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Vážení spoluobčané,
jistě Vás s pohledem na tenčící se zásoby otopového dřeva také napadlo, že už dost bylo zimy. Dnes
(25. března) kroužil nad návsí čáp, troufám si tedy napsat, že ji máme za sebou. Samozřejmě si ještě užijeme pár
jejích excesů. Ale to už jen výjimka potvrdí pravidlo. A věřte, že se za pár dní budeme všichni mračit nad tím,
jak rychle roste tráva...
Koncem března také vrcholí první uzávěrka žádostí o dotace. Letos jsme jich zatím zpracovali pět. Čtyři
na Krajský úřad - Oprava klubovny mladých hasičů ve Zdešově, Koupě nových lehátek a ložního povlečení do
Mateřské školky v Jarošově nad Nežárkou, Oprava autobusových zastávek v Jarošově nad Nežárkou a Nekrasíně.
A v současné době zpracováváme grant na úpravu pomníků padlým v první světové válce v Jarošově a ve Zdešově. Zkoušíme také štěstí ve 13. výzvě ROP Jihozápad - opatření 1,5 - Rekonstrukce místních komunikací. Jen
z důvodu velkého počtu žádostí a malé hromádky tzv. evropských peněz jsme zvolili levnější, ale stejně potřebný
projekt. Jedná se o Revitalizaci místní komunikace Lovětín - Nová Včelnice. Celá tato akce by měla vyjít na 6,3
miliony Kč, z čehož by v případě úspěchu bylo 85% hrazeno z grantového příspěvku. Vzhledem k tomu, že tato
komunikace vede přes tři katastry a obec Jarošov nad Nežárkou byla vlastníkem pouhé čtvrtiny pozemků, předcházelo podání žádosti poměrně složité vypořádání majetkoprávních vztahů. Věříme, že se nám podaří uspět v té
dlouhé frontě uchazečů. Už jen proto, že to je asi poslední možnost, jak využít tohoto druhu dotací. Z vlastních
zdrojů zahájíme letos první etapu rekonstrukce Komunikace U rybníčků, hlavně v té nejvíc zdevastované části od
bytovek ke křížku. Ze stejného zdroje dojde také k obnově plotu kolem základní školy.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva se naše obec přihlásí do letošního ročníku soutěže Vesnice roku. V
této soutěži je možné získat nejen prestižní ocenění jako např. Modrou stuhu za společenský život , Bílou stuhu za
práci s mládeží, Zelenou stuhu za péči o veřejnou zeleň, Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělskými subjekty, Cenu naděje pro živý venkov za budování občanské společnosti či Ocenění práce knihovny, ale také nezanedbatelné finanční prostředky. Hlavní cenou je Zlatá stuha pro vítěze v krajském kole s právem nosit titul Vesnice
Jihočeského kraje roku 2011 a zúčastnit se celostátního kola, ze kterého vzejde vítěz republikový. Krajská hodnotící komise nás navštíví během měsíců května nebo června. Do té doby nás ale čeká hodně práce. Do konce dubna
je nutné zpracovat přihlášku do soutěže s poměrně obsáhlou charakteristikou obce v deseti hodnocených oblastech a pak celou obec včetně místních částí na návštěvu komise připravit. Proto přivítáme jakékoli připomínky a
podněty, abychom nic podstatného neopomněli a samozřejmě také sebemenší pomoc při přípravě i samotné prezentaci před komisí. Byli bychom rádi, aby se účast obce v této prestižní soutěži stala věcí nás všech. Věříme, že s
vaší pomocí , tedy spolků, občanských sdružení i jednotlivých občanů si Jarošov nad Nežárkou a jeho místní části
ostudu určitě neudělají. Přeji Vám příjemné jarní probouzení do dlouhých slunečních dnů.

Bohumil Rod
starosta
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Jarošovský zpravodaj
Kolik nás je ?

K 1. lednu 2011 nás bylo celkem 1.095, to znamená, že po několika letech poprvé ubýváme ...
Muži jsou v mírné menšině – 543. Žen je jen o 9 více – 552. Náš průměrný věk je 40 let.
A jak to vypadá v místních částech ?
Hostějeves má 37, Jarošov nad Nežárkou 748, Kruplov 24, Lovětín 72, Matějovec 18, Nekrasín 26,
Pejdlova Rosička 7 a Zdešov 163 obyvatel.
V průběhu loňského roku jsme se spolu s pozůstalými rozloučili s panem Ladislavem Bednářem ze
Zdešova, paní Marií Bednářovou z Jarošova nad Nežárkou, panem Vladimírem Běhalem z Jarošova
nad Nežárkou, paní Jarmilou Dvořákovou z Hostějevse, paní Růženou Havlíčkovou ze Zdešova, manželi Ludmilou a Emilem Krafkovými z Jarošova nad Nežárkou, paní Boženou Kovářovou
z Lovětína, panem Oldřichem Lejtnarem ze Zdešova, paní Růženou Němcovou ze Zdešova, panem
Robertem Poláčkem z Nekrasína a panem Ladislavem Štěbetákem z Jarošova nad Nežárkou.
Naopak do života s radostí vítáme 11 nových občánků – Radku Kučerovou, Kateřinu Vaněčkovou,
Matyáše Hirše, Sáru Procházkovou a Štěpána Feigla z Jarošova nad Nežárkou, Anežku Čejnovou
z Kruplova, Adama Peška ze Zdešova a Martinu Ondřejovou, Tadeáše Konopeckého, Amélii Mertovou, Evu Dreviankovou, všechny opět z Jarošova nad Nežárkou. Jejich oficiální přivítání do života
se připravuje na pátek 13. května v Pravdově knihovně.
Během roku se odstěhovalo 26 občanů a naopak přistěhovalo 16 nových obyvatel naší obce.

Jarní úklid
Děkuji jménem obce všem občanům, kteří uklidili obecní pozemky okolo svého bydliště. Vzhledem
k intenzitě zimy se do pozemků přilehlých k místním komunikacím dostalo velké množství posypového materiálu. Ti, kteří pozemky uhrabali, mohou tento materiál nechat na hromádkách a pracovníci obce je v první polovině dubna odvezou. Ještě jednou děkuji všem, kterým není lhostejný stav okolí jejich bydliště.

Upozornění
Do 30. dubna je povoleno vyvážet dřevěný odpad a větve k vodojemu při silnici na Lovětín. Upozorňujeme občany, že v případě vyvážení jiného odpadu na toto místo, je možnost udělení pořádkové pokuty ze strany
obecního úřadu.
Od 1. dubna opět platí letní provozní doba sběrného dvora : úterý, čtvrtek 17-19 hodin, sobota 9-11 hodin.

Kominické služby
V souvislosti s novým předpisem o požární bezpečnosti musí od 1. ledna 2011 každý komín připojený
k funkčnímu topeništi alespoň jednou za rok zkontrolovat kominík. Týká se to rodinných a bytových domů, ale
také chalup a chat. Kominík musí vyplnit zprávu o kontrole na předepsaném formuláři. Vážení občané, podle
všech dostupných informací nebude nikdo preventivně kontrolovat, zda má vlastník nemovitosti doklad o kontrole. Jakmile však špatně udržovaný spotřebič a spalinová cesta ohrozí požárem své okolí, mohou nastat problémy.
Například při výplatě pojistného či postihu ze strany Hasičského záchranného sboru.
Do 11. dubna 2011 mají občané možnost přihlásit se k hromadné objednávce kominických služeb na
obecním úřadě osobně u paní Janoutové, telefonem na čísle 384396117, nebo mailem na adrese ou@jarosov.cz.
Mimo adresy, na které budou práce prováděny, je třeba také uvést kontakt pro lepší komunikaci s kominíkem.

Zájezdy do divadla
Máte zájem o divadelní hry? Horácké divadlo Jihlava nabízí návštěvy svých šesti představení během sezony i s autokarovou dopravou tam i zpět. Cena jedné permanentky se pohybuje okolo 800 Kč. Představení se
odehrávají ve čtvrtek. Podmínkou je zaplnění autobusu. V případě zájmu jsou orgány obce připraveny projednat
finanční spoluúčast na permanentkách občanů v důchodovém věku. Předběžný zájem hlaste na obecním úřadě u
paní Janoutové, tel: 384396117, mail: ou@jarosov.cz. Permanentka je přenosná, tzn. že v případě nemoci jejího
držitele ji může využít někdo jiný. Uzávěrka předběžných přihlášek je 11. 4. V případě nedosažení počtu 40 zájemců se akce neuskuteční. Bližší informace najdete na stránkách Horáckého divadla.
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V Jarošově máme činný vulkán!!!
Na vysvětlenou uveřejňujeme následující příspěvek :
V lednu 2011 vzniklo v naší obci nové občanské sdružení Jarošovská SOPKA (Sdružení občanů podporující kulturní akce), které navazuje na zaniklé Kamenné divadlo. Sdružení tvoří 53 členů z řad starších i
mladších občanů Jarošova nad Nežárkou a přilehlého okolí. Naším cílem je pořádat kulturní akce, především
kácení máje a rockování. Na nejbližší z nich se můžete těšit při stavění a kácení máje. Doufáme, že pro Vás
vytvoříme hodnotné kulturní počiny, ke kterým se spolu s námi budete rádi vracet.
za o.s. Jarošovská SOPKA

Petra Mynářová

Mladí fotbalisté se tuží!
Podle informace trenéra Bohumila Hrona absolvovaly naše fotbalové naděje během čtrnácti dnů dva
turnaje a mohou se pochlubit pěknými výsledky. 20. února v Nové Včelnici obsadily 3. místo a nejlepší střelec
Patrik Bednář se do sítě soupeřů trefil celkem jedenáctkrát! Ještě jeden úspěch hoši přivezli. Mohou se pochlubit i skalpem pražské Sparty!!! 5. března pak na turnaji v Jindřichově Hradci obsadili dokonce 2. místo!
Blahopřejeme a držíme palce, aby se jim dařilo i nadále.
P.S. Patrik Bednář se může pochlubit i dalším významným „skalpem“. Jak jste si mohli všimnout v posledním
čísle Týdeníku Jindřichohradecka, vyfotografoval se se svým velkým fotbalovým vzorem—Tomášem
Řepkou z pražské Sparty!

Rozpis fotbalových zápasů TJ Sokol Jarošov nad Nežárkou - jaro 2011
Fanoušci jistě přivítají přehled zápasů, které naši fotbalisté sehrají v jarní části okresního přeboru:
Hranice
Jarošov
Strmilov
Jarošov
Suchdol
Jarošov
Jarošov
Velenice
Jarošov
Studená
Jarošov
St. Hobzí

-

Jarošov
Rudolec
Jarošov
Staňkov
Jarošov
Horní Žďár
Kunžak
Jarošov
Číměř
Jarošov
Halámky
Jarošov

3.4. 2011
9.4. 2011
16.4. 2011
23.4. 2011
1.5. 2011
7.5. 2011
14.5. 2011
22.5. 2011
28.5. 2011
4.6. 2011
11.6. 2011
19.6. 2011

15:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
15:00

NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE

První zápas na domácím hřišti odehrajeme 9. dubna s Českým Rudolcem a začínáme v 16,30 hodin. Na všechny fanoušky se těšíme. A nezapomeňte si úžasné klubové šály!!!

Obec Jarošov nad Nežárkou

Stránka 8

Jarošovský zpravodaj - čtvrtletník
vydává obecní úřad
odpovědný redaktor - Bohumil Rod
500 výtisků
zdarma
povoleno Ministerstvem kultury ČR
č.reg. MK ČR E 11683

Milí páni,
jak se proutí z vrby kroutí?
Nastává ten pravý čas
dodržovat dávné zvyky.
Ať nezklame žádný z vás!

Co se chystá
1. dubna

8. dubna

9. dubna

30. dubna

7. května

13. května

20. května

4. června

Jarošov nad Nežárkou
Narozeninové ponocování
pořádá Pravdova knihovna
18 hodin
Jarošov nad Nežárkou, Kruplov, Matějovec
Sběr železného šrotu
17 hodin
pořádá SDH Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Odemykání Kameničky
14 hodin—start u Teba v Nové Včelnici,
splutí za účasti tří starostů , po dojezdu
tradiční mejdan v Hospodě Pod Kostelem
Jarošov nad Nežárkou
Stavění máje na návsi
17 hodin
pořádá Jarošovská SOPKA
Pálení čarodějnic
večer na obvyklých místech na celém katastru obce
Zdešov
Májový průvod na návsi
18 hodin
Májová veselice
sál kulturního domu
20 hodin
pořádá SDH Zdešov, hrají Vrbovci
Jarošov nad Nežárkou
Vítání občánků narozených v roce 2010
Pravdova knihovna
15 hodin
Koncert skupiny NEZMAŘI
sál sokolovny
19 hodin
pořádá Obec Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Setkání nejlepších čtenářů a starostů
z Kamenice nad Lipou, Nové Včelnice,
Rodinova a Jarošova nad Nežárkou
Pravdova knihovna a okolí
16 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Kácení máje na návsi
13 hodin
Taneční zábava
sál sokolovny
19 hodin
pořádá Jarošovská SOPKA

V prvním čtvrtletí svá životní výročí oslavili
Jiří Bednář z Jarošova nad Nežárkou
Jana Bindrová z Jarošova nad Nežárkou
Blažena Biňovcová z Jarošova nad Nežárkou
Vlasta Čejnová z kruplova
Miloslav Dvořák z Hostějevse
Růžena Holická ze Zdešova
Karel Kříž ze Zdešova
Jana Kuberová ze Zdešova
Vlastimil Lejtnar z Jarošova nad Nežárkou
Marie Mertová z Matějovce
Jiřina Stránská z Jarošova nad Nežárkou
Marie Šalátová z Jarošova nad Nežárkou
Milan Špaček z Jarošova nad Nežárkou
Marie Vágnerová z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Vichrová ze Zdešova
Hana Voglová z Jarošova nad Nežárkou
Anna Vovsová z Jarošova nad Nežárkou

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme, zvláště pak naší nejstarší občance
paní Marii Vágnerové !

