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!!! OBECNÍ SLAVNOSTI
JSOU TU PRO VÁS !!!
Slavnostní víkend je doslova přede dveřmi!
Proč se obecní slavnosti vlastně konají?
23. června 2013 uplyne rovných 90 let od chvíle, kdy bylo ministerským výnosem č.j. 43354 oficiálně
potvrzeno rozšíření názvu naší obce na JAROŠOV NAD NEŽÁRKOU, které ho tak jednoznačně odlišuje od
ostatních tří Jarošovů v České republice.

Jak to tenkrát bylo?
Obyvatelé Jarošova ale vnímali svoji obec „nad Nežárkou“ už dávno předtím, než se jí tohoto přídomku
oficiálně dostalo. Poprvé je název JAROŠOV NAD NEŽÁRKOU doložen v razítku pod stanovami Čtenářsko
divadelní besedy z 29. března 1882. Poté se hojně objevuje v článcích OHLASU OD NEŽÁRKY vesměs při odkazu na chystaná divadelní představení výše uvedené Čtenářko divadelní besedy, Národní jednoty Pošumavské
nebo TJ Sokol v rozmezí let 1904 až 1920.
První oficiální jednání o změně názvu obce proběhlo 18. června 1914 na sezení obecního výboru, kdy
byl návrh Antonína Fencla, bratra tehdejšího starosty Eduarda Fencla, schválen s tím, aby starosta obce zahájil
v tomto směru jednání.Trvalo to tedy celých 9 let, než se podařilo změnu názvu prosadit

Co se bude dít?
90. výročí trvání oficiálního názvu obce JAROŠOV NAD NEŽÁRKOU stojí za to si nejen připomenout,
ale i pořádně oslavit. Vedení obce ve spolupráci s místními spolky, občanskými sdruženími, organizacemi i firmami a hlavně za pomoci obětavých dobrovolníků připravilo pro současné i bývalé občany, rodáky a příznivce
Jarošova nad Nežárkou bohatý program, který jistě uspokojí i toho nejnáročnějšího účastníka. Z pozvánek, které
vám všem již byly doručeny přímo domů, víte, že to bude stát za to. Pokud se přes veškeré úsilí přece jen
k někomu z vašich blízkých či přátel pozvání nedostalo, předejte mu prosím tyto informace, protože vítán je každý, koho naše oslavy zajímají.
V hlavním bloku oslav v sobotu 22. června se můžete podívat do objektů, ve kterých jste třeba ještě nebyli nebo se vrátit tam, kde jste strávili několik let svého života a zajímá vás, jak to tam vypadá a funguje dnes. Dveře pro vás otevřou prodejny se suvenýry nebo zdejšími specialitami. Můžete se také seznámit s činností místních
spolků a občanských sdružení.Předvedou se vám sportovci, myslivci, hasiči, Jarošovská šlapka, Jarošovská Káča,
Jarošovská krojová družina, dramatický kroužek, prostor ke hrám vašich ratolestí nabídne Srdce Jarošova, gurmánskou pochoutku pro všechny zase Jarošovská SOPKA. Chybět nebude ani zajímavá výstava v Pravdově
knihovně o Jarošově i lidech, kteří v něm žili a žijí. A k tomu ke všemu vám zahrají Počátecká kapela, Studenská
kapela i skotský dudácký band.
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Jarošovský zpravodaj
Co můžete udělat pro zdar akce Vy?

Především se přijít „jen“ podívat. Věnujte této události pozornost i svůj čas, opusťte protentokrát
klid domácího krbu a přijďte mezi ostatní zavzpomínat a pobavit se.
Ke zdaru akce můžete ale přispět i osobně, když se do připraveného programu aktivně zapojíte. Páteční
podvečerní a večerní program je připraven právě s tímto úmyslem a dává příležitost vyřádit se všem věkovým
kategoriím. A když se jedná o „vodní“ výročí“, nemůže se konat nikde jinde než u soutoku našich říček, které
se po nedávném „zazlobení“ tváří už zase mírumilovně.
Popusťte uzdu své fantazii a vyrobte plavidlo, které všem vezme dech, až na něm připlujete
k soutoku po Žirovničce nebo po Kameničce. To nejúžasnější získá cenu starosty obce. Své umění můžete předvést (a zároveň být příkladem i svým potomkům) i při výrobě tradiční lodičky z kůry. Vaše výtvory si na břehu vystavíme, oceníme a pak je ve flotile vyšleme do světa s poselstvím, že to v naší obci
žije!
Vedení obce děkuje všem občanům, kteří trvale pečují o okolí svých domů a udržují je v pořádku. Pěkný vzhled naší obce jistě ocení i návštěvníci OBECNÍCH SLAVNOSTÍ.

Praktické informace
Pokud přijmou naše pozvání i rodáci a bývalí občané roztroušení po celé republice a někteří dokonce
v zahraničí, bude tu doslova a do písmene „plný dům“.V obou restauracích bude nabízeno občerstvení, na asfaltovém kurtu u sokolovny pak můžete okusit delikatesu – pečeného vola. Nemařte proto doma čas vařením
a ochutnejte to, co pro vás připravili jiní.
Z pochopitelných důvodů bude v sobotu 22. června uzavřen sběrný dvůr!!!

Informace z jednání 21. a 22. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svých schůzích kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo:
• prodej obecního pozemku p.č. 579 v k.ú. Lovětín
• prodej obecního pozemku p.č. 230/4 v k.ú. Nekrasín
• prodej obecního pozemku p.č. 272/26 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• prodej obecního pozemku p.č. 1089/9 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• koupi pozemku p.č. 1074/2 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• koupi části pozemku p.č. 138/1 a st. p. č. 39 v k.ú. Hostějeves
• bezúplatný převod pozemků p.č. 54 a p.č. 56 v k.ú. Zdešov
• rozhodnutí o vydání Územního plánu Obce Jarošov nad Nežárkou
• Dodatek k navýšení cen komunálního a tříděného odpadu od 1. 1. 2013
• dodatek k usnesení č. 18/2013 – stanovená cena je platná pouze v případě, že kupní smlouvu podepíší
všichni tři spoluvlastníci pozemku p.č. 1074/2 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
•
změnu nabyvatele obecního pozemku p.č. 796/24 v k.ú.Jarošov nad Nežárkou.
Zastupitelstvo neschválilo:
• záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 12/2 v k.ú. Zdešov
• záměr prodeje obecních pozemků p.č. 2375/6 a p.č. 144/26 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• Zastupitelstvo souhlasilo s vyhlášením konkurzu na místo ředitele – ředitelky ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole záměrů na úřední desce,
poplatků z kulturních akcí, prodeje stavebních parcel, poplatků za komunální odpad a hospodaření v lesích.
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Naši nejlepší čtenáři na žirovnickém zámku
Pátek 7. června 2013 odpoledne. U obchodu na návsi se scházejí 4 děti ze zdejší základní školy, které
díky své čtenářské zdatnosti a častým návštěvám Pravdovy knihovny získaly právo zúčastnit se tradičního setkávání nejlepších dětských čtenářů se starosty a knihovnicemi z několika míst na pomezí Jihočeského kraje a
Kraje Vysočina. Denis Bartek, Eliška Šindelářová, Tomáš Stoklasa a Anička Mikšová spolu se starostou
Bohumilem Rodem a knihovnicí Milenou Kodýmovou nasedají do dvou aut a vyrážejí vstříc zábavnému odpoledni směr Žirovnice, která se poprvé přidala ke Kamenici nad Lipou, Nové Včelnici, Rodinovu a Jarošovu nad
Nežárkou a hned se stala i hostitelkou letošního setkání. A připravila se na nás opravdu důkladně. Soutěžní
úkoly, které děti za doprovodu Bílé paní plnily během prohlídky žirovnického hradu a zámku, byly vtipné, ale i
náročné, takže nezbývalo, než aby se do hry zapojili i dospělí. Dlužno poznamenat, že náš pan starosta byl dětem opravdu zdatným pomocníkem! Když se nakonec podařilo objevit i zašifrovanou cestu za pokladem, radovaly se děti ze získaných drobností, příjemné hudební tečky v podání místních hudebníků i dobrého občerstvení. Letošní setkání mělo ještě jednu „jarošovskou stopu“. Soutěžní úkoly pro účastníky setkání s paní knihovnicí připravila i „naše“ paní učitelka Ivana Vágnerová, která na žirovnické devítiletce učí. Tentokrát nám přálo i
počasí, takže jsme si při závěrečné hudební produkci mohli užít i slunečních paprsků. Vydařené setkání jsme
zachytili také objektivem fotoaparátu. Máte-li zájem, můžete si fotoreportáž prohlédnout na webu Pravdovy
knihovny: www.pravdovaknihovna.estranky.cz, fotoalbum, 2013, setkání nejlepších čtenářů. Děkujeme rodičům zúčastněných dětí za pomoc při jejich přepravě do a z „místa činu“.

Loučení s páťáky
Za pár dnů za sebou naposled zavřou dveře naší základní školy Jana Bindrová, Petra Kostková, Denis Bartek, Slávek Melichar a Vojta Šimon.Tak ať se vám milí páťáci na školách v tom „velkém světě“ daří!

Provoz Pravdovy knihovny o prázdninách
Léto je opět za dveřmi, takže je na čase připomenout prázdninovou výpůjční dobu. Jak je v posledních
letech zvykem, otevřeno bude následovně: pondělí, úterý, čtvrtek 17 – 19 hodin.
V prostorách knihovny si stále můžete prohlédnout výstavu JAROŠOVSKÁ PROLÍNÁNÍ, která je
doprovodnou akcí k našim OBECNÍM SLAVNOSTEM. Její součástí je i sekce nazvaná JAROŠOV VŽDYCKY VONĚL DŘEVEM. Připomíná bohatou tradici našich „dřevěných“ řemesel a šikovných rukou našich spoluobčanů. Své dojmy z ní namalovali žáci 4. a 5. třídy zdejší ZŠ, ty budou také sučástí výstavy. Díky laskavosti
pana Vlastimila Lukše máte možnost v knihovně i potrénovat stolní káču a pak třeba svým uměním ohromit
pořadatele některého z „káčařských“ turnajů. Zahrát si můžete i velké dřevěné pexeso, které jako příjemné překvapení pro návštěvníky vyrobil pan Bohumil Rod Takže neváhejte, i o prázdninách můžete v knihovně strávit
svůj volný čas.

Pouťová vycházka „kolem vody“
Další doprovodnou akcí k OBECNÍM SLAVNOSTEM bude už tradiční pouťová vycházka, která se
pod názvem S JAROŠOVSKÝM POSLEM KOLEM VODY uskuteční v pátek 5. července 2013 odpoledne.
Ten poněkud tajemný název akce má spojitost s jednou z jarošovských pověstí a trasa vycházky povede symbolicky kolem našich říček. Z toho vyplývá, že výlet to bude fyzicky nenáročný a v pohodě jej zvládnou jak malé
děti, tak i, slovy Františka Pravdy řečeno, ti „pokročilí ve věku“. Během vycházky se připravuje několik zastavení, které vás, jak doufám, nejen pobaví, ale poskytnou i zajímavé informace o místě a lidech, kteří tu žili nebo žijí. Na programu se bude opět podílet celá řada dobrovolníků, tak se s námi vydejte na zajímavou cestu.
Věřím, že nebudete litovat a přípravy na pouť určitě doženete.
Milena Kodýmová

Pořádná nakládačka
Srdce Jarošova pro velký úspěch loňského ročníku pořádá znovu odpoledne s pétanque a večerním promítáním. Tentokrát jsme se ale rozhodli účastníky pohostit z jejich vlastních přinesených zásob. Vyhlašujeme
tedy soutěž o nejlepší domácí nakládaný výrobek. Je jedno, zda přinesete nakládaný sýr, utopence, v lihu naložené třešně či něco podobného. Pouze kárky a vozíky naložené odpadem musíme předem odmítnout, ty prosím
zavezte do sběrného dvora. Nejlepší výrobky budou náležitě oceněny. Těšíme se na Vás v sobotu 20 července
od 16 hodin na dětském hřišti.
Za Srdce Jarošova Z. Král

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

Dudy znějí, vůl se peče,
nikomu nic neuteče,
jen Nežárka klidně teče…
Ať ty naše oslavy
každého z vás pobaví !!!

5. července 2013

6. července 2013

13. července 2013

20. července 2013

27. července 2013

24. srpna 2013

Jarošov nad Nežárkou
pouťová vycházka
sraz u soutoku
14 hodin
Jarošov nad Nežárkou
posezení s Babouky
sokolovna a okolí
14 hodin
pořádá Vlasta Nejedlá
pouťová zábava
Sokolovna a okolí
20 hodin
hraje Kabanos a Rakouští chrti sira Henryho
pořádá Jarošovská SOPKA
Hostějeves
country bál
náves
20 hodin
hraje Škuner
Jindřichův Hradec
folklórní festival
průvod
13 hodin
začátek programu
14 hodin
pořádá Jarošovská krojová družina
Jarošov nad Nežárkou
petanque a promítání na dětském hřišti 16 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Jarošovská šlapka
prezence v lomu
8 – 10 hodin
start u pošty
11 hodin
Zdešov
Hry bez hranic
14 hodin
areál Šipka
pořádají florbalisté

Ve druhém čtvrtletí svá životní výročí oslavili:
Jaroslav Bártů z Lovětína
Jiří Čejka z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslav Frühauf z Jarošova nad Nežárkou
Ladislav Chudomel z Jarošova nad Nežárkou
Marie Křížová ze Zdešova
Jarmila Lejtnarová z Jarošova nad Nežárkou
Ladislav Mareš ze Zdešova
Josef Plešák z Jarošova nad Nežárkou
Štefan Račák z Jarošova nad Nežárkou
Adolf Rauš z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Stoklasová z Jarošova nad Nežárkou
Milada Šedivá ze Zdešova
Alena Špačková z Jarošova nad Nežárkou
Oto Špale z Jarošova nad Nežárkou
Jiří Vacek z Nekrasína
Vlasta Vejvarová z Lovětína
Zdeňka Vejvarová z Lovětína
Marie Vetýšková ze Zdešova
Kamil Zach z Lovětína

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

