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Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
Začaly se prodlužovat stíny a povážlivě krátit den, což se nám malíř podzim snaží kompenzovat širokou
paletou barev okolo nás.
Jistě jste zaznamenali stavební ruch na místě, kde leží obecní stavební parcely. Firma Swietelski, která
zvítězila ve výběrovém řízení, zde započala práce na pokládání vodovodního a kanalizačního řádu. V současné
době byly práce z organizačních důvodů přerušeny, ale v říjnu budou dále pokračovat. Z třinácti parcel jich už
šest má svého majitele. V současné době probíhají formality prodeje dalších dvou.
ZTV není ale jedinou letošní investicí. Z grantu Jihočeského kraje byly zámečnictvím Jaroslava Klímy
vyměněny branky na fotbalovém hřišti v Jarošově nad Nežárkou a vybudovány dvě divácké tribunky. Věřím, že
z nich fanoušci podrží hráče Sokolu Jarošov v jejich nelehkém období a doprovodí je zpět do čela tabulky. Rád
bych také podotkl, že jejich budoucí dětští nástupci reprezentují naší obec za odborného dohledu svých trenérů
velmi skvěle!
Z grantu Programu obnovy venkova dojde v říjnu také k opravě komunikace v Nekrasíně v lokalitě U
Buzků. Do konce roku v tomto programu předložíme žádost o příspěvek na další etapu oprav této komunikace.
Tuto zakázku ve velmi těsném souboji získala opět firma Swietelski. Podle zastupitelstvem schválených finančních priorit bylo přikročeno k vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci demolice a výstavby mostu
přes Nežárku v Kruplově. Bohužel první výběrové řízení muselo být zrušeno, v současné době bude ale vypsáno
druhé. V příštím roce dojde také konečně k rekonstrukci jarošovské návsi. Návrh jejího vzhledu od Ing. Arch.
Vladimíra Čejny mladšího si můžete prohlédnout na webových stránkách obce. Do digitální podoby jej převedl
Ing. Zdeněk Král.
Díky prozíravosti našeho zastupitelstva došlo k předčasnému splacení poslední dlužné částky z hypotéky
ve výši 1,2 mil. Obecní pokladna je na rozdíl od té státní definitivně bez dluhů. Věřím, že tomu tak bude i
v příštích letech, kdy bychom měli dostat díky novému rozpočtovému určení daní i větší příspěvek ze sdílených
daní.
Objevují se bohužel ale i negativní věci. Neznámý vandal nesmyslně zničil nástěnnou mapu na odpočívadle v Hostějevsi. Nad takovým činem zůstává opravdu rozum stát. Naštěstí je mezi námi většina obyvatel, kteří se
nebojí zúčastnit různých akcí a přiložit ruku k dílu. Je to třeba Alenka Füllsacková, která už několik let bez nároku na odměnu zachraňuje zeleň na jižním svahu pod kostelem svatého Prokopa. Moc ji za to děkuji. Stejně děkuji
skoro dvacítce „stavitelů a stavitelek“, kteří se sešli jednu zářijovou středu u školy a postavili dětem bylinkovou
spirálu.
Přeji Vám, milí čtenáři, pohodový podzim u praskajícího krbu nebo na zahradě, ale také mezi přáteli a
sousedy na některé z akcí v Jarošově a jeho místních částech.
Bohumil Rod
starosta obce

Odpady
Od 1. listopadu bude ve sběrném dvoře opět zaveden zimní režim, otevřeno bude tedy pouze
v sobotu od 9 do 11 hodin.
Žádáme občany, aby do žlutých kontejnerů vhazovali jen PET lahve a nádoby z dutého plastu! Někteří z nás si tyto kontejnery bohužel stále pletou s kontejnery na směsný odpad. Vzhledem
k neustále rostoucí produkci odpadu je jedinou rozumnou alternativou do budoucna jeho třídění.
Proto děkujeme všem, kteří tak činí a věříme, že ti ostatní se nakonec také přidají. Vždyť jde o peníze nás všech.

Sauna k pronájmu !!!
Obec Jarošov nad Nežárkou nabízí k pronájmu prostory obecní sauny. Bližší informace
mohou zájemci získat na tel. čísle 602 615 319 (starosta obce).
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Jarošovský zpravodaj
Informace z jednání 16. a 17. schůze zastupitelstva

Zastupitelstvo na svých schůzích kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech :
Zastupitelstvo schválilo:
• prodej obecního pozemku p.č. 796/24 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• prodej obecních pozemků p.č. 178/2, 238/6, část p.č. 178/1 a část p.č. 260 v k.ú. Pejdlova Rosička
• prodej obecního pozemku p.č. 1086/8 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• prodej obecního pozemku p.č. 1085/13 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• záměr prodeje a následný prodej obecního pozemku p.č. 13/2 a části p.č. 13/1 v k.ú. Matějovec
• směnu části obecního pozemku p.č. 2161 a části soukromého pozemku p.č. 2164 v k.ú. Hostějeves
• bezúplatný převod části pozemku p.č. 651/2 a části pozemku p.č. 262/3, sloučených do p.č. 651/8 (ostatní
komunikace) z vlastnictví České republiky do vlastnictví Obce Jarošov nad Nežárkou
• Rozpočtovou změnu č. 10/2012.
Zastupitelstvo neschválilo záměr směny soukromých pozemků p.č. 36/5, 67/17, 214, 156/2 a obecních pozemků p.č. 156/17, 156/12, 156/40, 156/32, 156/33, 156/41 v k.ú. Matějovec.
Zastupitelstvo zamítlo žádost o prodej obecního pozemku p.č. 9/6 v k.ú. Hostějeves.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• informaci o konání tradičního Setkání seniorů 27. října 2012 v Jarošově nad Nežárkou
• informaci o provozování sportovišť v Jarošově nad Nežárkou ke konci srpna 2012.

Školní hlášení
Nový školní rok byl zahájen v pondělí 3. září . Pedagogický sbor spolu s hosty přivítal ve
škole 54 žáků, z to 11 prvňáčků. Poprvé do jarošovské školy vstoupili Tadeáš Bartek, Filip Běhal,
David Dočekal, Jonáš Klimeš, Eliška Kostková, Ivana Neumannová, Jakub Novák, Ricky Paar, Jan
Parobek, Anežka Šimonová a Klára Škodová. Přejeme jim, aby sem chodili rádi a v dospělosti si na
ni uchovali ty nejhezčí vzpomínky. První ročník je samostatný a učí jej ředitelka školy Martina Plášilová. Spojený 2. a 3. ročník v počtu 19 žáků má třídní učitelku Evu Vlkovou. Nejpočetnější 4. a 5. ročník s 24
žáky připadl paní učitelce Janě Dvořákové.Mimoškolní aktivity zajišťuje školní družina pod vedením Aleny
Petrásové a Libuše Šimonové. Letos se do družiny přihlásilo 40 žáků. Škola nabízí i práci v těchto zájmových
kroužcích : Počítačový kroužek (I. Maršíková), Výtvarný kroužek (E. Zemanová), Dyslektický kroužek (M.
Plášilová), Dramatický kroužek (V. Šlechtová), Pohybové hry (J. Dvořáková) a Kroužek vaření (L. Šimonová).
A ještě několik ohlasů na první den strávený ve škole očima letošních čtvrťáků a páťáků:
Jsem Patrik Pecha a je mi 10 let. Teď vám řeknu, jak jsem šel poprvé do školy.Těšil jsem se, ale jak jsem přišel
ke škole, měl jsem trochu trému. Vstoupil jsem do školy a vybral jsem si svoje místo v šatně. Pak jsme se přesunuli do naší nové třídy . Vybral jsem si také svoje místo v lavici ve třídě a čekal na učitele. Přišla paní ředitelka s naší učitelkou. Paní ředitelka nám ji představila a potom mi konečně došlo, že není třeba se bát.
Když jsem šla poprvé do školy, hned se nás paní učitelka ptala, zda jsme se těšili do školy. Všechny děti odpověděly ano a já jediná řekla „ne“.Všechny děti se mi potom smály, dokonce i paní učitelka, ale pak se mě zeptala, proč jsem se do školy netěšila. A dál už si to nepamatuji.
Eliška Šindelářová
Můj největší zážitek byl, když jsem přišel do třídy a viděl paní učitelky. Byly moc hodné.

Roman Diro

Setkání seniorů
Začal podzim a stejně jako každý předchozí rok zveme všechny seniory na tradiční setkání do jarošovské sokolovny. To letošní se uskuteční v sobotu 27. října od 15ti hodin. Účastníci se
mohou těšit na kulturní program s oblíbenou Počáteckou kapelou. Přijďte posedět, zazpívat si,
zatancovat, popovídat se známými, se kterými jste se možná celý rok neviděli, a ochutnat připravené dobroty. Svojí účastí nám uděláte radost!
Členové zastupitelstva obce
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Kalendář akcí 2013
V Jarošově i jeho místních částech se pořád něco děje. A zákon schválnosti se nikdy
nemýlí. Proto se poměrně často stává, že se v jednom termínu sejde hned několik akcí a navzájem si tak nechtěně „lezeme do zelí“, viz třeba letošní 6. říjen! Co si má počít ten, který by si
rád vyšlápl na Javořici, sjel řeku Kameničku , s pamětníky si zavzpomínal na „zlatá léta jarošovské operetky“ v Pravdově knihovně nebo se vydal do Lovětína na tradiční posvícení ? A to
nemluvím, o hasičskésoutěži nebo o kopané! Všechno v jeden den… Těžká volba a škoda pro všechny pořadatele, kteří přípravě i realizaci akce věnují svůj čas, práci a mnohdy i vlastní finanční prostředky. Abychom tedy
alespoň částečně zamezili souběhu pořádaných společenských, kulturních či sportovních akcí, rozhodli jsme se
požádat zástupce všech organizací, spolků a občanských sdružení působících na katastru naší obce, aby nám do
poloviny prosince 2012 nahlásili již známé termíny plánovaných akcí na rok 2013. Sestavený kalendář pak může sloužit jako pomůcka těm, kteří se v průběhu roku budou aktuálně rozhodovat o možnosti nějakou další akci
uspořádat, aby mohli zvolit volný termín.
Věříme, že se nám Kalendář akcí 2013 díky vstřícnosti pořadatelů podaří sestavit a že všichni jeho
existenci ocení. Informace prosím sdělujte Mileně Kodýmové buď osobně nebo písemně, elektronicky či telefonicky na následující kontakty:
Pravdova knihovna č. 178, 378 41 Jarošov nad Nežárkou, e-mail: m.kodymova@centrum.cz, tel.: 777065442

Pozvání do knihovny
Toto pozvání platí pro všechny příznivce ochotnického divadla. Stotřicetiletou historii toho našeho jarošovského se snažíme mapovat po celý rok a připravené „setkání s hvězdami jarošovské operety“, jak jsme
tuto říjnovou akci nazvali, je letos již třetím v pořadí. Zvláštní je tím, že jsou na něj pozváni pamětníci a aktéři
čtyř velkých divadelních „kusů“ ze šedesátých let minulého století. Věříme, že mezi nás přijdou a v nejednom
případě z celé republiky i přijedou. Těšíme se na jejich vzpomínání, které jistě doplní mezery v dosud shromážděné dokumentaci tohoto kulturního fenoménu naší obce, v menších formách dochovaného i do dnešních dnů,
jenž zpříjemňuje řadu aktuálně pořádaných akcí.
Zajděte tedy v sobotu 6. října 2012 v 15 hodin do Pravdovy knihovny. Čekají vás určitě jen příjemné
zážitky.
Jménem všech organizátorů
Milena Kodýmová

Noc rockových nadějí
Občanské sdružení Jarošovská SOPKA pořádá již čtvrtý ročník legendární akce NOC ROCKOVÝCH
NADĚJÍ. Jako hlavní hvězda večera vystoupí DUKLA VOZOVNA, dále se můžete těšit na TRAGEDIS, MZT
band a RAKOUSKÉ CHRTY SIRA HENRYHO. Akce se uskuteční 20. října 2012 od 20 hodin v jarošovské
sokolovně.
Všichni jste srdečně zváni, za organizátory
Tonda Lehejček

Připomínka !!!
V minulých číslech našeho zpravodaje jsme vás upozorňovali na blížící se 90. výročí oficiálního povolení Obci Jarošov užívat přídomek „nad Nežárkou“, které si připomeneme v červnu příštího roku. Při té příležitosti bychom rádi kromě jiného uspořádali výstavu „občanské sounáležitosti“ sestavené z vašich písemných,
výtvarných či jiných příspěvků, které by vyjadřovaly váš osobní vztah k obci, ve které bydlíte, někteří možná
celý svůj život. Vyzýváme vás proto opětovně! Máte nějakou vzpomínku na zajímavou osobnost? Máte nějaké
oblíbené místo? Zažili jste tady něco nezapomenutelného? Skrývají vaše domovy nějaké „poklady“? Rádi píšete, malujete, různým jiným způsobem tvoříte nebo dokumentujete? V tom případě neváhejte a v nadcházejícím
podzimním a zimní čase dejte průchod svému talentu a přispějte osobně k přehlídce výtvorů lidí, kteří mají svoji obec rádi. Pravdova knihovna je připravena být na jaře 2013 „výkladní skříní“ vaší šikovnosti a výrazu vašeho vztahu k Jarošovu.
Věříme, že naše výzva nezůstane bez ohlasu a že společný hold naší obci potěší i návštěvníky připravovaných oslav. Své výtvory s důvěrou svěřte Pravdově knihovně, po skončení oslav vám budou bez jakékoli
újmy vráceny. Už teď za ně děkujeme!
Milena Kodýmová

Obec Jarošov nad Nežárkou
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Co se chystá
6. října 2012

6. října 2012

6. října 2012

6. října 2012

Podzimní čas nastává,
počasí si zahrává…
Na nás ale krátké je,
přátelství nás zahřeje.

20. října 2012

20. října 2012

27. října 2012

10. listopadu 2012

13. listopadu 2012

17. listopadu 2012

Jarošov nad Nežárkou
Podzimní výšlap na Javořici
podrobnější informace v ZŠ
Jarošov nad Nežárkou
Zamykání řeky Kameničky
sraz u Teba v Nové Včelnici
14 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Setkání s hvězdami – vzpomínkový pořad
Pravdova knihovna
15 hodin
Lovětín
Tradiční posvícení se šátečkovou
Hospoda U kouřící veverky
19 hodin
Zdešov
Havelské posvícení a Rybí hody
sál Kulturního domu
20 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Noc rockových nadějí
sál sokolovny
20 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Tradiční setkání seniorů
sál sokolovny
15 hodin
hraje Počátecká kapela
Lovětín
Poslední leč
Penzion U Holoubků
20 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Šamanka se vrací…
Pravdova knihovna
17,30 hod.
Jarošov nad Nežárkou
Poslední leč
sál sokolovny
20 hodin

Ve třetím čtvrtletí své životní výročí oslavili :
Ondrej Bartoš ze Zdešova
Miloslav Bejda z Jarošova nad Nežárkou
Jan Eckhardt z Jarošova nad Nežárkou
Vladimír Hladovec ze Zdešova
Alena Houšková ze Zdešova
Věra Karásková z Jarošova nad Nežárkou
Vladimír Knobloch z Jarošova nad Nežárkou
Bohumila Kocourková z Hostějevse
Emilie Kosařová z Jarošova nad Nežárkou
Jan Kubák z Jarošova nad Nežárkou
Marie Pelikánová ze Zdešova
Václav Roh z Jarošova nad Nežárkou
Věra Svačinová z Jarošova nad Nežárkou
Bohunka Šimková z Jarošova nad Nežárkou
Miloslav Vetýška ze Zdešova
Marie Vetýšková ze Zdešova
Jiří Vican z Jarošova nad Nežárkou
Hana Závodská z Jarošova nad Nežárkou

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

