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Slovo starosty
Vážení spoluobčané !
Při rozhovorech s jednotlivými z Vás jsou mi předkládána různá témata. V hitparádě otázek však jednoznačně vítězí to týkající se psů. Na toto téma se i na stránkách Zpravodaje už napsal nejeden článek. Psi byli jeden
čas i mojí noční můrou a vypadá to, že tato můra jen tak nezmizí. Ano, psi k vesnici patří. To jsem kdysi také
napsal v jednom z článků. Nepatří sem ale jejich nelegální množírny. Tuto kapitolu snad máme už taky za sebou.
Při útecích z té množírny jsem odchytal za půl roku tolik psů, co jiní kolegové nestihnou za celé funkční období.
Ale ani při jednom z těch odchytů jsem neměl takový strach jako při střetnutí s pitbulem, který v létě běhal po
veřejném prostranství a napadl jednu naší občanku. Mojí kolegyni zase, nebýt duchapřítomnosti jedné spoluobčanky, neznámý vlčák málem zakousl jejího psa na vodítku. Majitelům notorických út ěkářů domlouvám, když
předávám psíka z obecní šatlavy. Zaslali jsme i varovné dopisy. Chvíli je sice klid a pak se opět objeví ti samí,
patřící bohužel i některým ze zastupitelů. Abych byl sebekritický, tak i naše Adina se naučila na svá hodně stará
kolena obejít sousedy a vyžebrat si něco dobrého na zub. Ano, vyhlášku můžeme zpřísnit, zřídit obecní policii,
rozestavit všude kamery, ale nebylo by lepší začít všichni sami u sebe?
Druhá hodně zmiňovaná otázka je, proč se opravují kapličky a ne komunikace? Kapličky se opravují, neboť jsou tak nastaveny aktuální dotační programy a bylo by škoda je nevyužít. Jestli dostaneme dotaci na rekonstrukci komunikací v lokalitě U Rybníčků, se definitivně dozvíme po 31.říjnu a já věřím, že vzhledem k obmě ně
projekčního týmu k tomu dojde. V té době už také poběží zkušební provoz úpravny vody ve Zdešově. Máme podanou i žádost do dalšímu grantu, tentokrát na opravu návsi a jejího okolí. Zkrátka, nestrkáme na zastupitelstvu
hlavu do písku před některými, z něčího hlediska tak potřebnými opravami. Jen využíváme dotace, které zrovna
„letí“. Příští rok totiž už „letět“ nemusí.
Přeji Vám hezké období plodů a těším se na setkání na některé z připravených akcí

Bohumil Rod
Informace z jednání 23. a 24. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo kromě obvyklých procedur schválilo :
•
záměr prodeje a následný prodej pozemku p.č. 6/2 v k.ú. Matějovec
•
záměr prodeje ideální poloviny stav. pozemku p.č. 33 v k.ú. Zdešov
•
prodej pozemku p.č. 6/1 v k.ú. Matějovec
•
prodej pozemku p.č. 606/6 v k.ú. Zdešov
•
prodej pozemku p.č. 796/24 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
•
prodej pozemků p.č. 612/2 a 606/3 v k.ú. Zdešov
•
výběr firmy Swietelski jako dodavatele stavby úpravny vody ve Zdešově
•
úhradu nákladů na změnu územního plánu obce jednotlivými žadateli podle uplatněných m2
•
žádost obce o bezplatný převod pozemku pod silnicí č. 674 z Lovětína do Nové Včelnice a pod silnicí
č. 216/2 z Nekrasína směrem na Hostějeves
•
podání, případnou realizaci, předfinancování a kofinancování ve výši 7,5% nákladů projektu „Obnova
návsi a vybudování prostor pro společenský a volnočasový život v Jarošově nad Nežárkou“
Zastupitelstvo neschválilo :
•
instalaci většího počtu odpadkových košů v obci
Zastupitelstvo rozhodlo :
•
povolit Rozpočtovou změnu č. 10/2009
•
uložit nově došlé žádosti o změnu územního plánu obce do doby jeho další aktualizace
•
provést rekonstrukci návsi v Jarošově nad Nežárkou podle návrhu Ing. arch. Vladimíra Čejny
•
realizovat doprovodný projekt výstavby vícegenerační odpočinkové zóny v Jarošově nad Nežárkou podle
návrhu občanského sdružení Srdce Jarošova
Zastupitelstvo odložilo :
•
jednání o povolení zřízení fotovoltaické elektrárny na pozemku p.č. 108/1 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
•
rozhodnutí o souhlasu s umístěním fotovoltaické elektrárny na pozemku bývalé obalovny živičných směsí
v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
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Jarošovský zpravodaj
Poděkování

Společnost DOČEŠ spol. s.r.o. Jarošov nad Nežárkou děkuje členům SDH Jarošov nad Nežárkou za pomoc při čerpání vody z objektů sila, které byly zaplaveny po přívalovém dešti v sobotu 4. července 2009.
Přestože k zaplavení sila došlo ve velice nevhodném čase, v době konání odpoledního programu a následné večerní pouťové zábavy, hasiči s námi bez jakýchkoli problémů strávili dobu až do 23 hodin a teprve poté se
šli věnovat zábavě. Za to jim patří naše poděkování.
Karel Čejna
Za DOČEŠ spol. s.r.o.

Proč nezvoní zvon
Vnímaví občané si si jistě všimli, že od prázdnin máme v Jarošově nové kostelní hodiny. Obstaral a namontoval je moravský Jarošovák Jirka Landa a do brzkých ranních hodin mu při práci pomáhal Jirka Štangl. Bohužel po jedné z bouřek přestal bít kostelní zvon. Firmu, která zařízení na zvonění opravuje, jsme již oslovili a
věříme, že se srdce zvonu opět brzy rozezní.

Zimní čas ve sběrném dvoře
Provoz ve sběrném dvoře bude v říjnu probíhat v úterý a ve čtvrtek vždy od 15 do 17 hodin a v sobotu
od 9 do 11 hodin. Od listopadu pak bude otevřeno pouze v sobotu.
Žádáme občany, aby odpad přiváželi vytříděný. Ulehčí tak práci obsluhy. Za pochopení děkujeme.
starosta Bohumil Rod

Sauna opět fajruje !
Potíte se rádi? Venku sice teplota bude pomalu klesat, ale u nás Vám bude opravdu příjemně. Navíc každý první týden v měsíci bude postaráno i o Vaše nožky odbornou péčí pedikérky.
A kdy že začínáme? Od čtvrtka 8. října. Pro pořádek uvedu ještě potící hodiny :
čtvrtek – muži od 18 hodin
pátek – ženy od 20 hodin
lazebnice Martina a pedikérka Zdenka
Na všechny se těší

CVIČENÍ JÓGY KAŽDÝ ČTVRTEK OD 18. 30 hodin
Bližší informace na tel.

731 731 583
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Sláva v Lovětíně
Dobrá věc se podařila. A tak v Lovětíně může v sobotu 10. října 2009 nastat slavnostní chvíle. V 15 hodin je sraz účastníků před Hospodou U kouřící veverky. Odtud půjde průvod k opravené kapličce, jejíž historie
skrývá mnohé nejasnosti i zajímavosti. Páter Vendelín Zboroň pak při krátké pobožnosti provede akt jejího znovuvysvěcení. Lesk tomuto shromáždění jistě přidá i Jarošovská krojová družina, která se představí se svým kulturním programem.
Obec Jarošov nad Nežárkou investovala do opravy této kapličky za pomoci grantového programu více
než třičtvrtě milionu Kč. Potřebné práce provedla ve spolupráci s dalšími řemeslníky jindřichohradecká firma
KOSTKA JIH.
Vysvěcení kapličky se koná při příležitosti tradičního lovětínského posvícení. Pobavit se proto můžete
pak i večer v již zmíněné Hospodě U kouřící veverky. Na programu jistě bude i tradiční „šátečková“. Tak neváhejte a nashledanou v Lovětíně!
starý pohled Lovětína

kaplička před opravou

opravený zvon

kaplička dnes

Obec Jarošov nad Nežárkou
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Podzim na nás z mlhy
kouká,
barevnou písničku
si brouká….

Co se chystá
9. října 2009

Jarošov nad Nežárkou
Pojďme si to dopovídat
(setkání s četníkem)
Pravdova knihovna

18 hodin

10. října 2009

Lovětín
Vysvěcení opravené kapličky
15 hodin
Posvícenská zábava
20 hodin
pořádá Myslivecké sdružení Lovětín

17. října 2009

Jarošov nad Nežárkou
Zamykání tří řek
start u Teba v Nové Včelnici
dojezd do Jarošova po 16 hodině

24. října 2009

24. října 2009

31. října 2009

14 hodin

Zdešov
Posvícení s rybími pochoutkami
živá hudba
Kulturní dům

18 hodin

Jarošov nad Nežárkou
Posvícenský turnaj v Káče
Hospoda Pod Kostelem

13 hodin

Jarošov nad Nežárkou
Setkání seniorů
Sál sokolovny

15 hodin

21. listopadu 2009

Jarošov nad Nežárkou
Poslední leč
Sál sokolovny
20 hodin
hraje Studenská kapela
pořádá Myslivecké sdružení Nežárka

22. prosince 2009

Jarošov nad Nežárkou
Potulná pohádková země
strašidýlka k narozeninám školy
Pravdova knihovna

Ve třetím čtvrtletí svá životní výročí oslavili :
Markéta Chudomelová z Jarošova nad Nežárkou
Věra Karásková z Jarošova nad Nežárkou
Ludmila Krafková z Jarošova nad Nežárkou
Anna Kroupová ze Zdešova
František Maršík z Jarošova nad Nežárkou
Karel Mert z Jarošova nad Nežárkou
Marie Pelikánová ze Zdešova
Václav Roh z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Švejdová z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslav Vágner z Jarošova nad Nežárkou
Miroslav Vetýška z Pejdlovy Rosičky

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

9—11 hodin

