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Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
Máme za sebou první půli roku, ač to podle počasí spíše vypadá, že za chvíli začne padat listí ze
stromů. Prožili jsme si premiérovou prezentaci v krajském kole soutěže Vesnice roku. Chtěl bych poděkovat všem, kteří jakkoliv přiložili ruku k dílu, za pomoc při zviditelnění obce. V tomto tvrdém soutěžení (soutěžilo 33 vesnic a 18 z nich již poněkolikáté!) získala naše obec diplom za vzorné vedení Pravdovy knihovny a Čestné uznání pro Občanské sdružení Srdce Jarošova. Blahopřeji kolegyni Mileně Kodýmové, která už 125letou oslavenkyni připravuje na celostátní kolo soutěže Knihovna roku. Stejně tak
blahopřeji občanskému sdružení Srdce Jarošova, a to zejména manželům Královým. Díky jim a jejich
spolupracovníkům se na víceúčelovém prostoru za hasičárnou minulou sobotu uskutečnil křest dráčka
Šikuly a historicky první vystoupení bednáreckých ochotníků (BEDNOCHOT) v Jarošově nad Nežárkou. Pravdova knihovna a Srdce Jarošova ale nejsou jedinými pořadateli kulturních akcí. Ať už jsou to
Jarošovská SOPKA, sbory dobrovolných hasičů, myslivecká sdružení, sportovci i další. Ti všichni se
podílí na kulturním mikroklimatu obce a jejích místních částí a patří jim za to uznání a dík.
V nastávajícím období dojde k opravě autobusových zastávek v Jarošově nad Nežárkou a Nekrasíně. Je to jediný grant ze čtyř podaných projektů, který se nám podařilo získat z Jihočeského kraje. Ve
hře zůstává žádost o grantový příspěvek na rekonstrukci místní komunikace z Lovětína na Novou Včelnici v 13. Výzvě ROP-Jihozápad . V tomto řízení obec postoupila do druhého kola výběru. Dojde také
k opravě nejvíce poškozeného úseku místní komunikace v lokalitě U rybníčků, právě probíhá výběr dodavatelské firmy, která práce provede. Oprava bude financována z rozpočtu obce a příspěvek ve výši
175.000 Kč na ni dostaneme z POV Jihočeského kraje. Během prázdnin se také uskuteční výměna oplocení u základní školy.
Přeji Vám Všem pohodovou dovolenou a do toho letního drinku krapet víc slunečních paprsků.
starosta Bohumil Rod

OTEVŘENÝ DOPIS
Členové Mysliveckých sdružení Nežárka Jarošov nad Nežárkou a Jitrov
Lovětín se důrazně distancují od podezření, že poslali udání na činnost
provozovatelky pohostinství U Kouřící Veverky v Lovětíně. Toto udání
prošetřovala Policie ČR, ačkoli bylo opatřeno jen názvy obou sdružení
bez razítek a podpisů konkrétních osob. Na jeho základě proběhly v této
provozovně ještě další dvě kontroly, které potvrdily nepravdivost informací v něm uvedených. Tímto udáním byla poškozena dobrá pověst provozovatelky hostince i obou mysliveckých sdružení.
Věříme, že se jednalo pouze o primitivní akt msty, který nijak nenaruší
v podstatě jedinou možnost setkávání občanů v místní části Lovětín.
předsedové sdružení Bohumír Bindr a ing. Jiří Lán
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Informace z jednání 6. a 7. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svých zasedáních kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo uzavřelo na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb. projednání závěrečného účtu Obce Jarošov nad
Nežárkou za rok 2010, jehož součástí je zpráva o přezkoumání hospodaření, vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo souhlasilo s tím, aby přezkoumáním hospodaření obce za léta 2011 a 2012 byla pověřena firma
ADEUS Audit s.r.o.Tábor.
Zastupitelstvo schválilo:
• návrh Plánu společných zařízení KPÚ Hostějeves včetně Dodatku č. 1
• záměr prodeje a následný prodej částí obecního pozemku p.č. 52/2 a části p.č. 1265/1 v k.ú. Jarošov n.N.
• záměr prodeje obecního pozemku p.č. 28/3 v k.ú. Hostějeves
• záměr prodeje a následný prodej části obecního pozemku p.č. 415/1 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• koupi části pozemku pod účelovou komunikací p.č. 1355/4 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• koupi pozemku st.p.č. 74/2 v k.ú. Zdešov
• finanční příspěvek obce na opravu střechy kostela sv. Prokopa ve výši 40.000 Kč
• složení výběrové komise na zakázku „oprava místní komunikace v lokalitě U Rybníčků“
• převzetí podílu Obce Horní Skrýchov na dotaci vybavení sportovišť v rámci Mikroregionu Jindřichohradecko
• změnu zásad pro použití prostředků sociálního fondu pro závodní stravování—zvýšení úhrady z 50 na 55%.
Zastupitelstvo neschválilo záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 604/4 v k.ú. Zdešov.
Zastupitelstvo zrušilo své usnesení č. 426/2010 o koupi části pozemku pod účelovou komunikací p.č. 108 v k.ú.
Jarošov nad Nežárkou a č. 41/2011 o finančním příspěvku obce na opravu střechy kostela sv. Prokopa.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
materiál finančního výboru Rozbor hospodaření a provozu sportovišť v majetku Obce Jarošov n. N.
•
výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2011
•
přidělení grantu z programu Podpora výstavby a oprav autobusových a železničních zastávek.

Čarodějným chlebem přivítaly krajskou hodnotící komisi soutěže Vesnice roku 2011 divé ženy v podání našich „čiloušek“ a vykouzlily tak na
tvářích jejích členů první úsměvy. K těm pak měla celá komise hodně
důvodů po celou dobu prezentace.

Zlatá svatba !
V Lovětíně je pro dlouholetá manželství zřejmě velmi příznivé klima. V krátké době po sobě se tam
totiž slavila již druhá zlatá svatba. Dne 2. dubna 2011 si manželé Vlasta a Ladislav Kamenických připomněli obdivuhodných 50 let společné cesty životem.
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, pohodu a ještě mnoho společných dní !

Vzhledem k tomu, že jarošovský obecní úřad nemá matriku, dovídáme se informace o těchto významných výročích mnohdy jen náhodou. Pomozte nám je sledovat a pokud se ve vašem okolí nebo přímo v rodině k něčemu
takovému schyluje, oznamte nám to prosím, aby se i na stránkách Jarošovského zpravodaje mohlo objevit naše
blahopřání. Děkujeme za pomoc!

2/2011

Stránka 7

Drazí Boží přátelé !
V našem životě začíná krásná doba. Měsíce červenec a srpen jsou většinou dobou dovolených. Dobrá
dovolená vede k uklidnění, vyrovnání rytmu života a znovunalezení jeho smyslu, mimo jiné také setkání
s krásou. I docela střízlivý člověk, utopený po celý rok v koloběhu denních povinností, pozvedne při jízdě krajinou občas zrak od volantu, vyhlédne z okna vlaku, zastaví se na procházce a řekne: jaká je to krása!
Chtěl bych Vám dnes povědět o tom, jak bychom nejenom dovolenou, ale každý den měli prožít krásně. Krása je jednou z podstatných zkušeností jak lidského, tak i křesťanského života, protože si někdy pleteme
krásu s luxusem a požitkářstvím, a proto ji ve jménu askeze odsuzujeme, jakoby nás odváděla od Boha. Ale to
je právě nedorozumění, které je třeba odstranit: Bůh je krása a každé setkání s krásou je setkáním s Ním. Ale je
tu i krása přírody, která svědčí o tom, že svět byl nejen dobře vymyšlen co do hospodářské účelnosti, ale že ho
Bůh také miluje. Kdo se setkává s krásou, tj. umí ji vidět, vnímat, ten se blíží k Bohu, ne sice rozumem, ale přímou zkratkou – srdcem. Až pochopíme, že krása je jednou z bezpečných a přímých cest k Bohu, budeme usilovat, aby naše chrámy vyzařovaly krásu Boží ve všem – až po poslední detaily a maličkosti. Až pochopíme, že
setkání s krásou otvírá cestu k setkání s Bohem, budeme chodit s očima otevřenýma a budeme vidět stromy na
ulici, po které chodíme do práce, kvítka za okny domu, žilky v kamenech dlažebních kostek, záhony růžiček
v parku vedle cesty. Zpravidla chodíme a nevidíme a nevnímáme kolem sebe nic. Budeme to vše vidět a vnímat
jako úsměv Boží krásy.
Často se lidé v duchovních poradách ptají nás, kněží, jak dosáhnout v zátěži pracovního dne chvilky
setkání s Bohem. Zde je návod: měj oči otevřené pro krásu kolem sebe – a co hezkého uvidíš, ber jako dárek
Toho, jenž je sama Krása. Pěstuj si smysl pro krásu doma, ale nezaměňuj to s módností, s nákladným luxusem.
Fortelná skříňka na šití po babičce, šikovně udělaná věc, kus starého nábytku nebo nástroj denní potřeby, kvítko za oknem, hezká fotografie, to vše může mluvit o kráse, jestliže se naučíš tu řeč vnímat. Smysl pro krásu je
vlastnost náboženská. Pěstuj ji, povede Tě k Bohu, který je Krása Absolutní.
Krásnou dovolenou přeje
P. Mariusz Klimczuk
Váš služebník a duchovní otec

Hotel****Artaban v Žirovnici
Nabídka zaměstnání
Barman/ka
Požadujeme – vyučení v oboru, barmanský kurz doložen certifikátem, praxe v oboru. Pracoviště Žirovnice Hotel****Artaban. Částečná znalost AJ ( NJ výhodou). Nástup 1.9.2011.

Číšník/servírka
Požadujeme – vyučení v oboru, , praxe v oboru. Pracoviště Žirovnice Hotel****Artaban. Částečná
znalost AJ (NJ výhodou). Nástup 1.9.2011.

Recepční
Požadujeme znalost práce na PC, rezervační a recepční systémy výhodou. Pracoviště Žirovnice Hotel****Artaban. Aktivní znalost (slovem i písmem) AJ podmínkou (NJ výhodou). Nástup 1.9.2011.

Pomocná kuchařka
Požadujeme – vyučení v oboru, praxe a znalost cukrářské výroby výhodou. Pracoviště Žirovnice Hotel****Artaban. Nástup 1.9.2011.

Prodavačka v rychlém občerstvení (bufet)
Požadujeme – vyučení v oboru, praxe na úseku rychlého občerstvení výhodou . Pracoviště Žirovnice
Hotel****Artaban. Nástup 1.9.2011.

Pracovník recepce pro noční provoz
Vhodné pracovní místo pro důchodce nebo studenty . Požadujeme znalost práce na PC, rezervační a
recepční systémy výhodou. Pracoviště Žirovnice Hotel****Artaban. Aktivní znalost (slovem i písmem) AJ nebo NJ. Nástup 1.9.2011.

Brigádnice pro obsluhu v bowlingu
Požadujeme – zkušenost s prací v restauračním provozu, popřípadě baru. Pracoviště Žirovnice Hotel****Artaban Nástup 1.9.2011.

Kontakt: p. Filip Vágner – 734 443 901, e-mail: zizkova@izofol.cz (schůzku nutno předem domluvit telefonicky, požadován strukturovaný životopis) .
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Co se chystá
Jarošovský zpravodaj - čtvrtletník
vydává obecní úřad
odpovědný redaktor - Bohumil Rod
500 výtisků
zdarma
povoleno Ministerstvem kultury ČR
č.reg. MK ČR E 11683
ze dne 26.4.2001

2. července

5. července

9. července

16. července

Tak už tady máme zas
ten kouzelný letní čas.
Užijte si slunce, vody
a „hoďte“ se do pohody!

23. července

30. července

srpen

23. září

Jarošov nad Nežárkou
Hasiči slaví
prostranství pod farou
14 hodin
zábavný program, posezení s hudbou
Jarošov nad Nežárkou
Narozeninová vycházka
sraz na návsi pod lípou
13 hodin
pořádá Pravdova knihovna
Jarošov nad Nežárkou
Pouťové posezení s Babouky
sál sokolovny
14 hodin
Hostějeves
COUNTRY zábava
hřiště za „Buřtárnou“
20 hodin
hraje Škuner
pořádají hasiči
Jarošov nad Nežárkou
Francouzský den s Čokoládou
zábavný program pro všechny
prostranství pod farou
18 hodin
pořádá o.s. Srdce Jarošova
Jarošov nad Nežárkou
7. ročník Jarošovské šlapky
prezentace v lomu
8—10,30 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Vernisáž výstavy Život poutníka
a vyprávění autora obrazů Lukáše Janury
Pravdova knihovna
bližší informace na plakátech
Jarošov nad Nežárkou
Loučení s prázdninami
prostranství pod farou
odpoledne

Ve druhém čtvrtletí svá životní výročí oslavili
František Dolejš z Jarošova nad Nežárkou
Hana Janoušková z Jarošova nad Nežárkou
František Karásek z Jarošova nad Nežárkou
Květoslava Klásková z Jarošova nad Nežárkou
Marie Kocandová z Jarošova nad Nežárkou
Stanislav Kopeček ze Zdešova
Zdeňka Kovářová z Lovětína
Marie Křížová ze Zdešova
Alois Kubera ze Zdešova
Libuše L’uptáková ze Zdešova
Alena Maňourová z Jarošova nad Nežárkou
Petr Mikš z Jarošova nad Nežárkou
Miloslav Neuhort z Jarošova nad Nežárkou
Marie Nováková z Jarošova nad Nežárkou
Marie Nowosadová z Matějovce
Karel Pouzar z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Stoklasová z Jarošova nad Nežárkou
Zdeněk Svačina z Jarošova nad Nežárkou
Emilie Špačková z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslav Tunka z Jarošova nad Nežárkou
Jiří Vacek z Nekrasína

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !

