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Slovo starosty
Při pohledu na současný stav letošního rozmarného léta by asi plavčík Josef Důra výrazy ve svém proslaveném výroku notně přitvrdil a možná k tomu i vzteky sežvýkal doutník. Dešti zkrátka neporučíme a můžeme být
rádi, že se nám vyhýbají katastrofy řádící kousek od našich humen. Doufejme, že letos vyjde už léta tradovaná
pranostika o radouňských prškách a prokopská pouť v naší obci bude startem ke skutečnému létu s blankytně
modrou oblohou.
Přeji Vám příjemné prožití svátečních dní a pohodová setkání s Vašimi blízkými, milí čtenáři
Bohumil Rod

Informace z jednání 21. a 22. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo kromě obvyklých procedur schválilo :
• Zásady pro zadávání veřejných zakázek
• postup vedení obce v řešení prostorové kapacity školní družiny
• směnu pozemků p.č. 272/35 a 237/11 s PK p.č. 725/1 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• záměr prodeje části p.č. 306 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• záměr a následný prodej p.č. 238/4 a části p.č. 238/2 v k.ú. Pejdlova Rosička
• záměr a následný prodej části p.č. 179/1 a pozemku přiléhajícího ke stav. parcele 28 v k.ú. Hostějeves
• záměr a následný prodej pozemku PK p.č. 13/3 díl 1 v k.ú. Nekrasín
• záměr prodeje p.č. 108/7 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou a p.č. 6/1 v k.ú. Matějovec
• návrh rodiny Tyšlerovy na vypořádání duplicity vlastnictví pozemků v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• záměr a následnou koupi pozemků p.č. 272/41, PK p.č. 272/10 a PK p.č. 1277/1 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• záměr prodeje části pozemku p.č. 796/24 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• přihlášku obce do Svazu měst a obcí Jihočeského kraje
• Koordinační dohodu mezi Policií ČR a obcí o vzájemné spolupráci při zajištění míst. záležitostí veř. pořádku
• návrh starosty Bohumila Roda o způsobu vypořádání podílu ZD Rodvínov v kulturním domě Zdešov
• ukončení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí s firmou Školka FOREST s.r.o.
• podání projektu JAROŠOV NAD NEŽÁRKOU – REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA MÍSTNÍCH KOMU
NIKACÍ do 5. výzvy ROP a jeho kofinancování ve výši 7,5% celkových výdajů
Zastupitelstvo neschválilo :
• využití služeb Městské policie Nová Včelnice
• žádost o změnu územního plánu obce v k.ú. Zdešov
Zastupitelstvo vydalo Změnu č. 1 územního plánu Obce Jarošov nad Nežárkou
Zastupitelstvo souhlasilo :
• s hospodařením obce za rok 2008
• aby přezkoumáním hospodaření obce za rok 2009 byla pověřena firma ADEUS Audit s.r.o. Tábor
Zastupitelstvo rozhodlo svolat místní šetření ohledně ustanovení věcného břemene při prodeji p.č. 218 a 219
v k.ú. Pejdlova Rosička.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí :
• informaci o přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 a 2008 s kladným výsledkem
• výsledek kontroly FÚ Jindřichův Hradec a prominutí vyměřeného penále
• informaci o získaných grantech a investičních akcích na rok 2009
• zprávu o sanačních pracích v bývalé obalovně v Jarošově nad Nežárkou
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Jarošovský zpravodaj
Jak jsme volili do „Evropy“

okrsek č. 1 – Jarošov nad Nežárkou
LIBERTAS.CZ
hlasy
strana č. 1
2
KDU – ČSL
3
VĚCI VEŘEJNÉ
4
ODS
5
SUVERENITA
6
VOLTE PRAVÝ BLOK
7
SDR. PRO REP.- REP. STR. ČESKOSLOVENSKA
10
STRANA SVOBODNÝCH DEMOKRATŮ
21
KSČM
22
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
23
STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ
24
SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ
26
STRANA ZELENÝCH
29
STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
31
DĚLNICKÁ STRANA
ČSSD
33
počet voličů v seznamu 614 účast 22,31%
platné hlasy
okrsek č. 2 – Hostějeves
1
LIBERTAS.CZ
2
KDU – ČSL
4
ODS
5
SUVERENITA
14
SDŽ – STRANA DŮSTOJNÉHO ŽIVOTA
21
KSČM
22
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
23
STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ
32
NEZÁVISLÍ
33
ČSSD
počet voličů v seznamu 66
účast 37,88%
okrsek č. 3 – Lovětín
5
SUVERENITA
21
KSČM
ČSSD
33
počet voličů v seznamu 57
účast 7,02%

5
5
10
47
4
4
1
1
13
5
2
2
3
1
1
32
136

platné hlasy

1
3
8
1
2
1
1
3
2
3
25

platné hlasy

1
1
2
4

okrsek č. 4 – Zdešov
2
KDU-ČSL
3
VĚCI VEŘEJNÉ
4
ODS
5
SUVERENITA
13
NÁRODNÍ STRANA
15
HUMANISTICKÁ STRANA
17
SPOJENÍ DEMOKRATÉ – SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
21
KSČM
26
STRANA ZELENÝCH
31
DĚLNICKÁ STRANA
ČSSD
33
účast 35,21%
platné hlasy
počet voličů v seznamu 142

6
2
10
3
1
1
1
11
2
2
11
50
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Dětský den v Jarošově nad Nežárkou
Jsme rádi, že se podařilo připravit pro děti oslavu jejich svátku. Stalo se tak proto, že sponzoři přispěli
finančně na nákup občerstvení a odměn. Také mnoho lidiček z naší obce obětovalo svůj volný čas pro naše nejmenší děti a připravili pro ně pohádkový les, seznámení s požární technikou, skákací hrad, opékání špekáčků a
střelecké soutěžení.
Akce se konala v neděli 7. června 2009 od 15 hodin v lomu, kde AVZO zajistilo prodej občerstvení pro
dospělé a sociální zázemí akce. Samotnému Dětskému dnu předcházely velké přípravy. Obec zajistila posečení
prostor kolem klubovny a cesty po louce, hasiči postavili novou lávku přes řeku a přechod přes potok, paní Marcela Stoklasová objednala a dovezla občerstvení pro dě ti, paní učitelky ze školky nakoupily a zabalily odměny,
paní Zdeňka Kučerová vyznačila trasu pohádkového lesa.
Aktéři pohádkového lesa si připravili nádherné kostýmy a zábavné úkoly a otázky. Na cestě lesem na děti
čekala autíčka, strašidla, ježci, čarodějnice, princezny, víly, vodníci a pohádkové babičky. Počasí bylo dlouho
nestálé, ale nakonec se umoudřilo a děti si mohly akci užívat naplno. Jejich spokojenost a úsměvy byly pro nás
odměnou.
Děkujeme těmto sponzorům za finanční dary : „ Obec Jarošov nad Nežárkou, TJ Sokol, firma DOČEŠ,
dobrovolní hasiči, Autoservis Pavel Bejda, myslivecké sdružení Nežárka, AVZO, Čerpací stanice Janout, Nářadí
Kostka, Drogerie a truhlářství Bejdovi, Autodoprava Dolejš.
Děkujeme také všem pomocníkům, kteří zajišťovali přípravu a průběh Dětského dne: jarošovští hasiči,
rodina Svačinova, pan Běhal, Bohumil Rod starší i mladší, Zdeněk Vaněček starší i mladší, Eva Čadková, Dana
Picková, Alena Petrásová, Milada Petrů, Hana Kubaláková, Karel Vlk, Helena Luptáková, Milena Kodýmová,
Drahomíra Čejnová, Vendula Vrbová, Martina Bednářová, Miloslava Bínová, Dana Tomaschková, Veronika
Gálová, Tereza Vodičková, Hana Sommerová, Nela Vágnerová, Aneta Nedbalová, Iveta Dolečková, Kateřina
Füllsacková a Tereza Koubová.
Přejeme všem krásné léto a odpočinkovou dovolenou. Těšíme se na další společné akce pro děti.
Za organizátory
Zdeňka Kučerová
A všichni výše jmenovaní děkují Zdeňce Kučerové, že je dokázala „sehnat do houfu“ ...

Po četnických stezkách do Sudet
Po zabrání tzv. Sudet německou armádou zůstal Jarošov v jakémsi hrdle ze dvou stran sevřeném územím
Říše. Osazenstvo zdejší četnické stanice se zdvojnásobilo na šest mužů. Upraveny byly i trasy pochůzek. Chceteli se dovědět více o této zvláštní době, historii četnictva a osad Matějovce s Oldřiší, přijďte 6.července ve 13 hodin k budově bývalé četnické stanice (dnes pošta). Doprovod nám bude dělat vrchní strážmistr Jiří Mikulec, skutečný četník ve stejnokroji s dobovou výstrojí a výzbrojí. Dobré boty a pár marek na „ridweis bier“ jsou nutností.
Bohumil Rod

Jarošovská šlapka o.s.
pořádá v sobotu 25. července 2009 již pátý ročník cyklistického závodu po okolí Jarošova nad Nežárkou
a radouňských vrších. Soutěžit můžete na dvou tratích pro dospělé, připravena je i trať pro děti.
Start závodu na 50 km je v 11 hodin, kratšího na 30 km v 11,15 hodin v areálu střelnice. Děti se na trať
vydají až po dojetí závodů pro dospělé. Cíl všech tří soutěží je opět v areálu střelnice, tam pak proběhne i vyhlášení výsledků. Občerstvení je zajištěno jak pro závodníky na trati, tak i pro diváky a fanoušky. Po dojezdu všech
závodníků začne doprovodný program s živou hudbou.
Přihlášky k závodu se přijímají do 20.7.2009 na e-mailové adrese : slapka@email.cz (startovné 200 Kč)
nebo přímo na místě v den konání akce v době od 8 do 10 hodin (startovné 250 Kč). Startovné zahrnuje startovní
číslo ve folii, 1 občerstvení na trati a 1 v cíli (nápoje, pečené vepřové maso, těstovinový salát). Povinná výbava :
kolo v dobrém technickém stavu a cyklistická přilba.
Informace na www.slapka.cz.
pořadatelé
Na vaši účast se těší

Obec Jarošov nad Nežárkou
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Jarošovský zpravodaj - čtvrtletník
vydává obecní úřad
odpov ědný redaktor - Bohumil Rod
500 výtisků
zdarma
povoleno Ministerstvem kultury ČR
č.reg. MK ČR E 11683
ze dne 26.4.2001

Co se chystá
4. července 2009

6. července 2009

Létem se nezavděčíš,
a už vůbec ne lidem,
řekl Petr a vypil číš
s ledovým klidem...

11. července 2009
25. července 2009

25. července 2009

září 2009

Jarošov nad Nežárkou
Pouťové odpoledne s Božejáky
14 hodin
parket u sokolovny
Country zábava
20 hodin
sokolovna
hrají Mammoth Hunters
pořádají hasiči
Jarošov nad Nežárkou
Na skok do Sudet po četnických stezkách
pouťová vycházka pro milovníky turistiky a
místní historie
sraz u pošty
13 hodin
zve SPOJ a Pravdova knihovna
Hostějeves
Country zábava
20 hodin
Hraje Škuner
Jarošov nad Nežárkou
Jarošovská šlapka
prezentace závodníků
8—10 hodin
start závodu
11 hodin
střelnice AVZO
Jindřichův Hradec
Folklórní festival
Muzeum Jindřichohradecka
13 hodin
zve Jarošovská krojová družina
Jarošov nad Nežárkou
výstava dětských návrhů na veřejné hřiště
ocenění vítězů na vernisáži
Pravdova knihovna

Ve druhém čtvrtletí svá životní výročí oslavili :
Drahuše Barvínková z Nekrasína
František Čekal z Jarošova nad Nežárkou
Miroslav Dvořák z Jarošova nad Nežárkou
Jana Grünnová z Jarošova nad Nežárkou
Růžena Havlíčková ze Zdešova
Libuše Hlavová ze Zdešova
Ladislav Kamenický z Lovětína
Květoslava Klásková z Jarošova nad Nežárkou
Milena Kodýmová z Jarošova nad Nežárkou
Vladimír Kosař z Jarošova nad Nežárkou
Marie Křížová ze Zdešova
Ivanka Kubáková z Jarošova nad Nežárkou
Alena Pechová z Jarošova nad Nežárkou
Marie Plachá z Jarošova nad Nežárkou
Jiří Rýpar z Jarošova nad Nežárkou
Stanislav Soukup z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Stoklasová z Jarošova nad Nežárkou
Pavel Tunka z Jarošova nad Nežárkou
Vlastimil Špaček z Jarošova nad Nežárkou
Anna Vávrová ze Zdešova

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !

