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Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
Babí léto je v plném proudu a zima za dveřmi se pomalu začíná ptát, co jsme dělali v létě. Proto bych rád
shrnul ty nejdůležitější aktivity v rámci naší obce.
Právě teď probíhá rekonstrukce části místní komunikace v lokalitě U Rybníčků. Tuto akci provádí firma
Swietelsky. Náklady činí 1.970.193 Kč, z toho 180.000 Kč je příspěvek z programu POV Jihočeského kraje. Zbylou částku hradí obec z vlastních zdrojů.
Z grantů Jihočeského kraje se nám podařilo získat i příspěvek 70.000 Kč na opravu čtyř autobusových
zastávek v Jarošově nad Nežárkou a dvou v místní části Nekrasín.Bohužel, jarošovská zastávka ve směru na Bednárec je už zase pomalovaná a okopaná. Smutná vizitka stavu mysli naší dospívající mládeže. A mají vůbec rodiče těchto „umělců“ ponětí o jejich aktivitách? Aby jednou nebyli nemile překvapeni povinností uhradit zbytečně
vzniklé náklady na opětovnou opravu.
Neměli jsme štěstí v jedné z posledních výzev ROP Jihovýchod, do které jsme podali projekt na revitalizaci silnice Lovětín-Nová Včelnice.
Během letních prázdnin bylo pořízeno nového oplocení kolem základní školy a bývalá školní kotelna byla
rekonstruována na výtvarnou dílnu pro žáky.
Byla vyměněna okna v obecních domech čp.7 a čp.27. Před domem čp.7 došlo i na opravu venkovního
schodiště a tarasu pod plotem.
Dále byla natřena střecha a mříže na oknech Pravdovy knihovny a podařilo se i celkově rekonstruovat
prostory knihovny v místní části Lovětín.
Doba grantových příspěvků s minimálním podílem žadatelů je dnes už minulostí, a tak nejdůležitějším
úkolem zastupitelů v nejbližším období bude jasné stanovení investičních priorit a vyhledávání vhodných grantových výzev.
Přeji Vám příjemný podzim, dokonale zvládnutou zimní přípravu a také pohodu doma i při akcích, které
už neodmyslitelně patří k podzimu v Jarošově nad Nežárkou a jeho místních částech.

starosta Bohumil Rod

Informace z jednání 8. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svém červencovém výjezdním zasedání v místní části Hostějeves kromě obvyklých procedur
jednalo o těchto záležitostech :
Zastupitelstvo rozhodlo, aby se zhotovitelem akce Oprava místní komunikace v Jarošově nad Nežárkou – lokalita U Rybníčků stala firma Swietelski Jindřichův Hradec. Dále souhlasilo, aby stavební dozor na této akci vykonával pan Josef Šedivý z firmy WAY projekt s.r.o. Jindřichův Hradec.
Zastupitelstvo souhlasilo s rozšířením žádosti, týkající se odkupu obecního pozemku p.č. 582/2 v k.ú. Lovětín a
schváleného usnesením č. 225/2008, o další žadatelku.
Zastupitelstvo neschválilo snížení koeficientu daně z nemovitosti na 1,0.
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Jarošovský zpravodaj
Aktuálně z obce

Je stále volný byt 1+1(54,6 m2) v čp. 190 (objekt bývalé mlékárny), podmínkou přidělení je složení 200.000 Kč
jako záloha na nájem.
Po dobu měsíce října zůstává otevřené sběrné místo odpadu v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Od listopadu bude otevřeno jen v sobotu.
Žádáme obyvatele místních částí, kteří využívají mobilního svozu odpadu, aby odpad dodávali řádně vytříděný,
tato služba nesupluje svoz odpadu směsného, jak si pravděpodobně někteří myslí. Nevytříděný odpad nebude
odvážen!!!
Posečenou trávu ze zahrad lze kompostovat, anebo odvést do sběrného místa. V případě většího množství může
být po dohodě za úhradu nákladů přistaven pracovníky obce traktorový vlek. Vzhledem k tomu, že v některých
lokalitách dochází k opakovanému vyvážení této hmoty na pozemky v majetku obce, může dojít i k postihu
původců této činnosti.
Děkujeme všem občanům, kteří se nezištně starají o obecní pozemky kolem svých domů. Zvlášť při tak „úrodné
sezóně“, jako byla letos, je jejich práce velkou pomocí pro pracovníky obce.
A na závěr příznivá zpráva: V průběžném hodnocení soutěže Třídění odpadů v Jihočeském kraji se naše obec
v katerogii 500-1999 obyvatel umístila na 40. místě ze 132 obcí. Vzhledem k tomu, že v minulém roce byla na
112. místě, je to velmi slušný výsledek. Děkujeme tedy všem, kteří k tomu přispěli a své odpady pravidelně třídí.

Ve školce je nám spolu veselo (vzpomínka na minulý školní rok)
Největší zásluhu na tom mají děti s jejich fantazií a hravostí i paní učitelky s mnoha nápady, jak si čas ve
školce užít a něco se při tom i naučit. A že je opravdu na co vzpomínat, se sami přesvědčte v drobném výběru z
našich akcí.
Když venku ležely hromady sněhu a zvířata v krmelci si už pochutnávala na malé svačině, kterou jsme
jim donesli, konal se v naší školce karnevalový rej. Princezny vesele dováděly s drakem, medvědi se žirafou i zajícem, Viking dokonce vyzval k tanci vílu spolu s panem králem. Všichni společně jsme se dosyta vyřádili, zasoutěžili si a užili si tu možnost být chvilku někým jiným. Co si ale budeme povídat, děti mají v sobě ten dar přenést
se za brány reality a my jim leckdy můžeme jen závidět. Ve světě příběhů jsme se nejednou ocitli i díky paní Kodýmové, která nás přátelsky vítala v Pravdově knihovně. Nahlédly jsme do knížek s pohádkami, někdy jsme se
s chutí zasmáli, jindy zas drželi pěsti v napínavé situaci. Příjemné předčítání paní knihovnice nás těšilo nejen
v knihovně, ale i ve školce, kdy k nám pravidelně chodila číst před odpoledním odpočinkem. Tímto jí vřele děkujeme. Někdy jsme se s dětmi stali cestovateli a vyrazili za hranice Jarošova. Jedna z výprav vedla i do keramické
dílny Romany Hulíkové v Děbolíně. Z cestovatelů se rázem stali umělci a se štětcem v ruce vytvářeli glazuru keramickým závěsům hrajícím všemi barvami. Stejně barevné bylo často i zbarvení některých zvířat v ZOO ve
Dvorcích. Pokřikovali na nás předvádiví papoušci, medvěd ukázal svůj kožich, tygr líně zívl a opice zvědavě pokukovaly po našich svačinách.Vraťme se ale zpět do Jarošova. Víte, že díky nám přišlo jaro? Po řece Žirovničce
jsme poslali Moranu, ať už nás netrápí mrazem a plave si za tučňáky. Před „kulaťákem“ se ale zasekla o kameny a
už to vypadalo bledě. Paní učitelka Dana musela sundat boty, vlézt do ledové vody a poslat slaměnou pannu po
vodě dál. S vodou souvisí i další výprava. Podívali jsme se do místní hasičské zbrojnice, kde nám pan Vaněček
s Hankou Kubalákovou ukázali třpytivé poháry, hasičské vybavení a dovolili nám vyzkoušet si i zásahové helmy.
Odvážně jsme přenášeli proudnici přes kladinu a dokonce jsme se všichni najednou naskládali do hasičského auta! Děkujeme, hasiči.
Drobná ochutnávka je u svého konce. Ještě teď cítím sladkou chuť školního roku a nezbývá, než se olíznout a těšit se, jaké dobroty přinese ten nadcházející. Přeji Vám, ať se vydaří a řádně si ho vychutnejte!
Zdenka Ouhelová,
t.č. na mateřské dovolené

Snímek zachycuje děvčátka v úžasných
karnevalových kostýmech.
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Co byste také měli vědět:
Dřevorubecké klání má svého vítěze
V sobotu 26.července se uskutečnil již druhý ročník soutěže dřevorubců u staré cesty k pískovně. Suverénním
vítězem se stal nejstarší účastník Petr Mikš. Jak sdělili další závodníci, před jeho výkonem je třeba smeknout.
Překvapením soutěže jistě bylo i šesté místo Milana Doležala, který předčil i ostřílené profíky.
Vítězi blahopřejeme!!!

Podpořte slaměnku v Kruplově
Ekologická stavba Lukáše Čejny z Kruplova se dostala do finále soutěže energeticky úsporných projektů všeho
druhu. Můžete ji podpořit svým hlasem na www.energyglobe.com/voting/. Hlasovat můžete do 10. října! No a
kdo tento zajímavý příbytek rodiny Čejnů ještě neviděl, tomu doporučujeme vycházku do místní části Kruplov.
Rozhodně stojí za to :)!

Fotbalové mládí
Poslední podzimní domácí zápas našich žáků v tomto ročníku ve středu 19. října s Kunžakem začíná na fotbalovém hřišti v 15 hodin.
Přijďte podpořit svými hlasivkami naše naděje!

Rozpis utkání našich fotbalistů
Ve zbývající podzimní části aktuálního ročníku okresního přeboru v kopané si zapamatujte termíny
jednotlivých utkání venku i na domácím hřišti:
Studená — Jarošov
sobota 1. 10. 15 hodin
Jarošov — Strmilov
sobota 8. 10. 15 hodin
J. Hradec B — Jarošov
sobota 15. 10. 15 hodin
Jarošov — Stráž
sobota 22. 10. 15 hodin
Hranice — Jarošov
sobota 29. 10. 13,30 hodin
Jarošov—Horní Žďár
sobota 5. 11. 13,30 hodin

Tradiční zamykání Kameničky
Vodáckou sezónu máte možnost společně s ostatními ctiteli naší říčky zakončit v sobotu 8. října tradičním způsobem. Po překonání jejího krásného, ale záludného toku na vás čeká také již tradiční Mejdan utopenců v Hospodě Pod Kostelem. Ať jste mokří, nebo suší, dopádlujte s vlídnou duší!

Jarošovské ROCKOVÁNÍ
Občanské sdružení Jarošovská SOPKA zve všechny příznivce pivního rocku a nevázané zábavy na tradiční přehlídku krásné muziky v sobotu 22. října do jarošovské sokolovny. O nevšední hudební zážitek se postarají RAKOUŠTÍ CHRTI SIRA HENRYHO, SKELET, TRAGEDIS a NO SURRENDER. Šégr a Študa vybírají lidové vstupné od 19. hodin. První kapela startuje ve 20 hodin. Bar na sále a 3 druhy piva samozřejmostí.
Mohou dorazit i rockeři, kterým již vlasy nerostou, těšíme se na všechny!
SOPKA VÁS MÁ RÁDA !!!

Obec Jarošov nad Nežárkou
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Co se chystá
4. října 2011

8. října 2011

15. října 2011

Už je tady konec léta,
i ten mrak si zapláče.
Podzim peče na oplátku
posvícenské koláče…

22. října 2011

12. listopadu 2011

19. listopadu 2011

26. listopadu 2011

16. prosince 2011

Praha
Zrcadlová kaple Klementina
11 hodin
Vyhodnocení soutěže Knihovna roku 2011
za účasti zástupců naší obce
Lovětín
Tradiční posvícení
Hospoda U Kouřící Veverky
20 hodin
srdečně zvou lovětínští myslivci
Jarošov nad Nežárkou
Sjezd a zamykání Kameničky
start u TEBA v Nové Včelnici
14 hodin
po dojezdu Mejdan utopenců
Zdešov
Rybí hody a posvícení
kulturní dům
18 hodin
srdečně zvou hasiči
Jarošov nad Nežárkou
Noc rockových nadějí
přehlídka rockových kapel regionu
sokolovna
20 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Tradiční setkání seniorů
sokolovna
15 hodin
hraje Počátecká kapela
srdečně zve zastupitelstvo obce
Jarošov nad Nežárkou
Tradiční poslední leč
sokolovna
20 hodin
hraje Studenská kapela
srdečně zvou jarošovští myslivci
Jarošov nad Nežárkou
(Po)posvícenský turnaj v káče
Hospoda Pod Kostelem
13 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Zpívání u betlému
prostranství pod farou
16 hodin
srdečně zve Srdce Jarošova

Ve třetím čtvrtletí svá životní výročí oslavili
Jitka Eckhardtová z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslav Fujko z Jarošova nad Nežárkou
Jiřina Hladovcová ze Zdešova
Jaroslav Kamiš ze Zdešova
Věra Karásková z Jarošova nad Nežárkou
Bohumila Kocourková z Hostějevse
Marie Korandová z Kruplova
Věra Mrkvičková z Lovětína
Marie Pelikánová ze Zdešova
Josef Plachý z Jarošova nad Nežárkou
Václav Roh z Jarošova nad Nežárkou
Karel Smítka ze Zdešova
Jana Soukupová z Jarošova nad Nežárkou
Ludmila Václavíčková ze Zdešova
Miloslav Vetýška ze Zdešova

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !

