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Aktuálně z obce
Anketa ve Zdešově

V úterý 26. 6. byla uzavřena anketa, která se konala v místní části Zdešov. Jejím cílem bylo zjistit názor
občanů na záměr výstavby dvou větrných elektráren na Němcově kopci. Ankety se zúčastnilo 146 obyvatel starších osmnácti let. 75 z nich (51,3%) odevzdalo lístek s kladnou odpovědí. Proti se vyslovilo 67 (45,8%) a čtyři
lístky nebyly označeny vůbec. Na podkladě této ankety odhlasovalo pak ve čtvrtek 28. 6. 2007 Zastupitelstvo Obce Jarošov nad Nežárkou zamítnutí tohoto záměru .
Uzavírka v Lovětíně

Ve dnech 16. 7.— 18. 7. bude uzavřena komunikace z Jarošova na Lovětín z důvodu opravy železničního
přejezdu úzkokolejné dráhy.
Odstranění černých skládek

V Jarošově a Lovětíně byl z míst, kde pálí čarodějnice, odstraněn nelegálně navezený odpad. Žádáme občany o striktní dodržování ukládání komunálního odpadu na přesně určená místa. Odstraňování černých skládek
stojí obec nemalé peníze, které jdou z kapes nás všech.
Nesprávné ukládání komunálního odpadu

Na mnoha místech celého katastru obce se při svozu komunálního odpadu často objevují vedle popelnic i
plastikové pytle různých barev s odpadky. Znovu proto upozorňujeme občany, že svozová firma vyváží pouze popelnice s nalepenou známkou nebo žluté pytle s firemním značením. Obojí obdržíte na obecním úřadě po zaplacení příslušného poplatku.
Reklamace

Některé ze známek na popelnice na nich velmi špatně drží a dochází pak k jejich ztrátě či k případnému
odcizení. Takové známky můžete od 15.července reklamovat v kanceláři obecního úřadu. V té době by už měly
být nové známky na výměnu od firmy AVE k dispozici.
Vývoz jímek

V místních částech, ve kterých není kanalizace, je možné vyvážení jímek a septiků do čistírny odpadních
vod v Jarošově nad Nežárkou. Likvidace jednoho metru kubického stojí 90 Kč. Tuto cenu neplatí občané Zdešova, kteří ji už mají zahrnutou ve stočném. Dopravu kalu do čistírny si mohou občané zajistit sami, případně u firmy JVS. Aby nedošlo k zahlcení a snížení funkčnosti čistírny, je třeba si likvidaci či odvoz domluvit s vedoucím
střediska JVS panem Papáčkem na tel. čísle 602184239.
V Lovětíně už to nebude drncat

Komunikace z Lovětína na Novou Včelnici a z Lovětína k hájovně byly opraveny firmou Fübiko.
Nový správce

Od měsíce května letošního roku máme nového správce sportovních zařízení. Stal se jím Milan Krátký
zvaný Kraťas, který tuto funkci vykonával už před několika lety.
Granty a dotace

Stotisícový grant byl naší obci přiznán Radou Jihočeského kraje na opravu podlahy v sokolovně
v Jarošově nad Nežárkou.
27.000 Kč obdržela obec v rámci Mikroregionu Jindřichohradecko jako příspěvek na dřevěné doplňky
vybavení dětského hřiště v areálu MŠ. Ze svého rozpočtu obec uhradí 13.000 Kč.
Návrhy na změnu územního plánu

Na své sedmém zasedání 28. června 2007 zastupitelstvo odsouhlasilo záměr aktualizace územního plánu
obce a jejích místních částí. Do 30. 9. mají fyzické i právnické osoby (tedy široká veřejnost) možnost podat na
obecní úřad své návrhy na konkrétní změny územního plánu.
Bohumil Rod, starosta obce
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Promarněná šance?
Tak nám v neděli 24. června 2007 proběhlo ve Zdešově referendum o výstavbě větrných elektráren. Dostali jsme šanci snad i zásadně rozhodnout o vývoji naší obce, aniž by kdokoli z nás musel přiložit ruku k dílu.
Měli jsme možnost získat nemalé finanční prostředky právě z provozu větrných elektráren. Po přepočtu hlasovacích lístků jsem byl opravdu nemile překvapen tím, kolik Zdešovských s vyjádřilo proti šanci dostat do obce
prostředky na obnovu a rozvoj. V blízké budoucnosti bohužel nemůžeme od Obce Jarošov nad Nežárkou čekat
nějaké významné prostředky na rozvoj, protože ona sama díky rozloze celého katastru i vybudované čističce odpadních vod a jejímu následnému splácení asi skutečně nemá kde brát. A právě proto jsme měli řádně zvážit nabízenou možnost výstavby větrných elektráren, která asi zase nebude tak špatná, když ji podporuej náš stát i EU.
Pravdou je, že těsná nadpoloviční většina Zdešovských (51,3 %) byla pro, ale vzhledem ke stanoveným podmínkám zastupitelstva obce to bylo málo. O škodlivosti těchto elektráren nejsem přesvědčen, protože se budují
po celé Evropě a myslím si, že hlavně ti „Zápaďáci“ by si asi nic špatného nestavěli. A ještě snad o zásahu do
krajiny. Ta „vrtule na kuří noze“ se podle mne v přírodě ztratí více než stožáry vysokého napětí, ale na ty jsme
si už samozřejmě zvykli....
Podle mne referendum ukázalo, a to i v míře účasti, že většině obyvatel o rozkvět a zvelebení Zdešova
skutečně jde, protože žijeme vedle sebe, dlouhá léta žít budeme a v budoucnu pak naše děti. Podle mého názoru
odvádí veliký kus práce místní hasiči. Starají o společenský život a podle svých možností ve spolupráci s OÚ
Jarošov nad Nežárkou i o úklid a údržbu Zdešova, ale opět kvůli financím jsou značně omezeni. Dnešní doba je
bohužel taková, že zadarmo nikdo nic nedává a peníze se velmi těžko shánějí. Nikde není zaručeno, že i při
kladném výsledku referenda by tady větrné elektrárny opravdu stály. Dál by záleželo na mnoha jednáních, různých povoleních, měření atd., ale my všichni jsme stáli u toho úplně prvního kroku, kdy jsme měli rozhodnout,
zda ANO či NE. Myslím si, že je to po neosamostatnění Zdešova po roce 1989 druhá promarněná šance. Nechci
házet flintu do žita, třeba přijde další, ještě lepší a pak...
Tímto článkem jsem nechtěl nikoho urazit. Protože žijeme ve svobodné zemi, má každý samozřejmě
právo na svůj názor. A tohle je osobní názor můj.
Lubomír Březina
Zdešov

Oprava kostela svatého Prokopa
Dominanta naší obce kostel svatého Prokopa dostane novou kopuli věže a novou střechu s krovem nad
lodí kostela. Stane se tak díky penězům přidělených v parlamentu ČR při takzvaném „porcování medvěda“. Celá tato akce bude probíhat v druhé polovině roku 2007.
Možná Vás teď právě napadlo, jak je ta věž vlastně stará.K objasnění této otázky nám napomůže citace
z kroniky obce Jarošova, díl druhý, str. 46 – „ ...18.března 1897 postihla jarošovský kostel - nikoliv poprvé
v jeho historii silná vichřice, která strhla šindelový a 20q těžký krov jeho i římsu s bání, která pak nahrazena
byla novou osmibokou jehlancovou střechou dnešní. Vcelku stály opravy provedené za faráře Kováře 9 191 zlatých 98 krejcarů.“ Tehdy odvedenou práci za těch 110 let dokázala dokonale znehodnotit dřevomorka
v kombinaci s červotočem a hnilobným procesem, takže dnes konstrukce připomíná pověstný domeček z karet.
Investice na celou rekonstrukci jsou vyčleněny ve výši 5 800 000 Kč. Pro zajímavost jen samotná montáž lešení
vyjde na 270 000 Kč.
Při této příležitosti a postaveném lešení by bylo výhodné nově natřít fasádu na věži, jenže na tu už finance nejsou. Případné sponzorské dary na tuto vedlejší, ale velmi důležitou akci můžete nabídnout buď
na Farním úřadě v Nové Včelnici nebo na Obecním úřadě v Jarošově nad Nežárkou.
Bohumil Rod
starosta obce
PRODÁM POMNÍK
SE SCHRÁNKOU PRO ULOŽENÍ UREN
NA NOVÉM HŘBITOVĚ V JAROŠOVĚ
INFORMACE NA TEL: mob. 73713389
nebo 323665818 (víkend)

Sdružení zemědělských podnikatelů
hledá zemědělskou půdu k pronájmu,
1500 Kč/ha, platba předem, zařídíme
vyřízení všech náležitostí, Tel:
720555634
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Jarošovský devítiboj
Poslední červnovou sobotu se uskutečnil 13. ročník jarošovského devítiboje. Za slunečného počasí se
utkalo pouhých sedm párů v devíti disciplínách. Vítězem se po lítém boji ziskem 17 bodů stalo družstvo Drápalíci
ve složení Milan Rakušan a Martin Chytrý (účastník zatím všech 13. ročníků). Děkujeme touto cestou sponzorům – obecnímu úřadu za bezplatný pronájem sportovišť, Hostinci pod kostelem za bezplatný pronájem fotbálku
a České pojišťovně za hodnotné ceny. Doufáme, že v příštím ročníku mezi námi přivítáme nové sportuchtivé tváře.
Šárka Krátká

Pouťový turnaj v "káče"
Oznamujeme všem příznivcům stolní hry „káča“, že tradiční pouťový turnaj se koná, stejně jako loni,
první sváteční den ve čtvrtek 5. července od 13 hodin v Hospodě pod kostelem. Přijďte poměřit svoje síly i s
účastníky z okolních obcí!
Zároveň přinášíme zprávu o turnajích v letošním roce :
Na turnaji v Hospřízi 24. 3. obsadili jarošovští borci čtvrté, páté a šesté místo a na turnaji v Lodhéřově 14.
4. pouze jedno druhé místo.
Uzavřený turnaj „O mistra Jarošova“ se konal 19. května. Výsledky dětské kategorie jsou do značné míry
devalvovány neúčastí většiny dětí, které odjely na hasičskou soutěž. Bylo nám to velmi líto, tuto informaci jsme
se dozvěděli teprve dva dny před konáním turnaje, kdy už nešlo nic změnit. Příští rok si rozhodně
hasiče „pohlídáme“! Samozřejmě, že vás, děti, rádi na pouťovém turnaji uvidíme, vždyť už několik z vás se v minulosti dokázalo prosadit i mezi dospělými. Zde jsou výsledky:
Děti:
1. Radek Dočekal ml.
2. Martina Bednářová
3. Milan Doležal ml.
4. Iveta Dolečková
Kategorie dospělých byla dobře obsazena, až na výjimky přišli všichni borci, kteří se hře aktivně věnují. Konečné pořadí dospělých:
1. Vlasta Lukš
2. Leoš Doleček
3. Jarda Mynář
4. Jiří Bednář
5. Slávek Füllsack
6. Olda Černý
Umístěným blahopřejeme a všem pak přejeme hodně štěstí v nadcházejícím turnaji.
Jarošovský klub přátel káči

Pojďte s námi na vycházku
Tak nám to letos s tím volnem před poutí pěkně vyšlo. A na každý volný den je připraven nějaký zábavný
program. K těm, kteří při jeho přípravě mysleli na druhé, se připojila i Pravdova knihovna, dramatický kroužek a
Společenství příznivců obce Jarošova. Společně pro vás připravili „vycházku do okolí Jarošova, trochu tajemnou
a trochu poznávací...“, jak je uvedeno na pozvánce. Jestli máte zájem zjistit, co se za tímto pozváním skrývá, vezměte rodinné příslušníky, známé či pouťovou návštěvu a přijďte v pátek 6. července jednu hodinu po poledni za
kostel k Jarošově tvrzi. Že nevíte, kde to je? Pak nápověda zní: u vrat na faře! A co sebou potřebujete? Boty do
terénu, pár drobných na občerstvení cestou a hlavně – dobrou náladu! Vycházka je vhodná pro děti i dospělé. Návrat se předpokládá kolem 17 hodiny, takže tancechtiví účastníci pohodlně stihnou i večerní pouťovou zábavu.
Nezbývá už jen si přát, aby vyšlo počasí a my si mohli společně vycházku pěkně užít. Těšíme se na Vás !
Milena Kodýmová
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Co se chystá
5. července 2007

6. července 2007

Zarputile vrací míče
od hráčů z druhé strany
však co úderů se týče
nerozdává rány!
8. července 2007

14. července 2007

4. srpna 2007

Jarošov nad Nežárkou
Pouťový turnaj v káče
Hospoda pod kostelem; 13 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Posezení s harmonikou
Myslivecká klubovna; 15 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Vycházka trochu tajemná a
trochu poznávací
sraz za kostelem u fary; 13 hodin
zve Pravdova knihovna, dramaťák
a SPOJ
Jarošov nad Nežárkou
Pouťová taneční zábava
sál sokolovny; 20 hodin
pořádají hasiči, hrají Staníci
Jarošov nad Nežárkou
Pouťový fotbalový svátek
Výběr Jarošova versus Dukla Praha
internacionálové
fotbalové hřiště; 17 hodin
Hostějeves
Country na návsi; 19 hodin
hraje Škuner
Zdešov
Hry bez hranic
areál Šipky, 14 hodin
(přihlášky šestičlenných družstev dobrovolníků a dobrovolnic do 25.7.)
taneční večer s Lovci mamutů
(nejlepší jarošovskou country kapelou)
kulturní dům; 17 hodin

Ve druhém čtvrtletí 2007 svá životní výročí oslavili :
Marta Bláhová z Jarošova nad Nežárkou
Květoslava Dočekalová z Jarošova nad Nežárkou
Zdeňka Chytrová z Jarošova nad Nežárkou
Květoslava Klásková z Jarošova nad Nežárkou
Marie Křížová ze Zdešova
Miloslav Neuhort z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Stoklasová z Jarošova nad Nežárkou
Jiří Vacek z Nekrasína
Erika Vaňásková z Jarošova nad Nežárkou
Marta Vokušová z Pejdlovy Rosičky

Jiřina Čekalová z Jarošova nad Nežárkou
Ladislav Dvořák z Jarošova nad Nežárkou
Františka Kadlecová z Jarošova nad Nežárkou
Pavel Křivka z Nekrasína
Petr Maňour z Jarošova nad Nežárkou
Sylvína Řeřichová z Hostějevse
Jaroslav Šebesta z Jarošova nad Nežárkou
Věra Vágnerová z Jarošova nad Nežárkou
Ladislav Vetyška z Pejdlovy Rosičky

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !!!

