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Slovo starosty
Vážení čtenáři ,
zdá se, že příznivci teplého počasí si přijdou tento měsíc na své. Pouťové i jiné přidružené veselí by prý
nemělo být narušeno žádnou vážnou meteorologickou nepohodou. Tolik tedy ke klimatu a nyní, co je aktuálního
v obci.V těchto dnech dojde k zahájení stavebních úprav v mateřské škole. Tyto práce bude provádět firma
KOSTKA JH, která vyhrála výběrové řízení. Během prací dojde k výměně kopelitových výplní na chodbách a
starých oken za nová, splňující požadavky proti tepelným únikům. Dále proběhne rekonstrukce sociálního zařízení, díky níž se bude moci navýšit kapacita žáků o šest dětí. Celou tuto akci můžeme uskutečnit díky grantovému
příspěvku z Jihočeského kraje. A jak jsme na tom s granty v jiných oblastech? U Jihočeského kraje máme zažádáno ještě o příspěvky na vybavení hasičských zásahových jednotek v jednotlivých místních částech. V případě
úspěchu by jarošovští hasiči dostali silnější plovoucí čerpadlo, které by zvládlo i takovou nadílku z nebes, k jaké
došlo před rokem v Matějovci. Hostějovským a zdešovským kolegům by se pak dostalo motorových pil na odstraňování polomů. Jako nekonečný příběh už beru naše dvě žádosti poddané v páté a šesté výzvě regionálního
operačního programu Jihozápad. Vzhledem k situaci, která v tomto institutu nastala, svitla opět naděje na úspěch.
Oba dva projekty projdou novým výběrovým řízením, které by mělo být transparentnější. Uvidíme tedy koncem
září, kdy budou oznámeny nové výsledky, zda uspějeme s výstavbou komunikace v lokalitě U Rybníčků, nebo s
rekonstrukcí návsi. Z programu životního prostředí chceme v září požádat o dotační příspěvek na výstavbu sběrného dvora u čističky odpadních vod v Jarošově nad Nežárkou. V současné době se dokončuje projekt a probíhá
stavební řízení.
Přeji Vám milí čtenáři příjemnou letní dovolenou a velikou zásobu energie...
Bohumil Rod

Jak jsme volili
Celostátní výsledky parlamentních voleb už určitě znáte. Ale jak jsme volili tady u nás, můžete zjistit
z následujícího přehledu :
Volební účast převýšila celostátní průměr a činila 66,26%.
Jarošov
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Jarošovský zpravodaj
Informace z jednání 28 a 29. schůze zastupitelstva

Zastupitelstvo kromě obvyklých procedur schválilo :
• záměr prodeje a následný prodej části pozemku p.č. 12/2 v k.ú. Zdešov a pozemku p.č.296/10 v k.ú. Jarošov
nad Nežárkou
• prodej pozemků p.č. 256/41, 256/42 a p.č. 108/7 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• koupi pozemků p.č. 651/5 a 651/6 v k.ú. Lovětín a pozemku p.č. 1275/10 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• výběr firmy KOSTKA JH, s.r.o. Jindřichův Hradec jako dodavatele stavby Stavební úpravy MŠ Jarošov nad
Nežárkou za účelem navýšení kapacity
• Dohodu o změně obecní hranice mezi Obcí Bednárec a Obcí Jarošov nad Nežárkou
• Statut sociálního fondu Obce Jarošov nad Nežárkou a zásady pro použití prostředků z tohoto fondu
• aktualizaci Povodňového plánu Obce Jarošov nad Nežárkou
• složení komise pro výběrové řízení na akci Stavební úpravy MŠ za účelem zvýšení kapacity.
Zastupitelstvo přijalo nevratnou zálohu na prodej pozemku p.č. 108/7 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou.
Zastupitelstvo uzavřelo na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb. projednání závěrečného účtu Obce Jarošov nad
Nežárkou za rok 2009, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo rozhodlo povolit Rozpočtovou změnu č. 4/2010.
Zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku Římskokatolické farnosti na opravu střechy
kostela sv. Prokopa v Jarošově nad Nežárkou za podmínky, že výše této finanční částky bude stanovena až po
oslovení okolních obcí do farnosti spadajících a po použití vlastních finančních rezerv farnosti, dále si obec vyhradila právo kontroly použití poskytnutých finančních prostředků.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí :
• zprávu občanského sdružení Srdce Jarošova o realizaci projektu Živé srdce Jarošova
• poděkování Římskokatolické farnosti za finanční příspěvek na opravu varhan v kostele sv. Prokopa
v Jarošově nad Nežárkou.

Kdy na poštu v Jarošově?
Všem, kteří využívají naší poštu, připomínáme aktuální hodiny pro veřejnost :
7,30 – 9,30
13,30 – 14,30
všední dny kromě středy
7,30 – 9,00
14,30 – 16,00
středa

Loučení ve školce
Čas neuvěřitelně letí, a tak se z deseti předškoláčků po prázdninách stanou školáci. S mateřskou školkou
se koncem června rozloučily tyto děti :
Jan Hulík z Bednárce, Slavomír Stejskal z Hostějevse, Natálie Svobodová z Pýchova, Sarah Tomancová
z Nové Olešné, Anna Wimmerová z Lovětína a Pavel Bindr, Natálie Kulovaná, Jakub Kümmel, Miroslav
Neumann, Natálie Tů mová, všichni z Jarošova nad Nežárkou.
Osm z nich posílí žákovský kolektiv jarošovské školy. Jim i zbylým dvěma přejeme nejdříve hezké léto a
pak šťastné vykročení do nové etapy jejich života.
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Poděkování
V dnešní době je stále těžší najít sponzory pro různé kulturní i
jiné akce. Není divu, finanční zdroje se tenčí všude. Proto bych
rád poděkoval jménem obce rodině Svačinových za finanční
výpomoc na koncert skupiny Nezmaři v krásném prostředí jarošovského kostela sv. Prokopa i na výstavbu dětského koutku u
hasičské zbrojnice.
Za sponzorský dar na koncert Nezmarů děkuji také ing. Josefu
Nejedlému, Josefu Ondřejovi a Milanovi Doležalovi.
starosta Bohumil Rod

Sokolské „stopování“
V březnu jsme slavili pod střechou, v červenci půjdeme do terénu. 90. výročí založení jarošovského SOKOLA se přece sluší připomenout. A jak jinak, než pohybem a legrací...
Ve sváteční „popouťové“ odpoledne v pondělí 5. července vyrazíme po stopách starých Sokolů, kteří rádi chodívali na výlet ke Kruplovu. Užívali si tam krásné přírody, která jim zároveň sloužila i jako tělocvična. Pojďte
s námi společně s pamětníky nejen zavzpomínat na staré časy, ale zároveň si dokázat, že zdravý pohyb a smysl
pro humor je vlastní i nám. Na trase nás čeká řada zajímavých zastavení s kulturní či sportovní tématikou, v cíli
pak odměna za výdrž a osobní nasazení. Program hravě zvládnou všechny věkové skupiny dětmi počínaje a seniory konče.
Proto neváhejte a připojte se bez ohledu na počasí. Na našich pouťových vycházkách jsme společně už
zvládli mnohé – vedro, vítr, déšť či bláto, vždycky to však stálo za to!!! Těší se na vás organizátoři i celá řada
účinkujících. Tak 5. července v jednu hodinu po poledni na asfaltovém kurtu u sokolovny nashledanou!
Milena Kodýmová

Jarošovská šlapka je tu zase !
Dalšího, již šestého ročníku cyklistického závodu po okolí Jarošova se můžete zúčastnit v sobotu 31.
července. Letos organizátoři přichystali malou změnu. Startovat se totiž bude přímo v obci – v prostoru mezi poštou a hasičskou zbrojnicí. Prezentace však proběhne od 8 do 10 hodin v areálu střelnice AVZO v lomu, kde všichni přihlášení účastníci dostanou podrobné informace o organizaci závodu. Závodit se bude ve dvou kategoriích –
dospělí a děti. Dospělí si budou moci vybrat mezi kratší (30 km) a delší (50 km) trasou. Děti vyjedou na trať až
po ukončení závodu pro dospělé. Cíl všech tří závodů bude v areálu střelnice, tam budou také vyhlášeny výsledky
a předány ceny vítězům. Po dojezdu všech závodníků začne doprovodný program s hudbou. Pro závodníky, diváky i fanoušky je zajištěno občerstvení.
Přihlášky k závodu se přijímají do 26. 7. 2010 na e-mailové adrese : slapka@email.cz (startovné 200 Kč)
nebo přímo na místě v den konání akce od 8 do 10 hodin (startovné 250 Kč). Startovné zahrnuje startovní číslo ve
fólii, 1 občerstvení na trati a 1 v cíli (nápoje, pečené vepřové maso, těstovinový salát).
Povinná výbava : kolo v dobrém technickém stavu a cyklistická přilba !
Podrobné informace na : www.slapka.ic.cz
Na vaši hojnou účast se těší
Jarošovská šlapka, o.s.
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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

Horko střídá se s vodou
a občas uhodí i zima.
Záplavy staly se módou…
Je trochu drzé
to mírné klima !

Co se chystá
3. července 2010

Jarošov nad Nežárkou
Pouťová taneční zábava
parket nebo sál sokolovny
dobré jídlo s posezením u hudby
hrají Mammoth Hunters
pořádají a srdečně zvou hasiči

20 hodin
14 hodin

5. července 2010

Jarošov nad Nežárkou
sokolské “stopování“
zábavné vzpomínkové putování
okolím Jarošova
k 90. výročí SOKOLA
sraz ve 13 hodin
asfaltový kurt u sokolovny

10. července 2010

Nekrasín
slavnostní svěcení zvoničky
s Jarošovskou krojovou družinou 15 hodin

24. července 2010

Jindřichův Hradec
Folklórní festival za účasti
Jarošovské krojové družiny
průvod městem
přehlídka souborů
areál Muzea Jindřichohradecka
u kostela sv. Jana Křtitele

31. července 2010

Jarošov nad Nežárkou
Cyklistický závod
Jarošovská šlapka
prezentace v lomu

Ve druhém čtvrtletí svá životní výročí oslavili :
Vladimír Čejna z Jarošova nad Nežárkou
Vladimír Houška ze Zdešova
Miluška Johová z Jarošova nad Nežárkou
Vlasta Kamenická z Lovětína
Květoslava Klásková z Jarošova nad Nežárkou
Marie Křížová ze Zdešova
Oldřich Lejtnar ze Zdešova
Jaroslava Neuhortová z Jarošova nad Nežárkou
Anna Popovičová z Jarošova nad Nežárkou
Anna Rodová z Jarošova nad Nežárkou
Antonie Schusterová z Jarošova nad Nežárkou
Miroslav Sokolík z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Stoklasová z Jarošova nad Nežárkou
Naděžda Tunková z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslav Tyšler z Jarošova nad Nežárkou
Jiří Vacek z Nekrasína

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !!!

13 hodin

14 hodin

8—10 hodin

