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Vážení čtenáři!
Už nám sice začíná foukat ze strnišť, ale rád bych se vrátil k akci, která byla vrcholem kulturního dění
tohoto roku. Ano, mám na mysli červnové třídenní oslavy 90ti let od doby, kdy naše obec dostala potvrzené příjmení nad Nežárkou. Tato akce byla spojena se Setkáním rodáků a příznivců naší obce. Vzhledem k ohlasům,
které jsem zaznamenal, se domnívám, že se vydařila. Vyšlo perfektně počasí. Ale hlavní úspěch vidím především
v nadšení a někdy až houževnaté zarputilosti pořádajících. Ti se rekrutovali z řad občanů, spolků a firem. Příprava byla dlouhá a náročná, ale o to zaslouženěji přišel úspěch. Děkuji proto všem, kteří jakýmkoliv způsobem
pomohli ke zdárnému průběhu této akce. Jen připomenu, o koho jde:
spolky a organizace:
Dramatický kroužek, Jarošovská SOPKA, Jarošovská krojová družina, Klub čilých seniorů, Klub jarošovské káči,
MS Nežárka, SDH Jarošov nad Nežárkou, Jarošovská šlapka, Srdce Jarošova, Pravdova knihovna, Základní a
Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou
firmy:
Karel a Michal Kadlecovi-Hospoda Pod Kostelem, manželé Dagmar a Milan Doležalovi-Jihotvar Keramika s.r.o.
a Jihotvar Beton s.r.o., Václav Tůma-pila, Jaroslav Hulík-Sýrárna bratří Brunnerů, Jana Štěbetáková-Cukrárna
Pralinka
sponzoři:
Ing. Věra Svačinová-Agrola spol.s.r.o., Josef Ondřej-Ekopron Metal, Karel a Michal Kadlecovi-Hospoda Pod
Kostelem, Milan Doležal-Jihotvar Beton s.r.o.
Poděkování si také zaslouží rodina Šlechtova za precizní dokumentaci celé akce a jejich dcera Věrka za perfektní zpracování i následné předvedení originálního scénáře o tom, jak Nežárka dostala své jméno, Vlastimil Sobota
a akademický sochař Vladimír Krninský za vytvoření uměleckých artefaktů v podobě fiktivního hrobu rytíře
Jaroše a kamenných symbolů výročí na soutoku tří řek.
Děkuji také všem účastníkům neckyády a výrobcům lodiček z kůry, jejichž plavidla byla nejen originální, ale
také řemeslně zvládnutá.
A děkuji Vám všem, kteří jste podpořili tuto akci svou návštěvou. Myslím, že obyvatelé Jarošova, kteří před
devadesáti lety žádali o rozšíření jeho názvu, by byli právem hrdi na jeho současné obyvatele.
Bohumil Rod
starosta obce
Investiční akce v obci
V uplynulém období došlo v Jarošově nad Nežárkou ke zvýšení opěrné zdi okolo areálu starého hřbitova
a opravě schodů, soklové zdi a schodů u čp.7, dále bylo provedeno napojení garáží a objektu tzv. Vajíčkárny na
přívod elektrického proudu. Byl rekonstruován chodník u č.p.190 a upraveno veřejné prostranství na Kozím plácku.V Matějovci byl odbahněn návesní rybníček.
V měsíci říjnu dojde konečně na dlouho odkládanou akci „Revitalizace návsi v Jarošově nad Nežárkou“.
Tuto stavbu provede vítěz výběrového řízení firma Antonín Krňa za 1 202 753 Kč. Dokončuje se také územní
řízení na demolici a výstavbu mostu v Kruplově a v době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje bude dokončeno i výběrové řízení na opravu účelové cesty Kruplov - nádraží, která bude sloužit jako provizorní spojení této místní
části s Jarošovem nad Nežárkou během stavby mostu.
Všechny uvedené akce jsou plně hrazeny z rozpočtu obce.
Dotační akce
Za pomoci dotace POV pro Mikroregion Jindřichohradecko byly vybudovány vchodové dveře kulturního
domu ve Zdešově. Díky jinému titulu z dotace POV byla uskutečněna další etapa opravy místní komunikace Lovětín – Nová Včelnice v lokalitě U Tyšerů. Z dotačního programu na opravu lesních cest zemědělského intervenčního fondu byla provedena oprava místní komunikace v Černém lese v místní části Lovětín. V současné době probíhá příprava projektu, který je potřebný pro získání dotace na zateplení veřejných budov z programů ministerstva
životního prostředí. Projekt bude komplexně řešit opravu budovy sokolovny v Jarošově nad Nežárkou.
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Jarošovský zpravodaj
Odpady

Od 1. listopadu 2013 bude opět omezen provoz sběrného místa v Jarošově nad Nežárkou na sobotu od
9 do 11 hodin. Naším novým partnerem při zpětném odběru se stala firma Ekolamp, jejíž leták najdete uvnitř
čísla. U sběrného dvora byl nově umístěn kontejner na textil a obuv firmy Revenge.
Díky výhodnějším výkupním cenám změníme i odběratele druhotných surovin, a to plastů a papíru.
Vzhledem k jeho požadavkům prosíme občany, aby do sběrného místa, či mobilních svozů dávali tiskoviny
svázané v balíčcích, nikoli v kartonových krabicích. Karton bude vybírán zvlášť. Svázáním tiskovin ušetříte
práci obsluhy ve sběrném místě a usnadníte tím i další manipulaci s tímto materiálem. Děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí a snižují tak výdaje za likvidaci odpadu. Je to jediná cesta, jak čelit razantnímu nárůstu
poplatku.

Poděkování hasičům
Členové zásahové jednotky SDH Jarošov nad Nežárkou pomáhali letos při čerpání vody ze zatopených sklepů během červnových povodní, zalévání zeleně na veřejných prostranstvích při letním suchu a také
při odstraňování následků pádu stromu na zaparkovaná vozidla v Lovětíně. Členové SDH Hostějeves zajistili a
sami provedli výměnu dřevěných prvků na mostě přes řeku Žirovničku na místní komunikaci HostějevesPejdlova Rosička. Členové SDH Zdešov odstraňovali následky způsobené přívalovým deštěm a zároveň jejich
družstvo žen a mužů velmi výrazně reprezentuje naší obec v požárním sportu Třeboňské ligy.
Chtěl bych všem výše uvedeným poděkovat za pomoc a vzornou reprezentaci obce.
Bohumil Rod
starosta obce

Informace z jednání 23. a 24. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svých schůzích kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo:
• bezúplatný převod pozemku p.č. 721 v k.ú. Zdešov z vlastnictví České republiky na Obec Jarošov nad Nežárkou
• zpětnou koupi části pozemku st.p.č. 1086/3 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou pro potřeby elektrifikace ZTV
Tyšlerův kopec
• návrh směny obecních pozemků p.č. 56/12, 17, 32, 33, 40, 41 a soukromého pozemku p.č. 36/5 v k.ú. Matějovec
• směnu obecního pozemku p.č. 191/4 a části soukromého pozemku p.č. 138/6 v k.ú. Hostějeves
• koupi zbylé části soukromého pozemku p.č. 138/6 v k.ú. Hostějeves
• prodej obecních pozemků p.č. 1086/11 a 1086/12 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• rozhodnutí o návrzích na pořízení změn územního plánu obce a pořízení změny č. 1 územního plánu Obce
Jarošov nad Nežárkou
• rozhodnutí výběrové komise o dodavateli na akce Rekonstrukce komunikace u Černého lesa a Oprava
místní komunikace u Tyšerů v místní části Lovětín
• výběr firmy Antonín Krňa z Kardašovy Řečice jako zhotovitele veřejné zakázky Revitalizace návsi
v Jarošově nad Nežárkou
• Rozpočtovou změnu č. 9/2013.
Zastupitelstvo souhlasilo:
• s hospodařením Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 na základě jeho přezkoumání auditorskou firmou,
která neshledala žádné nesrovnalosti
• se změnou auditorské firmy v souvislosti s přezkoumáním hospodaření obce v letech 2013 a 2014.
Zastupitelstvo rozhodlo o revokaci usnesení č. 76/2012 ohledně přemístění náhradní železniční zastávky na
autobusovou zastávku v obci směrem na Bednárec a jejím navrácení zpět k železniční stanici Jarošov nad Nežárkou.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• vyplacení příspěvku obce stavitelům za včasné uskutečnění stavby podle Pravidel prodeje pozemků
v lokalitě Tyšlerův kopec
• konání tradičního Setkání seniorů 5. října 2013 v 15 hodin v jarošovské sokolovně.
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Cestou jógy ke zdraví
Současná doba klade na člověka stále větší nároky. Dosáhli jsme pokroku, ale jsme zdraví a šťastní?
Mnohé naše problémy jsou způsobeny fyzickým a duševním napětím, jejich projevem je pak stres a naše tělo
odpoví nemocí. Proto nabývají na významu metody, které pomáhají zdraví udržet a zlepšit.
Nejúčinnější z nich je jóga. Působí na člověka komplexně, protože uvádí do rovnováhy jeho tělo, mysl,
vědomí i duši. Osmidílný systém „Jóga v denním životě“ obsahuje cviky pro zdraví. Jóga pomáhá i na civilizační choroby jako např. na cukrovku nebo nemoci pohybového aparátu.
(redakčně zkráceno)
Mgr. Stanislava Nováková
Jindřichův Hradec
Systém „Jóga v denním životě“ cvičí na celém světě miliony lidí. Přijďte si s námi zacvičit i Vy
každý čtvrtek od 18,30 hodin! Bližší informace na tel.č. 731 731 583.
Těší se na Vás
Miloslava Bínová
Olga Floriánová

Fotbalové mládí
Už čtyři roky má Jarošov fotbalové družstvo žáků, které pod vedením Bohumíra Bindra, Pavla Fencla a
Bohumila Hrona sklízí docela slušné výsledky na poli okresního přeboru. V loňské sezóně se v kategorii mladších žáků umístili na pěkném třetím místě a letos jako starší žáci mají za sebou už dva vyhrané zápasy. Klukům
a Julce Hronové to zkrátka kope! A to je dobře, protože jarošovský fotbal mladou krev potřebuje. Fanděte s
námi, tady jsou zbývající domácí zápasy v podzimním kole:
sobota 28.9. v 10,30 hodin se Stráží nad Nežárkou a sobota 12.10. v 10,30 hodin s Novou Bystřicí.
Věříme, že se stejně povede i přípravce pod vedením Petra Bindra a Martina Stejskala. Kluci hrají vždy
ve středu a doma je můžete vidět 2.10. v 16,30 hodin se Slavonicemi a 23.10. v 16,30 hodin s Kunžakem.
Našim nejstarší matadoři se na podzim doma představí ještě čtyřikrát o sobotách následovně:
5.10. v 16 hodin se Starou Hlínou, 19.10. v 15,30 hodin se Studenou, 2.11. ve 14 hodin s Hranicemi a 9.11.
ve 14 hodin se Stráží nad Nežárkou.
Do podzimní sezóny přejeme všem krotitelům fotbalového míče nejen příslovečné sportovní štěstí, ale
především partu, na kterou se dá spolehnout.

Přijďte si za ro(c)kovat!
V sobotu 26. října 2013 večer se sál jarošovské sokolovny po roce opět rozezní říznými tóny rockové
hudby. V pořadí již páté Noci rockových nadějí se příznivcům této muziky postupně představí formace Dukla
Vozovna, Volant, M2T Band, Tragedis a The Weiners And Broken Dreams, kteří jako nováčci celou hudební produkci zahájí.
Tak neváhejte, srdečně zve občanské sdružení Jarošovská SOPKA

Bavit se mohou i senioři!
A to hned dvakrát. Poprvé 5. října 2013 od 15 hodin v jarošovské sokolovně
na tradičním Setkání seniorů, kde se představí Jarošovská krojová družina a k tanci
zahraje Řečická kapela. Druhé pozvání platí pro naše nejstarší pamětníky. Pro ně připravilo vedení obce spolu s Klubem čilých seniorů vzpomínkové posezení na sobotu
19. října 2013 od 15 hodin v Pravdově knihovně. Bude to závěrečná doprovodná akce
k letošním oslavám devadesátin Jarošova nad Nežárkou. Neodmítejte naše pozvání,
těšíme se na Vás!

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

28. září 2013

5. října 2013

12. října 2013

19. října 2013

Podzim zase z mlhy vaří,
přidá trochu deště,
ale listí vybarvené
chvíli září ještě...

19. října 2013

19. října 2013

26. října 2013

9. listopadu 2013

16. listopadu 2013

Jarošov nad Nežárkou
Loučení s podzimem
hřiště pod farou
15 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Tradiční setkání seniorů
sál sokolovny
15 hodin
Lovětín
Tradiční posvícení se šátečkovou
Hospoda U kouřící veverky
19 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Zamykání Kameničky
sraz u Teba v Nové Včelnici
14 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Sousedské posezení s nejstaršími občany
Pravdova knihovna
15 hodin
Zdešov
Havelské posvícení a Rybí hody
sál kulturního domu
20 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Pátá Noc rockových nadějí
sál sokolovny
19 hodin
Lovětín
Poslední leč
Hospoda U kouřící veverky
20 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Poslední leč
sál sokolovny
20 hodin

Ve třetím čtvrtletí svá životní výročí oslavili :
Jaroslava Bártů z Lovětína
Miloslav Bejda z Jarošova nad Nežárkou
Růžena Dvořáková z Jarošova nad Nežárkou
Karel Hladík z Jarošova nad Nežárkou
Věra Karásková z Jarošova nad Nežárkou
Bohumila Kocourková z Hostějevse
Věra Koubová z Jarošova nad Nežárkou
František Kroupa ze Zdešova
Jaroslav Mert z Jarošova nad Nežárkou
Zdeněk Neumann z Jarošova nad Nežárkou
Jaromír Novák z Jarošova nad Nežárkou
Milan Odvárka ze Zdešova
Marie Pelikánová ze Zdešova
Václav Roh z Jarošova nad Nežárkou — náš nejstarší občan
Libuše Rýparová z Jarošova nad Nežárkou
Dobroslav Staněk z Hostějevse
Ludmila Sůrová ze Zdešova
Ludmila Šebestová z Jarošova nad Nežárkou
Lubomír Švejda z Jarošova nad Nežárkou
Miloslav Vetýška ze Zdešova
Marie Vlková z Jarošova nad Nežárkou
Zdeněk Vokuš z Nekrasína

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

