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Stručně ze zasedání obecního zastupitelstva dne 23.6.2005
Přítomno : 13 zastupitelů
Omluveni: Alena Steffalová a Miroslav Ondřej
Hosté: 5 občanů obce Jarošov
Odstoupil Jaroslav Lejtnar ze Zdešova, nahradil jej Alois Kubera také ze Zdešova. Konala se
volba člena obecní rady. Zvolen byl Luboš Houser ze Zdešova. Byl schválen závěrečný účet obce a školy v Jarošově nad Nežárkou, dále i Zpráva o přezkoumání výsledků hospodaření obce Krajským úřadem
v Českých Budějovicích. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, podíl pohledávek na rozpočtu obce je 5,93
%, podíl závazků 55,78 % a podíl zastaveného majetku 30 %.
Do školské rady byli za zastupitelstvo zvoleni Jaroslav Tunka a Milan Rakušan. Byl schválen
záměr prodat obytný dům čp. 217/II v Jindřichově Hradci. Vytvořila se komise pro prodej podílu
v autobazaru JI-MI, jejími členy jsou František Vaněček, Milada Petrů, Milan Doležal a Luboš Houser.
Na základě žádosti manželů Jeníkových o prodej obecního pozemku v Pejdlově Rosičce byla vytvořena
komise pro vyjednávání ve složení František Vaněček, Josef Vokuš, Petr Frühauf. Ve Zdešově se vyměří dvě stavební parcely.

Úspěšný projekt na fotbalové hřiště
Fotbalový oddíl TJ Sokol Jarošov nad Nežárkou dosáhl na grant ve výši 500 000 Kč. Tento grant
je určen na obnovení plochy fotbalového hřiště, odvodnění, ochranné sítě za brankami, střídačky pro
hráče a zavlažovací zařízení. Rekonstrukce by měla začít koncem července.
Jiří Petrů

Poděkování
Dovoluji si touto cestou poděkovat zastupitelstvu a především zaměstnancům Obecního úřadu za posečení a odklizení trávy z obecních pozemků v Matějovci. Jsme rádi, že jste si na nás po letech vzpomněli a věříme,
že tomu tak bude i v budoucnu.
za obyvatele Matějovce
Dana Králová
Úklid obce
Ráda bych tímto poděkovala všem z vás, kteří přišli pomoci na jarní brigádu na úklid obce. Sešlo se nás
kolem dvaceti a za těch pár hodin jsme odvedli spoustu práce. Uklidila se náves, nasela se tráva na trojúhelník na
návsi i pod dub, uklidily se chodníky, rozvezla se zem naproti poště a zlikvidovala se skládka železného šrotu u
bývalé mlékárny. Je pěkné, že se stále najdou lidé, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí. Všem ještě jednou děkuji.
Milada Petrů
místostarostka obce
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Jarošovský zpravodaj
Vyhlašme boj netýkavce!

Pokud jste si hned neuvědomili, o čem je řeč, tedy vězte, že o jedné docela pohledné rostlině. Určitě jste
se s ní už setkali, protože je tak neomalená, že nám roste pomalu na návsi! Vidět jí ale můžete hlavně na březích
našich říček poblíž mostů, kde vytváří mohutné kolonie a pomalu, ale jistě zabírá čím dál tím větší území. Když
si to necháme líbit, tak nám možná v nedaleké budoucnosti v naší obci nějaké to místečko k životu milostivě
ponechá… Letos už opět vystrčila růžky nejen na svých oblíbených místech, ale začíná už zase hyzdit i břehy
Žirovničky a její teprve nedávno velmi pěkně upravené okolí včetně kamenného mostu. Obrana proti ní přitom
není vůbec náročná. Stačí, když mladé rostliny vytrháme, nebo souvislé porosty posečeme ještě předtím, než
stačí vykvést. Je to totiž jednoletá bylina a tímto způsobem jí zabráníme se rozmnožit.
Možná by to byla docela zajímavá aktivita pro děti, které se mnohdy jen tak bezcílně potulují po vesnici
a nevědí, co s volným časem. Nebo jak dlouho může trvat dospělému člověku s kosou souvislý porost u řeky
zlikvidovat? Třeba i se srpem by to byla docela zábavná činnost završená pocitem užitečné a dobře vykonané
práce.
Tak co myslíte? Pustíme se do ní? Pokud jste přesvě dčeni, že ano, nemusíte čekat na povel. Jestli si
nejste jisti, jak tento obtížný plevel vypadá, zeptejte se lidí znalých nebo zajděte do knihovny podívat se do
moudrých knih. Rozhodnout byste se však měli rychle, protože netýkavka nedůtklivá, tak se totiž ta krasavice
jmenuje, už nasazuje na květ. Obvykle vykvétá v červenci až srpnu…
Milena Kodýmová
PS: Než stačilo vyjít toto číslo Zpravodaje, někteří z nás se do boje už pustili. Díky!
Reakce na článek o úklidu obce…
Už tu máme léto. Silnice jsou uklizené. Ale na úvodní článek minulého Zpravodaje nemohu zapomenout. Nejsem jistě sama, kterou pořádně pobouřil a nazdvihl ze židle. Kdyby ho podepsala Milada Petrů jako
soukromá osoba, dejme tomu. Ale jako místostarostka si pěkně naběhla na smeč. Paradoxně se dostává do pozice rejpalů, které ve svém článku kritizuje. A shazovat povinnosti obce na její obyvatele? To snad ne! Co staří
lidé? Kam se štěrkem? Dost na tom, že většina obyvatel se stará o obecní pozemky před svými domy. Vysekává
trávu, vysazuje keře. Ničí si sekačky o kameny, které se do trávníků dostávají z neopravených obecních cest.
Je třeba přemýšlet, jestli je taková kritika objektivní, dříve než se zveřejní!
Poznámka: Myslím si, že zastupitelé by si měli vyslechnout výtky obyvatel a snažit se je řešit třeba i
smysluplnými brigádami, a ne agresivními články ve Zpravodaji.
Alena Fűllsacková
Do knihovny i o prázdninách !
I když se provozní doba na dva letní měsíce poněkud omezuje, je knihovna pro veřejnost otevřena i o
prázdninách. Přijďte si vybrat knížku, časopis, prohlédnout některý ze zajímavých elektronických dokumentů či
jen tak brouzdat po internetu, který je stále z a d a r m o! Jediné omezení je časové a to pouze v tom případě, že
zájemců se sejde více najednou. Tak neváhejte, těšíme se na vás vždy
v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 17 do 19 hodin.
Obrázek pro most
Následující řádky jsou důkazem toho, že při dobré vůli pomoci si každý najde svojí cestu. Čtrnáctiletá
Iva Vlková ráda maluje. Namalovala pěkný obrázek kamenného mostu přes řeku Žirovničku. Ten zarámujeme
do rámu z jabloňového dřeva. Jabloň je totiž strom, v jehož znamení se mladá malířka narodila. Obrázek bude
vystaven v obecní knihovně. Tam ho můžete vidět a zároveň i vydražit. Vyvolávací cena je 500 Kč. Přihazovat
můžete až do konce srpna. Pak bude obraz prodán nejvyšší nabídce. Chcete-li mít doma pěkný originální kousek
Jarošova a zároveň pomoci kulaťáku, navštivte knihovnu! Redakční rada Jarošovského zpravodaje Ivě přeje,
aby se tento koníček stal i jejím životním posláním.
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Nejsme na tom špatně
Pořád je mezi námi ještě mnoho lidí, kteří jsou ochotni pomoci a udělat něco pro druhé. Děkujeme těmto
firmám za finanční a materiální dary, které poskytly na akci pořádanou ke Dni dětí v Jarošově nad Nežárkou dne
5. června 2005:
Dočeš
Fruko Schulz
Myslivecké sdružení Nežárka
Čerpací stanice Janout
Tělovýchovná jednota Sokol Jarošov
Drogerie Bejdová
Truhlářství Bejda

Restaurace Samorost
Autoopravna Bejda
Nářadí Kostka
Hasiči Jarošov
Svazarm Jarošov
Firma Dolečkovi
Autoopravna Doležal

Zároveň děkujeme všem ochotným lidem, kteří pomáhali při organizaci této akce: rodina Mynářova, rodina Svačinova, všichni Vaněčkovi muži, Vlaďka Koudelková, Bohumila Frančová, Hana Stíbalová, Marie Tůmová, Petra Dvořáková, Dana Tomaschková, Marie Mertová, Vlasta Nejedlá, Miloslava Bínová. Předem se omlouvám všem, na které jsem nedopatřením zapomněla.
za základní školu, mateřskou školu a obecní úřad
Zdena Kučerová
První bilanční zpráva Společenství příznivců obce Jarošov (SPOJ)
V minulém čísle jsem vás, milí čtenáři, seznámil s nově vzniknuvší občanskou aktivitou na záchranu kamenného mostu přes řeku Žirovničku. Za ty tři měsíce se podařilo uskutečnit několik akcí. První z nich – společná vernisáž výstavek věnovaných nedožitým osmdesátinám pana Jaroslava Vacka a výročí osvobození Jarošova
s ukázkami vojenského materiálu té doby ze soukromé sbírky Jaroslava Tunky v obecní knihovně – se uskutečnila 13.5. 2005. Den nato bylo možné zhlédnout a vyzkoušet si jízdu v legendárních vozidlech americké armády
značky Jeep. SPOJ byl také jedním z pořadatelů 7. ročníku Kácení máje, uspořádaného v sobotu 19. 6. 2005. Na
obou těchto akcích bylo vybráno 4 100 Kč. Pohlednice s motivem mostu můžete zakoupit v Drogerii u Bejdů, na
čerpací stanici Jindřicha Janouta, v dílně u Rodů či v obecní knihovně. Doposud jich bylo prodáno 230.
Další aktivitou SPOJ je obnova drobných sakrálních památek v okolí Jarošova. Podařilo se opravit dva
křížky a dva zcela obnovit. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat žirovnickému faráři panu Vendelínu Zboroňovi, manželům Škvařilovým a Tolknerovým za pomoc při hledání náhradních křížů, Monice Filipenské,Václavu
Kostkovi a Rostislavu Bednářovi za odbornou pomoc. Chceme rozjasnit tvář krajiny kolem nás. Tyto sakrální
památky k ní neodmyslitelně patří už několik století. Víte-li tedy o místech, kde jsou poničené, případně úplně
chybí, přivítáme každý váš podnět.
Bohumil Rod
Vzpomínám na něj velmi rád
A jistě nejen já. Jeho hřmotná postava plná humoru a laskavé moudrosti nám dodávala energii ve chvílích, kdy jsme coby adolescenti očekávali nástup do zeleného sukna. Já osobně jsem s ním u odvodní komise nebyl, ale po celou dobu vojenské služby, a nejen tam, mi pomáhala jeho slova. Slova, která bych očekával, jak už
to v životě chodí, od někoho jiného. Vy pozornější už asi víte, o kom píši. Jím vyrobené násady na sekyry byste
jistě našli v leckteré chalupě uchovávané hospodáři jako vzácné relikvie. Dobrá nálada, kterou přinášel, by byla
v dnešní době tou nejlepší pilulkou na rozbolavělou duši Jarošova.
Ani se to nezdá milí čtenáři, ale 29. srpna by bylo panu Ludvíku Vlkovi 70 let.
Bohumil Rod
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Horká letní kulisa
na pochod teď troubí,
půjdete-li do lesa,
najdete tak houby...

Co se chystá :
10.července

Jarošov nad Nežárkou
sokolovna – 20 hodin
pouťová taneční zábava
hraje Malá muzika

16.července

Hostějeves
u školy – 20 hodin
country zábava
hraje Škuner

27. srpna

Jarošov nad Nežárkou
Benátská noc u Samorosta – 20 hodin

Ve druhém čtvrtletí 2005 svá životní výročí oslavili :
Ladislav Dvořák z Jarošova nad Nežárkou
Vladimír Houška ze Zdešova
Zdeňka Chytrová z Jarošova nad Nežárkou
Miluška Johová z Jarošova nad Nežárkou
Františka Kadlecová z Jarošova nad Nežárkou
Vlasta Kamenická z Lovětína
Květoslava Klásková z Jarošova nad Nežárkou
Jiří Kocourek z Hostějevse
Marie Křížová ze Zdešova
Oldřich Lejtnar ze Zdešova
Josef Němec z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Neuhortová z Jarošova nad Nežárkou
Anna Rodová z Jarošova nad Nežárkou
Oldřich Sejrek z Hostějevse
Antonie Schusterová z Jarošova nad Nežárkou
Miroslav Sokolík z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Stoklasová z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslav Tyšler z Jarošova nad Nežárkou
Jiří Vacek z Nekrasína
Ladislav Vetyška z Rosičky
Tiskařský šotek si v minulém čísle nechtěně zažertoval na úkor
paní Marie Štěbetákové z Jarošova nad Nežárkou.
Omlouváme se za vzniklé nedopatření
a společně s výše uvedenými jubilanty
i jí dodatečně k životnímu výročí

blahopřejeme!

