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Vážení spoluobčané, milí čtenáři!

Nejprve bych chtěl připomenout, že 13. dubna uplyne pět let od úmrtí Františka Vaněčka, který celých 27 let svého života věnoval naší obci a stál v jejím čele.
Čest jeho památce!
Díky letnímu času přišel opět čas komplexů z „ukradené hodiny“. Většina z nás si při pohledu na hyperaktivní rozpuk přírody s hrůzou uvědomuje, že přes zimu stihla akorát přibrat nějaké to kilo a on už je tu zas.
Naši obec čeká po stanovení finančních priorit jejím zastupitelstvem jako první v pořadí výstavba ZTV
pro 13 rodinných domů v jihozápadní části Jarošova nad Nežárkou na tzv. Tyšlerově kopci. V současné době se
dokončuje výběr dodavatele, tím se v proběhlém výběrovém řízení stala firma Swietelsky. Souběžně s tím probíhá i řešení projektu pokládky kabelů elektrické energie. Byla schválena Pravidla prodeje pozemků a došlo
k oslovení potencionálních zájemců o jejich koupi.Věříme, že noví majitelé přinesou do Jarošova svěží vítr nejen
v podobě zvýšených daňových příjmů, ale i nápadů a pozitivní energie.
Svěžím vánkem pro mě byla i dvě vítězství. V prvé řadě Slaměnky - netradičně řešené stavby Lukáše
Čejny v Kruplově, které k vavřínům dopomohly i vaše hlasy. A pak to bylo vítězství Ilony Fialové z Jarošova nad
Nežárkou v soutěži Miss COOP Jednota. Oběma vítězům blahopřejeme a děkujeme za zviditelnění naší obce
na celorepublikové úrovni.
Chtěl bych také poděkovat všem občanům, kteří se po celý rok bez nároku na odměnu starají o kousky
obecních pozemků před svými domy.Věřím, že to, jak vypadá okolí jejich obydlí, přestane být postupně lhostejné
čím dál více lidem. A že budou ubývat ti, kteří bezohledně ničí nejen společný majetek. Jen pár příkladů
z nedávna. Devastace a krádež křížků pod jarošovským vodojemem a při cestě na Hlubokodol, vrcholem pak je
postupné likvidování mladých stromů, ať už to byl mladý doubek při cestě ke škole, či ty nově zasazené v bytové
zástavbě na Žabině. Vážení čtenáři, přeji vám hodně energie, co nejvíce pozitivních zážitků a chci věřit, že se
s podobnými excesy již nebudeme setkávat.

starosta Bohumil Rod
Kolik nás je?
Celkově žilo v naší obci a jejích místních částech k 1. lednu 2012 1.101 obyvatel, z toho ve vzácně vyrovnaném poměru 551 mužů a 550 žen. V jednotlivých místních částech je stav následující:
Jarošov nad Nežárkou
758
Hostějeves
34
Kruplov
24
Lovětín
73
Matějovec
18
Nekrasín
26
Pejdlova Rosička
7
Zdešov
161
V roce 2011 se narodili:
Nikol Březinová, Miroslav Hembera a Vanesa Houšková ze Zdešova, Josef Pikhart z Pejdlovy Rosičky,
Šárka Ouhelová, Roman Paukov a Tomáš Petrů z Lovětína, Daniel Galko, Štěpánka Konopecká, Sofie
Procházková, Martin Sovják, David Štefl a Vojtěch Záleský z Jarošova nad Nežárkou.
V roce 2011 nás opustili:
Jaroslav Bednář, Anna Brýnová, Božena Kubíková, Alena Kumpová a František Marek z Jarošova nad
Nežárkou, Jiří Václavíček ze Zdešova.
Přistěhovalo se 12 občanů a 12 se jich odstěhovalo.

Stránka 2

Jarošovský zpravodaj
Informace z jednání 12. a 13. schůze zastupitelstva

Zastupitelstvo na svých zasedáních kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo:
• záměr prodeje pozemků v lokalitě Tyšlerův kopec v k.ú. Jarošov nad Nežárkou za minimální cenu 430 Kč/m2
• záměr prodeje a následný prodej obecního pozemku p.č. 12/39 a p.č. 4/2 v k.ú. Zdešov
• záměr prodeje obecního pozemku p.č. 6/1 v k.ú. Matějovec
• Pravidla prodeje pozemků v lokalitě Tyšlerův kopec v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• Dodatek č. 9 ke Smlouvě o výpůjčce ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou
• Dodatek č. 10 ke Smlouvě o likvidaci odpadu mezi společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Jindřichův Hradec a Obcí Jarošov nad Nežárkou
• Statut sociálního fondu Obce Jarošov nad Nežárkou a zásady pro použití jeho prostředků
Zastupitelstvo neschválilo:
• záměr prodeje obecního pozemku p.č. 9/15 v k.ú. Hostějeves
• záměr výstavby podporovaných pečovatelských bytů a žádost o dotaci z MMR ČR v letošním roce.
Zastupitelstvo zamítlo žádost společnosti AKTIV Opava o souhlas s užitím znaku obce pro vytvoření sběratelské kolekce.
Zastupitelstvo rozhodlo:
• stáhnout z úřední desky záměr prodeje obecního pozemku p.č. 219/5 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• stáhnout z úřední desky záměr prodeje obecního pozemku p.č. 6/1 v k.ú. Matějovec
• jednat o záměru prodeje obecního pozemku p.č. 612/2 v k.ú. Zdešov až po vyřešení prodeje obytného domu
přiléhajícího k tomuto pozemku
• vyhlásit výběrové řízení na realizaci projektu Jarošov nad Nežárkou - propojení kanalizace.
Zastupitelstvo souhlasilo s pokácením stromů v Jarošově nad Nežárkou a ve Zdešově.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• žádosti pěti občanů o změnu územního plánu obce
• informaci starosty Bohumila Roda o podaných žádostech o dotaci z grantových programů Jihočeského kraje
• zprávu finančního výboru
• zprávu kontrolního výboru
• revitalizaci školní zahrady v Jarošově nad Nežárkou..
Zastupitelstvo pověřilo:
• finanční výbor pravidelnou čtvrtletní kontrolou hospodaření ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou
• ředitelku ZŠ a MŠ jmenovat garanta udržitelnosti projektu revitalizace školní zahrady i v následujících letech.

V Jarošově nad Nežárkou žije
Miss Sympatie COOP Jednota !!!
Stejně jako v plesových šatech jí to sluší
i za pultem v naší prodejně potravin.
K úspěchu upřímně blahopřejeme !!!
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Jarošovští sobě
aneb
Výročí ochotnického divadla v obci
Jarošov nad Nežárkou je obec s bohatou kulturní minulostí, a proto není
divu, že se každý rok najde nějaké zajímavé výročí, které si můžeme společně připomenout. Stejně je tomu i v roce letošním. Uplynulo totiž rovných
130 let od vzniku nejstaršího registrovaného obecního spolku – Čtenářsko
divadelní besedy, která si ve svých stanovách dala za úkol „rozšiřovati
vzdělanost v obyvatelstvu venkovském a pěstovati ušlechtilou společenskou
zábavu“ prostřednictvím „rozmluv a přednášek z oboru umění a vědy, šíření a usilovného podporování čtení a odebírání spisů zábavných a poučných, zejména založení velké spolkové
knihovny, pak občasného pořádání divadelních představení, pořádání besed, dýchánků a věnečků tanečních ve
spojení s pěstováním hudby a zpěvu“. Je potěšitelné, že její „stopa“ je v Jarošově díky dlouhé řadě šikovných a
obětavých lidí patrná dodnes. A o tom všem by měla být první ze vzpomínkových akcí, která se z původně plánovaného termínu 30. března z organizačních důvodů přesouvá na 13. dubna.
Sejdeme se před Hospodou Pod Kostelem, budovou neodmyslitelně spjatou nejen se založením veřejné
knihovny, ale i s počátky působení jarošovských ochotníků. Právě tam byl první divadelní sál. Zastavíme se i u
dalších budov, ve kterých naši amatérští herci předváděli své role, nezapomeneme ani na dům, ve kterém žil
náš proslulý „rézižér“, jak si pan Ladislav Mandelíček říkal. V Pravdově knihovně se pak odehraje „divadelní“
vernisáž výstavy dokumentů, které bohatou ochotnickou historii v naší obci dokládají. Těm nejvytrvalejším
účastníkům pak nabídneme i možnost shlédnout některá předchozí vystoupení dětí z dramatického kroužku „na
věčnou paměť“ zaznamenaná na DVD.
Zaujala Vás tato nabídka? Pak se těšíme nashledanou v pátek 13. dubna v 18 hodin před Hospodou Pod
Kostelem. Jsem přesvědčena, že ne vždy musí být pátek třináctého dnem nešťastným. Zváni jste upřímně úplně
všichni.
Milena Kodýmová

knihovnice

Jarošovské fotbalové naděje
se v lednu zúčastnily halového turnaje starších přípravek v Žirovnici. V silné konkurenci deseti účastníků se umístily na velmi pěkném 4. místě. Zápas o třetí místo s Kardašovou Řečicí ztratily po bezbrankové remíze až v penaltovém rozstřelu.
Konečné pořadí : 1. Pelhřimov, 2. Třeboň, 3. Kardašova Řečice, 4. Jarošov nad Nežárkou, 5. Třešť, 6.
Počátky, 7. Pacov, 8. Žirovnice, 9. Kamenice nad Lipou, 10. Lukavec.
Naši hráči se představili v tomto složení :
M. Běhal, R. Čížek, M. Rakušan, M. Hrádek, J. Hronová, T. Kučera, V. Šimon, P. Pecha, J. Tuzar, A.
Tobiáš, J. Hajný, V. Voráček.
Ve středu 25. dubna hrajeme první jarní mistrák, přijďte nás na hřiště u Nežárky povzbudit!

Pavel Fencl

Obec Jarošov nad Nežárkou
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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

30. 3. 2012

7. 4. 2012

13. 4. 2012

Jaro zas už mává z hlíny,
tak zahoďte svoje splíny,
radujte se, smějte,
dobré časy mějte!

30. 4. 2012

5. 5. 2012

19. 5. 2012

23. 6. 2012

Jarošov nad Nežárkou
Železný pátek
odvoz odpadu
16 hodin
pořádají hasiči
Jarošov nad Nežárkou
Odemykání a sjezd řeky Kameničky
start v Nové Včelnici u Teba
14 hodin
po dojezdu v Hospodě Pod Kostelem
Mejdan utopenců
Jarošov nad Nežárkou
Jarošovští sobě - historie ochotnického divadla
nejdříve procházka obcí
- sraz u Hospody Pod Kostelem
18 hodin
poté vernisáž výstavy dokumentů s programem
v Pravdově knihovně
Jarošov nad Nežárkou
Stavění máje
náves
17 hodin
pořádá Jarošovská SOPKA
Zdešov
oslava 90. výročí založení SDH
15 hodin
pořádají hasiči
Jarošov nad Nežárkou
Vítání občánků narozených v roce 2011
Pravdova knihovna
15 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Kácení máje
náves a sokolovna
15 hodin
pořádá Jarošovská SOPKA

V prvním čtvrtletí svá životní výročí oslavili :
Blažena Biňovcová z Jarošova nad Nežárkou
Ladislav Blecha z Jarošova nad Nežárkou
Vlasta Čejnová z Kruplova
Miloslav Dvořák z Hostějevse
Petr Hlava ze Zdešova
Marie Holoubková z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Houšková ze Zdešova
František Kopenec z Lovětína
Olga Kosková z Jarošova nad Nežárkou
Jiří Kouba z Jarošova nad Nežárkou
Františka Kromíchalová z Kruplova
Ivana Ondřejová z Hostějevse
Václav Pikhart z Pejdlovy Rosičky
Marie Ráftlová ze Zdešova
František Samec z Lovětína
Zdeňka Stoklasová z Jarošova nad Nežárkou
Marie Šalátová z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslav Vacek ze Zdešova
Marie Vágnerová z Jarošova nad Nežárkou
Ladislav Vaněk ze Zdešova

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

