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Vážení spoluobčané!
Rok s dvěma jedničkami se chýlí pomalu, ale jistě k závěru. Každý se snažíme dohnat, co se dá a těšíme
se na vánoce strávené v kruhu svých blízkých. Počasí je už klasicky nevyzpytatelné. Asi nezbývá nic jiného, než
si na to zvyknout...
Ale nejen počasí dodá vánoční atmosféru. Dáte mi jistě za pravdu, že kromě různě nazdobených stromků
má své až posvátné kouzlo rozsvícený kostel či kaple. Právě teď, před vánoci se zde smýčí a uklízí s plnou vervou. Rád bych představil občany, kteří se o sakrální památky celoročně starají bez nároku na odměnu a poděkoval
jim za jejich záslužnou práci. Je to pan Stanislav Mareš ze Zdešova, který se už hezkou řádku let stará o tamní
kapli Nanebevzetí Panny Marie. Manželé Samcovi zase opatrují kapličku v Lovětíně a občané Nekrasína se o
svou zvoničku starají také příkladně. Samozřejmě nemohu zapomenout na jarošovský kostel. Ten sice není
v majetku obce a má svého správce, ale jeho neodmyslitelnou duší je paní Vlasta Nejedlá.
Děkuji všem, kterým není lhostejné, co se děje za jejich plotem. Ale také těm, kteří reprezentují naší obec
na kulturní, sportovní či spolkové úrovni.
Ze všech médií na nás vykukuje strašák krize a úpadku. Dokud ale budeme hrdi na svou domovinu a nebude nám lhostejné, co se děje kolem nás, je stále naděje, že nebude tak zle.
Přeji vám poklidné vánoční svátky a pozitivní rok 2012
Bohumil Rod
starosta

Finanční priority obce pro následující léta
Vzhledem k tomu, že se obec bude muset v budoucnosti spoléhat především na své finanční zdroje, stanovilo
zastupitelstvo jasné finanční priority pro následující roky. Jedná se o tyto akce:
• ZTV rodinných domků, lokalita Tyšlerův kopec v Jarošově nad Nežárkou
• Rekonstrukce mostu přes Nežárku v místní část Kruplov
• Oprava nejpostiženějšího úseku místní komunikace Lovětín – Nová Včelnice v okolí zastávky v Nekrasíně
• Rekonstrukce návsi v Jarošově nad Nežárkou
• Rekonstrukce chodníku okolo hlavní silnice v místní části Zdešov
• Rekonstrukce hasičské zbrojnice a knihovny v místní části Hostějeves
•
Oprava střechy nad sportovní halou sokolovny v Jarošově nad Nežárkou
Mimo tyto akce dojde ještě v příštím roce k opravě místní komunikace Hostějeves – Nekrasín a přípojky od
hlavní silnice na Strmilov ke škole v Jarošově nad Nežárkou. Tato akce byla přeložena kvůli nevhodným klimatickým podmínkám z letošního roku.

!!! Upozornění občanům Hostějevse a Pejdlovy Rosičky !!!
Pokud jste vlastníky pozemků, věnujte prosím zvýšenou pozornost změnám v dani z nemovitostí, ke kterým
na katastru vašich místních částí dochází od roku 2012. V Hostějevsi se všichni vlastníci pozemků evidovaných
v parcele katastru stávají poplatníky příslušné daně. V Pejdlově Rosičce se to týká vlastníků pozemku evidovaného v parcele katastru, dále pak i vlastníků pozemků vedených ve zjednodušené evidenci, které nejsou
pronajaty.

Václav Havel
1936 – 2011
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Jarošovský zpravodaj
Informace z jednání 9., 10., a 11. schůze zastupitelstva

Zastupitelstvo kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo
• koupi nemovitostí st.p. 30/2 o výměře 73 m2 a budovy bez čp. na této parcele v k.ú. Hostějeves
• záměr výměny pozemků p.č. 191/1 a p.č. 38/1 v k.ú. Hostějeves
• záměr prodeje pozemku p.č. 9/15 v k.ú. Hostějeves
• záměr prodeje pozemku p.č. 219/5 o výměře 711 m2 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• změnu jmen nabyvatelů pozemku p.č. 415/5 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci a místních částech pro sezónu 2011/2012
• opravu havarijních úseků místní komunikace Hostějeves – Nekrasín
• složení komisí pro inventarizaci majetku obce za rok 2011
• finanční priority obce pro rok 2012
• pokácení nebezpečných stromů v Jarošově nad Nežárkou a v Nekrasíně
• Dodatek č. 1 k darovací smlouvě, týkající se vkladu p.č. 216/2 o výměře 7929 m2 v k.ú. Nekrasín a p.č. 674/2
o výměře 7011 m2 v k.ú. Lovětín
• Rozpočet Obce Jarošov nad Nežárkou na rok 2012 a Rozpočtový výhled Obce Jarošov nad Nežárkou na léta
2012 – 2014
• cenu vodného a stočného na rok 2012
• směrnici Odepisování dlouhodobého majetku Obce Jarošov nad Nežárkou
• odpis nedobytných pohledávek obce od občanů od roku 1992
• Odpisový plán majetku Obce Jarošov nad Nežárkou v souvislosti se změnou vedení účetnictví a evidence majetku územně samosprávných celků.
Zastupitelstvo neschválilo prodej pozemku p.č. 9/15 v k.ú. Hostějeves.
Zastupitelstvo rozhodlo
• schválit Pravidla prodeje pozemků v lokalitě Tyšlerův kopec v k.ú. Jarošov nad Nežárkou a stanovit minimální cenu za m2 až po uskutečnění výběrového řízení na realizaci ZTV
•
odložit jednání o záměru prodeje pozemku p.č. 219/5 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou na příští zasedání.
Zastupitelstvo přijalo jako dar od Jihočeského kraje pozemkovou parcelu KN č. 219/8 o výměře 3718 m2
z pozemkové parcely KN č. 219/1 v k.ú. Nekrasín.
Zastupitelstvo doporučilo radě schválit Dohodu o bezúplatném využívání obecních prostor v místní části Zdešov mezi Obcí Jarošov nad Nežárkou a Mysliveckým sdružením Křivoklát.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
•
žádost Věry Exelové v zastoupení dalších vlastníků o změnu územního plánu v k.ú. Matějovec
•
konání tradičního setkání seniorů 12. listopadu 2011.

Pár slov ke třídění odpadu
Již několik let probíhá svoz odpadu z místních částí. Pracovníci obce sváží pet lahve, papír, elektrospotřebiče a nebezpečný odpad. Někteří občané si však tuto službu bohužel stále pletou s vyvážením
popelnic a místo tříděného odpadu dávají před své domy směsku všeho možného. Celý proces pak
v podstatě ztrácí svůj smysl. Chtěl bych poděkovat zdešovskému osadnímu výboru za perfektně zorganizovaný sběr tříděného odpadu, občanům Kruplova, kde vzorně třídí všichni, a všem občanům ostatních částí,
kteří důležitost třídění odpadu také pochopili. A ty, kteří tuto službu nerespektují, bych rád požádal o větší
úctu a ohledy k pracovníkům, kteří svoz zajišťují.
Bohumil Rod
starosta
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. O „Krojovce“
Scházíme se v Jarošově více či méně pravidelně již několik let. Je nás něco mezi 30 – 40 a náš věk nehraje téměř žádnou roli (nejmladším členům je kolem sedmi a nejstarším kolem sedmdesáti let). Spojuje nás
chuť zpívat či hrát lidové písničky a také radost z toho, že můžeme písničkami či jednoduchými tanečky potěšit
jiné lidi. Vážíme si toho, že můžeme vystupovat v původních blatských krojích, jež mnozí z nás zdědili po
svých předcích.
Duší souboru a hlavní organizátorkou je naše „Maří“ (Marie Šlechtová z Políkna), která se s velkou
trpělivostí a nadšením stará o vše, co je potřebné zařídit. Vydatně jí při tom pomáhá Vlasta (Vlasta Nejedlá
z Jarošova nad Nežárkou). Co by však byla krojová družina bez muzikantů! Jsme moc rádi, že je máme: dudáka
Frantu (František Bláha z Rodvínova), harmonikářku Marcelu (Marcela Fenclová z Jarošova nad Nežárkou) a
klarinetistu Miloše (Miloš Mandelíček z Jindřichova Hradce).
Ani v letošním roce jsme nezaháleli. Na přelomu roku 2010 a 2011 proběhla krásná výstava věnovaná
minulosti i současnosti Jarošovské krojové družiny v prostorách Krajského úřadu v Českých Budějovicích.
V lednu jsme se také účastnili oslav výročí jarošovské knihovny. Vystupovali jsme například na setkání seniorů
v Novosedlech nad Nežárkou, na setkání rodáků v Ratiboři, na oslavě MDŽ na Střelnici v J. Hradci, v Ševětíně
jsme účinkovali na Setkání folklórních souborů na Blatech. Nově nacvičeným pásmem o řemeslech jsme potěšili obyvatele domu Mesada v Růžové ulici v J. Hradci. Rádi jsme přijali pozvání našich moravských přátel,
členů pěveckých sborů z Březí u Mikulova, kde jsme též zpívali seniorům na jejich setkání.
Hlavní akcí, kterou pořádá naše družina společně s Muzeem Jindřichohradecka, je však Festival národopisných souborů z Jižních Čech. Letos v červenci se v Jindřichově Hradci uskutečnil již IV. ročník tohoto
festivalu. Myslím, že počet návštěvníků této akce svědčí o tom, že folklórní žánr nachází i dnes mezi lidmi své
příznivce.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří naši činnost jakýmkoli způsobem podporují, ať již formou sponzorských darů či jinak. Děkujeme také panu Karlu Kadlecovi za celoroční bezplatné půjčování prostor
v Hospodě Pod Kostelem na naše zkoušky.
Máte – li chuť přidat se k nám, pak budete srdečně vítáni. Nebo se alespoň přijďte podívat, jak zpíváme, hrajeme a tančíme, můžete si zazpívat s námi. Příležitost k tomu budete mít již v lednu, kdy pořádáme zpívání a posezení s promítáním fotografií a videozáznamů z našich starších vystoupení v Pravdově knihovně.
Akce se bude konat v sobotu 21. ledna od 17 hodin a všichni jste srdečně zváni!
Za Jarošovskou krojovou družinu
Eva Vlková

Nabízíme i další příležitost :

zatančete si s námi
na jindřichohradeckém folklórním festivalu

ČESKOU BESEDU
rádi poskytneme popis tance, jeho nahrávku i další bližší informace
kontakt:
www.jarosov.cz
facebook Jarošovská krojová družina
Marie Šlechtová tel. 731 567 524

Obec Jarošov nad Nežárkou
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Co se chystá
7. ledna 2012

17. ledna 2012

21. ledna 2012

Přede dveřmi Nový rok.
Ať Vám vyjde

21. ledna 2012

správný krok!
18. února 2012

25. února 2012

10. března 2012

30. března 2012

Jarošov nad Nežárkou
hasičský ples
sál sokolovny
20 hodin
hraje Klaret
Jarošov nad Nežárkou
přednáška Šamanismus a léčení
Pravdova knihovna
17,30 hodin
Zdešov
vepřové hody
15 hodin
sál kulturního domu
18 hodin
hraje Dixi Slavonice
Jarošov nad Nežárkou
posezení s Jarošovskou krojovou družinou
zpívání, promítání, vzpomínání
Pravdova knihovna
17 hodin
Zdešov
hasičský ples
kulturní dům
20 hodin
hraje Studenská kapela
Jarošov nad Nežárkou
dětské maškarní odpoledne
14 hodin
maškarní ples
20 hodin
sokolovna
hraje Studenská kapela
Zdešov
oslava Mezinárodního dne žen
kulturní dům
20 hodin
hraje Studenská kapela
Jarošov nad Nežárkou
„divadelní“ ponocování spojené
s vernisáží vzpomínkové výstavy
Pravdova knihovna
19 hodin

Ve čtvrtém čtvrtletí svá životní výročí oslavili
Bohumír Bindr z Jarošova nad Nežárkou
Blanka Čejková z Jarošova nad Nežárkou
Karel Holický ze Zdešova
Marie Kašpárková z Jarošova nad Nežárkou
Miroslav Kopka z Jarošova nad Nežárkou
Irena Kostková z Lovětína
Jan Kumpa z Jarošova nad Nežárkou
Hana Mertová z Jarošova nad Nežárkou
František Němec z Lovětína
Blanka Pecánková z Jarošova nad Nežárkou
Josef Vogl z Jarošova nad Nežárkou
Josef Voves z Jarošova nad Nežárkou

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !

