Děťátko položené v jeslích. Co nám zjevuje Bůh v chudobě v jeslích? Jesličky nám neříkají jen, kdo je Bůh, který nás tak miluje. Ale říkají nám také,
kdo to je člověk. Syn Boží nám zde odkryl, kdo je to vlastně člověk ve svém lidském bytí, ve svém postavení
v tomto světě. Člověk je bez Boha jen nepatrným tvorem, který leží „ v chlévě tohoto světa ve svém bytí zcela
chudý“. Nahý jsem přišel na svět a nahý s prázdnýma rukama z něho odejdu. Bylo by tomu tak, kdyby se Kristus
nestal člověkem. Syn Boží nejen vstoupil na cestu lidského života a stal se s námi solidárním, ale On nás ještě
nesmírně obdaroval. Sv. Pavel v 2 listě Kor 8,9 říká: „Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý,
ale pro vás se stal chudým, abyste vy Jeho chudobou zbohatli“.
Vánoce jsou svátky štědrosti, dárků. A to je další fascinující symbolika, kterou i lidé bez víry důsledně
praktikují. My si závěrem připomeňme, že to není jen Štědrý Den, kdy dostáváme dary. V lidském životě je každý den, každá hodina a každá minuta naplněna Boží štědrostí. Kolik je to darů, co stále přijímáme? Každý tep
srdce je dar života. Kolik jich za minutu srdce udělá, abychom mohli žít? A jsou to tisíce věcí, které nás drží při
životě. Pan Chesterton kdysi napsal vtipnou větu: „Vždycky jednou za rok ve vánočním čase se lidé diví a radují
z toho, že za okny najdou v punčochách cukroví – ale vůbec nežasnou nad tím, že každý den najdou
v punčochách své zdravé vlastní nohy“. Všechno na světě je dar. Úplně všechno. Bud´ Bohu čest, chvála a dík.
P. Mariusz Klimczuk, Váš služebník a duchovní otec

Oslavte to s knihovnou!
V lednu 2011 uplyne plných 125 let od založení první veřejné knihovny v naší obci. Pravdova knihovna
si bude nejrůznějšími akcemi toto významné výročí připomínat po celý rok a k oslavám srdečně zve své čtenáře i
nečtenáře, příznivce i nepříznivce, tedy celou veřejnost z Jarošova i okolí.
Historické datum připadá na 10. ledna, ale hlavní připomenutí tohoto výročí se uskuteční v neděli 30. ledna 2011 odpoledne přímo na „místě činu“ v „divadelním sále“ Hospody pod kostelem. K vidění bude mnohé a
jak je při akcích knihovny již zvykem, určitě se dobře pobavíte. Takže určitě přijďte, zváni jsou úplně všichni!
Milena Kodýmová
knihovnice

Obec Jarošov nad Nežárkou
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Co se chystá
31. prosince 2010

8. ledna 2011

Tak už se to zase blíží...,
jak to letos zvládneme?
Zvítězíme my či sklenka
Odoláme? Padneme…?

29. ledna 2011

30. ledna 2011

19. února 2011

5. března 2011

Jarošov nad Nežárkou
Slavnostní přípitek
na rozloučení se starým rokem
náves
Jarošov nad Nežárkou
Hasičský ples
Sokolovna
hraje Klaret
Zdešov
Vepřové hody
Kulturní dům
Jarošov nad Nežárkou
Narozeninová párty
Pravdovy knihovny
Sál Hospody pod kostelem
Jarošov nad Nežárkou
Dětský karneval
Maškarní ples
Sokolovna
hraje Studenská kapela
pořádají sportovci
Zdešov
Dětský maškarní ples
Hasičský ples
Kulturní dům
hraje Malá muzika

Ve čtvrtém čtvrtletí svá životní výročí oslavili :
Jaroslava Dolejšová z Jarošova nad Nežárkou
Stanislava Dubská z Jarošova nad Nežárkou
Irena Fenclová z Jarošova nad Nežárkou
Alena Füllsacková z Jarošova nad Nežárkou
Karel Holický ze Zdešova
Miroslav Kopka z Jarošova nad Nežárkou
Marie Kostková z Lovětína
Ludmila Křivková z Nekrasína
Božena Kubíková z Jarošova nad Nežárkou
Emilie Marešová ze Zdešova
Milada Maršíková z Jarošova nad Nežárkou
Miroslav Ondřej z Jarošova nad Nežárkou
Blanka Pecánková z Jarošova nad Nežárkou
Čestmír Schuster z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Tunková z Jarošova nad Nežárkou

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !!!

24 hodin

20 hodin

15 hodin

15 hodin
14 hodin
20 hodin

14 hodin
20 hodin

