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Vážení sousedé,
máme za sebou léto, které se, jak prohlásil hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, zapíše do dějin naší
obce zlatým písmem. Druhého září odpoledne absolvovala naše obec čtyřhodinovou prezentaci před celostátní
komisí soutěže Vesnice roku 2015. Jsem osobně přesvědčený, že se nám prezentace velmi povedla a děkuji ještě
jednou všem, kteří se na ní jakýmkoliv způsobem podíleli. Děkuji také občanům, kteří nás přijeli podpořit na
slavnostní vyhlášení do Luhačovic. Strávili jsme tam s paní místostarostkou tři dny a měli jsme možnost diskutovat s většinou našich ,,konkurentů a konkurentek“. Vzhledem k tomu, že mezi nimi byli i starostové obce Krásná
a obce Vysočina, tedy ti, kteří obsadili první a druhé místo, musím uznat, že právě oni si toto ocenění zasloužili
právem. Na druhou stranu není třeba sypat si popel na hlavu, udělali jsme velký kus práce a být mezi třinácti nejlepšími sídly v republice je veliká pocta. Kvality soutěžících obcí jsou rok od roku stále víc vyrovnané a o získání
ocenění rozhodují i zdánlivé maličkosti. V Luhačovicích se nám také povedlo s ostatními obcemi dohodnout
možnost uspořádání divadelního festivalu, na kterém by vystoupily na prknech, co znamenají svět, soubory
z jednotlivých obcí. Budeme o něm dále blíže informovat.
Ještě bych se chtěl vrátit k slavnostnímu vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku, které
proběhlo v areálu sokolovny 7. srpna. Velikou poklonu si zaslouží personál, který pod taktovkou Michala Kadlece poskytoval špičkový servis. Především hosté z krajského úřadu a zástupci obcí chválili jeho vysokou profesionalitu doplněnou příjemným vystupováním. Věřím, že jste to tak cítili i Vy, kteří jste tuto akci navštívili.
29. srpna se odehrálo také setkání rodáků Hostějevse, Nekrasína a Pejdlovy Rosičky, spojené
s vysvěcením Ondřejovy kapličky a zvonu v nově vybudované zvoničce na hostějevské návsi. Chtěl bych poděkovat pani radní Aleně Steffalové za organizaci databáze pozvaných, paní Lence Řeřichové a dětem za předvedení vtipného divadelního pásma o historii Hostějevse a sboru dobrovolných hasičů za obsluhu. Děkuji také všem
Hostějevským, kteří se před touto akcí podíleli na ozelenění návsi. Samozřejmě všechny zmíněné akce by se nemohly obejít bez sponzorů. Jim děkuji za příspěvky v jakékoliv formě. Přeji Vám, milí spoluobčané, příjemné
období plodů a těším se na setkání při některých z podzimních akcí pořádaných v našich obcích.
Bohumil Rod, starosta

Co nás čeká:
Zateplení Pravdovy knihovny za pomoci dotačního titulu. Akce právě probíhá souběžně s rekonstrukcí interiéru,
kterou provádějí zaměstnanci obce.
Rekonstrukce návsi a protizáplavová opatření v Nekrasíně. Z důvodu odvolání dochází k revizi stavebního řízení.
Rekonstrukce místní komunikace v Lovětíně za pomoci dotačního titulu POV. Akce proběhne v měsíci říjnu.
Výměna kotlů v sokolovně a Pravdově knihovně, nákup techniky pro zpracování bioodpadu za pomoci dotačního
titulu - právě probíhá.
Výstavba a přemístění sběrného dvora byla přesunuta na příští rok, protože došlo k vyhlášení dotačního titulu
vhodného pro obce naší velikosti. O dotační příspěvek jsme již požádali.

Aktuálně z obce
Upozorňujeme občany, že prostranství u ČOV v Jarošově nad Nežárkou je určeno jen k odkládání větví a
dřevěného odpadu. Ostatní odpad ze zahrádek se ukládá do sběrného místa a domácích kompostérů. Odkládání
jakéhokoliv jiného odpadu na tomto místě bude posuzováno jako zakládání černé skládky.
Zbylo ještě několik kompostérů. Vzhledem k tomu, že si je nevyzvedli lidé, kteří si je zamluvili, mohou se přihlásit další zájemci. Rezervace kompostérů se tímto ruší.
Zájemci o palivové dříví z obecních lesů si mohou jeho dodávku objednat u Zdeňka Havlíčka mob. 776670556.
Cena za 1prm (SM, BO) je 800 Kč s DPH. V omezeném množství je možná i dodávka dříví listnatého (Db, Bř) za
980 Kč za 1 prm. Občané Jarošova a jeho místních částí mají v této ceně započítaný i odvoz na místo.
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Vzhledem k tomu, že stále dochází k porušování řádu pohřebiště na obou hřbitovech, upozorňujeme
nájemce hrobů, že na hřbitov je zakázáno vodit psy. Dále platí povinnost oznamovat uložení do hrobu, zřízení
hrobového místa, úpravy na hrobovém místě a zrušení hrobového místa.
Potřebné formuláře najdete na webových stránkách obce na adrese: http://www.jarosov.cz/epodatelna.php a
v listinné podobě na obecním úřadě (p. Šárka Mráziková). Jedná se o tyto dokumenty: Oznámení uložení do
hrobu, Souhlas se zřízením hrobového místa, Souhlas s úpravami hrobového místa, Žádost o zrušení hrobového
místa.

Informace z jednání 7. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na své schůzi kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo:
•
prodej obecních pozemků p.č. 612/2 a 546/3 v k.ú. Zdešov
•
směnu pozemků – dílů b, e, f oddělených z p.č. 678 v k.ú. Zdešov a dílu c, odděleného z p.č. 715/4
v k.ú. Zdešov
•
směnu části obecního pozemku p.č. 144/30 a p.č. 144/31 a částí soukromých pozemků p.č. 174/11,
174/5 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
•
bezplatný převod pozemku p.č. 724/1 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou od ÚZSVM
•
bezplatný převod pozemku p.č. 645/2 v k.ú. Lovětín pod místní komunikací od ÚZSVM
•
Rozpočtovou změnu č. 8/2015
•
termín konání a program tradičního setkání seniorů v Jarošově nad Nežárkou v sobotu 14 listopadu
od 15 hodin
•
Příkazní smlouvu s Ing. Lenkou Procházkovou na projekt investice do lesů
•
výběr firmy GASTOP JH na realizaci akce „Kotelny pro veřejné budovy—Jarošov nad Nežárkou“.
Zastupitelstvo neschválilo záměr prodeje částí obecních pozemků p.č. 12/31 a 12/20 v k.ú. Zdešov
Zastupitelstvo pověřilo starostu znovu vyvolat jednání s odborem dopravy Jihočeského kraje v záležitosti
řešení dopravní situace na silnici I. třídy v Jarošově nad Nežárkou a také řešení nepřehledné situace na křižovatce u čp. 11 ve Zdešově.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Plán investic ČEVAK v lokalitě Jarošov nad Nežárkou pro rok 2016.

Začínáme!
Uprostřed horkých letních dnů se ani nechce věřit, že září klepe na dveře. A je to tady!
Poslední srpnové odpoledne stihnou mnohé jarošovské rodiny ještě koupání na „pískárně“ a pak hurá domů.
Přípravy vrcholí. Nachystat novotou vonící aktovku (prvňáčci), najít alespoň jednu píšící propisku (ti starší),
probrat po dvouměsíční pauze k životu budíka a nařídit ho na školní režim. Je úterý 1. září 2015. Nikdo nezaspal, žákovské i učitelské budíky fungují. Dobrá deviza do dalších deseti měsíců. Osm hodin - první zvonění
pro prvňáčky. Ti sedí v lavicích, před sebou mají kromě učebnic a balíčků s pomůckami také kufříky s bezpečnostními prvky a školními potřebami věnované Jihočeským krajem v rámci projektu „Jezděte bezpečně! 2015
– Hurá do školy“. Rodiče a prarodiče společně s ostatními žáky a vyučujícími pozorují dění ze zadní části třídy.Všechny přítomné vítá ředitelka školy. Představuje osm nových prvňáčků a společně s třídní učitelkou Mgr.
Janou Dvořákovou a představiteli obce – panem starostou Bohumilem Rodem a paní místostarostkou Helenou
Vaněčkovou – předává dětem upomínkový list, kytičku a dárek. Přichází řada na starší kamarády. Někteří
z nich se během prázdnin zúčastnili „Prázdninové cestovatelské soutěže“. Sice nejmladší a nejmenší, ale absolutně nejlepší cestovatelkou byla Karolínka Špačková, která do školy poslala nejvíc pohlednic ze svých cest.
V těsném závěsu se umístily Amálka a Natálka Svobodovy, Vojta Král a Dominik Kubák. Všichni cestovatelé
obdrželi diplomy a drobné odměny. Zaslané pohlednice jsou k vidění na nástěnce v přízemí školy. Všem účastníkům soutěže děkujeme!Po závěrečných slovech pana starosty se žáci spolu s paními učitelkami přesouvají do
svých tříd. Sdělí si největší prázdninové zážitky, napíší rozvrh hodin na další dny a pro dnešek škola končí. A
hurá na pískárnu užít si zbytek slunečného dne bez úkolů a školních povinností….
Nechť jsou všechny dny školního roku 2015 – 2016 zalité sluncem, nadšením a radostí z každodenních
drobných úspěchů!
Martina Plášilová, ředitelka školy
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Pěstování biopaliv má velmi nežádoucí dopad nejen na zvěř, ale i na hmyz a rostliny. Při jejich pěstování je totiž nutno používat vysoké dávky chemikálií, které zabíjí právě nežádoucí hmyz a rostliny. Jenže pozor! Ono to zabíjí i ty žádoucí! A i když si to naši zemědělci odmítají připustit, silně tak narušili přírodní rovnováhu a jsou minimálně spoluzodpovědni za velké problémy včelařů, za úbytek dalších druhů hmyzu, který je
schopen opylování, a drobné zvěře. Ano, naše krajina pustne a Česko je rekordmanem, co se týká úbytku rozličných druhů hmyzu, polního ptactva a planě rostoucích rostlin. Představa, že přicházíme o něco nepotřebného, je velmi mylná. Vždyť zemědělskou krajinu ponižujeme na krátkodobě fungující výrobní prostředek a jen
mám strach, aby se nám to v relativně krátké době vše nevymstilo. Pozor, ona tu ale před námi nestojí jen otázka pěstování řepky. Co třeba taková kukuřice, krmení do bioplynových stanic! Ale bohužel je tu pouze vidina
toho, co přináší zisk. A to je určováno systémem podpor a dotací.
Ve škole nás učili o střídání plodin na poli a i naši předci rozumně s půdou a plodinami hospodařili.
Dnes není problém vidět kukuřici snad pět let na stejném místě. Jistě, chemie to dožene a hlavně, když se bude
sypat do kapsy. A jak se říká, co bude po mně, to je přece fuk, hlavně, že já se nám dobře. Ale ony tu budou
chtít po nás žít i další generace. Finanční profit je dnes bohužel upřednostňován před zdravým životním prostředím a zdravým rozumem. Proč mizí přirozená skladba flóry a fauny na polích, proč mizí rozmanitost krajiny, která byla schopna odolávat přírodním živlům a zabezpečovat tak důležitý zdroj života, jakým je voda a
poskytovat přirozený domov zvířatům?
Ptáme se proč, ale vždyť to dobře víme, přece si kvůli pár uhynulým kusům zvěře nebudeme kazit dobrý kšeft. Zamysleme se nad tím, abychom za krátkou dobu nepřišli o to nejcennější, naše životy...
Petr Frühauf, myslivecký hospodář MS Zdešov

Rozpis zbývajících podzimních domácích zápasů našich fotbalistů
muži
sobota 3. října
sobota 10. října
sobota 24. října

16 hodin
16 hodin
14,30 hodin

s Třeběticemi
se Starým Městem pod Landštejnem
s Kunžakem

16 hodin
10,30 hodin

se Slavonicemi
se Stráží nad Nežárkou/Kardašovou Řečicí

13 hodin
13 hodin

s Chlumem u Třeboně
s Třeboní B

starší žáci
neděle 4. října
neděle 18. října
mladší žáci
sobota 3. října
sobota 17. října

Přijďte fandit na fotbalové hřiště u soutoku!

Baví vás rekreační volejbal?
Rádi vás přivítáme mezi námi. Na věku nezáleží, značkový oděv ani obuv netřeba, na
hvězdy si nehrajeme. Chceme se s míčem bavit a příjemně strávit společný čas. Scházíme
se každou středu v 19 hodin v tělocvičně. Tak přijďte!

Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří v uplynulém čtvrtletí
oslavili svá životní výročí nebo jiné radostné rodinné události!
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10. října

10. října

10. října

Tak už je to tady zase,
přišel podzim v celé kráse.
Sluníčko se v barvách koupá
a ze strnišť už zase fouká…
Nadýchaná oblaka
už se těší na draka.

17. října

7. listopadu

14. listopadu

21. listopadu

28. listopadu

Co se chystá
Jarošov nad Nežárkou
Okresní soutěž mladých hasičů
areál AVZO v lomu
9 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Zamykání Kameničky
start u TEBA
14 hodin
po dojezdu Mejdan utopenců
Hospoda Pod Kostelem
Lovětín
Tradiční posvícení
Hospoda U Kouřící Veverky 20 hodin
Zdešov
Tradiční posvícení a Rybí hody
Kulturní dům
18 hodin
Lovětín
Poslední leč
Penzion U Holoubků
20 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Setkání seniorů
sál sokolovny
15 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Poslední leč
sál sokolovny
20 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Rozsvícení vánočního stromu
sokolovna
15 hodin
náves
16 hodin

Veršovanou zprávu o vydařené akci v Hostějevsi nám do redakce poslala Hanka Ondřejová :

Dne 29. 8. 2015 velká sešlost byla,
neb kaplička v Hostějevsi se světila.
Zavěšoval se krásný, nový zvon,
byla to prostě sláva jako hrom.
Nejprve však velká brigáda byla,
aby se zelení nově zbudovaná náves osadila.
Sešli se poprvé hostějevští rodáci.
A byli zde i ostatní diváci.
Všichni obdivovali Jarošovské družiny kroje
a Lenka Řeřichová využila staré písemné zdroje.
Sepsala krásné vyprávění o Hostějevsi,
které zahrály malé děti ze vsi.
Celé odpoledne vyhrávala kapela,
lidé jedli, pili a bavili se zvesela.
Doufáme, že brzy sejdeme se zas a ještě víc vás přijde mezi nás!

