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Vážení sousedé,
období plodů a zkracujících se dnů pomalu dosahuje svého vrcholu. Také nám začíná čtvrtletí, které je
tradičně hustě protkáno kulturním děním až do samého konce roku. Tyto akce jsou zpestřením venkovského života od pradávna a v leckteré rodině se jejich příprava a realizace dědí z generace na generaci. Bohužel státní
legislativa namísto jejich podpory, či alespoň tiché tolerance pořadatelům staví stále větší a obtížnější překážky.
A tak ve spolcích probíhají vášnivé diskuze o elektronické evidenci tržeb, daních z tomboly a především výrazném zdražení autorských poplatků organizací OSA. Někde už tyto překážky byly i jedním z důvodů definitivního rozkladu spolkového podhoubí v obci. Z takové vesnice se pak v lepším případě stane noclehárna s případnou
vazbou na kulturu v nejbližším městě. V horším případě noclehárna plná reptajících nespokojenců.
Zastupitelstvo naší obce si je této skutečnosti dlouhodobě historicky vědomo a spolkový život podporuje, především v zajišťování servisu jeho technického zázemí. Spolkový život byl také naší velkou devizou při
loňské soutěži Vesnice roku.
Proto bych všem pořadatelům a organizátorům kulturních, či sportovních akcí chtěl poděkovat za jejich
dlouholeté úsilí a snahu. Především díky nim se naše obec řadí k těm místům, kde se dobře žije. A popřál jim
hodně trpělivosti, houževnatosti a především spokojených návštěvníků akcí. Právě návštěvníci, ta kýžená zpětná
vazba úspěchu veškerého snažení, tak trochu ubývají. Proto se s Vámi se všemi těším na viděnou na některé
z připravovaných akcí
Přeji Vám pohodový podzim
starosta Bohumil Rod

Krajské volby se blíží!
Dovolte proto stručně připomenout ty nejzákladnější informace.

Krajské volby se uskuteční v pátek 7. října 2016 v době od 14 do
22 hodin
a v sobotu 8. října 2016 v době od 8 do 14 hodin.
Na katastru naší obce jsou tradičně zřízeny 4 volební okrsky v obvyklých prostorách:
Hostějeves, Jarošov nad Nežárkou, Lovětín a Zdešov.
Hlasovací lístky dostanete domů v nejbližších dnech, nejpozději 3 dny před volbami. Z nich vyberete jeden s
názvem strany, koalice nebo hnutí, pro které jste se rozhodli, a ten si přinesete do volební místnosti. Pokud hlasovací lístek zapomenete doma, dostanete ve volební místnosti celou náhradní sadu, ze které si za zástěnou vyberete ten svůj, vložíte jej do úřední obálky a vhodíte do volební urny. Chcete-li preferovat konkrétního kandidáta na kandidátce, můžete jeho jméno zakroužkovat. Zakroužkovat můžete maximálně čtyři kandidáty na pouze
jednom hlasovacím lístku. Takto zvýhodněný kandidát může díky preferenčním hlasům přeskočit kandidáty,
kteří jsou na kandidátní listině před ním.

Hlasování vám bude umožněno pouze v tom případě, že se prokážete platným občanským průkazem nebo cestovním pasem!
Hlasovat je možné pouze v místě trvalého bydliště.
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Informace z jednání 14. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na své schůzi kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo:
•
nabídku občanského sdružení AVZO TSČ ČR ZO Nežárka na prodej domu čp. 25 a pozemku st.p. 181,
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jarošov nad Nežárkou za cenu 489.360 Kč
•
cenu za odkup budovy České pošty čp. 84 a pozemků p.č. 99/1, p.č. 99/2 a p.č. 727/3 v k.ú. Jarošov nad
Nežárkou ve výši 1.215.000 Kč
•
cenu za odkup pozemku p.č. 272/7 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou ve výši 60.000 Kč
•
prodej obecního pozemku p.č. 601 v k.ú. Lovětín
•
v rámci plánované rekonstrukce tělesa a výměny kanalizačního řádu žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 1362/6 a části pozemku p.č. 1362/1 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou ležících pod stavbou chodníku v ulici na Strmilov
•
návrh obnovy rozorané účelové komunikace ležící na pozemku p.č. 1275/7 v k.ú. Jarošov nadNežárkou
ve směru k vlakovému nádraží
•
nákup výkonnější sekačky na trávu a vyhlášení výběrového řízení na její pořízení
•
vyřazení nabídky uchazeče MEVA-CB České Budějovice z veřejné zakázky „Vybavení sběrného dvora“
•
vyřazení nabídky uchazeče ELKOPLAST CZ Zlín z veřejné zakázky „Vybavení sběrného dvora“
•
vítěznou nabídku uchazeče KOVOK kontejnery Jeseník na veřejnou zakázku „Vybavení sběrného dvora“ ve výši 374.200 Kč.
Zastupitelstvo neschválilo žádost o pronájem nebo prodej části obecního pozemku p.č. 605/1 v k.ú. Lovětín.

Škola opět ožila!
Ve čtvrtek 1. září 2016 opět ožila naše školní budova dětským štěbetáním . Své žáky přivítala v dodaleka zářícím novém hávu.
Do 1. ročníku nastoupilo 12 prvňáčků:
Honzík Bednář, Anežka Čejnová, Lukáš Dočekal, Nicolas Hečko, Radka Kučerová, Dorotka Meislová,
Zuzanka Pechová, Adélka Smrčková, Lada Šmolová, Ondra Tichý, Kačka Vaněčková a Terezka Vostrá. Jejich třídní učitelkou je paní učitelka Mgr. Jana Dvořáková.
Ve II. třídě je 8 druháků a 15 třeťáků, třídní učitelka Mgr. Martina Plášilová a Mgr. Kateřina
Vlková.
Do III. třídy chodí 11 čtvrťáků a 9 páťáků, třídní učitelka Mgr. Eva Vlková + asistentky pedagoga Mgr. Irena Boudová a Erika Zíková.
Provoz školní družiny zabezpečuje ráno a odpoledne paní vychovatelka Alena Petrásová.
K 1.9. 2016 naši školu navštěvuje celkem 55.žáků.
V mateřské škole máme dvě oddělení. V oddělení mladších dětí pracují paní učitelky DiS. Hana
Kudrnová a Eva Čadková, starší děti jsou ve třídě s vedoucí učitelkou Mgr. Janou Kummelovou.
Mateřskou školu navštěvuje celkem 40 dětí.
O čistotu v jednotlivých budovách pečují paní Zdeňka Kotrbová (MŠ) a Milada Tyšlerová (ZŠ).
O plná bříška nás všech se starají paní kuchařky Pavla Sejrková, Jana Bartůšková a Lenka Kučerová.

Hasičské cvičení v Kamenném Malíkově
V sobotu 24. září proběhlo v Kamenném Malíkově hasičské cvičení v rámci spolupráce hasičských
družstev z obcí Bednáreček, Hostějeves, Jarošov nad Nežárkou, Kamenný Malíkov a Zdešov. Cíle dotažení
vodního proudu z řeky na jeden z nejvyšších bodů v Kamenném Malíkově bylo dosaženo. Děkuji členům
družstev z Hostějevse, Jarošova nad Nežárkou a ze Zdešova za vzornou a efektivní reprezentaci naší obce.
Bohumil Rod
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Jarošovští hasiči slaví!
Historie jarošovského sboru dobrovolných hasičů je jen o pár měsíců kratší než historie jarošovské
knihovny. Proto mu nabídla své prostory, aby dal svým spoluobčanům nahlédnout do své bohaté historie. Vernisáž výstavy, na které nechybí opravdu vzácné exponáty, proběhla v sobotu 3. září. K příjemné atmosféře přispěl i nejmladší hasičský potěr, který předvedl své umění na prostranství před knihovnou a na školní zahradě.
Průběh vernisáže si můžete prohlédnout buď v kronice knihovny nebo ve fotoalbu na jejím webu:
(www.pravdovaknihovna.estranky.cz-fotoalbum-2016-výstava Jarošovští hasiču stotřicetiletí)
Výstava potrvá ještě celý měsíc říjen, tak do knihovny určitě zajděte. Čeká tam na vás spousta historických fotografií, na kterých se jistě najdete i vy, protože každý z nás nějaký čas k hasičům přece patřil! Výstava
je přístupná ve výpůjčních hodinách knihovny každý všední den od 17 do 19 hodin, v úterý již od 15 hodin.

Knihovníci děkují!
V pátek 9. září se staly Pravdova knihovna i celá naše obec hostitelkami tradičního setkání jihočeských
knihovníků, mezi kterými byly i tři kolegyně z Prahy. Na čtyřicet účastníků bylo nadšeno připraveným programem i navštívenými místy. O jejich spokojenost se zasloužili v čele se starostou Bohumilem Rodem členky
Klubu čilých seniorů, paní Dáša Doležalová, Vendulka Vrbová, paní Vlasta Nejedlá, jarošovští „Káčaři“, personál Hospody Pod Kostelem a personál Penzionu Samorost. Povědomí o krásách a zajímavostech Jarošova a
také o naší pohostinnosti budou šířit po celých jižních Čechách i mezi profesními kolegy. Ještě jednou veliké
díky vám všem!

Klub čilých seniorů má výročí!
Nezdá se to být možné, ale v říjnu uplyne celých 10 let od chvíle, kdy v naší knihovně vznikl Klub čilých seniorů. Zažili jsme (ze začátku mezi nás chodili i muži) spolu spoustu legrace a dovedeme ji rozdávat i
jiným. Vzpomeňme namátkou třeba na Zlatovlásky, sokolky, čarodějnice, sudičky nebo akvabely. Máme za
sebou trénink paměti nebo výlet do Metánova a plánujeme další. Jste v důchodu, chybí vám společnost a máte
smysl pro humor? Pak přijďte mezi nás, nebudete litovat. Informace získáte v knihovně.
Milena Kodýmová

Lákavé pozvání!
Pohádková usedlost Lovětín a Bistro pod Kaštany pořádají v sobotu 15. října 2016 od 19 hodin v jarošovské sokolovně FARMÁŘSKOU ZÁBAVU! Během večera je přichystána ochutnávka mnoha dobrot a pití.
O půlnoci pak bude vyhlášena bohatá tombola. Hrají Vrbovci, vstupné 100 Kč. Pořádání této akce umožnili
následujcí sponzoři: Sparkasse Banka, Fruko Schulz, Penzion Samorost, Pohádkové usedlosti Albeř a Lovětín,
Bistro pod Kaštany, Adore s.r.o., Bidvest a jiní. Tak neváhejte a přijďte!
Martin Tmej

! OSMÁ ROCKOVÁ NOC !
vypukne v jarošovské sokolovně v sobotu 29. října 2016! Oficiální začátek je v 19 hodin, ale
vstup je možný již hodinu předem. Můžete se těšit na Duklu Vozovnu, Volant, Tragedis, M2T Band a
Rakouské Chrty Sira Henryho.
Srdečně zve Jarošovská SOPKA

Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří v uplynulém čtvrtletí
oslavili svá životní výročí nebo jiné radostné rodinné události!
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Obec Jarošov nad Nežárkou
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1. října

8. října

15. října

22. října

3. listopadu

Ze strnišť už vítr fouká,
podzim na nás z mlhy kouká.
Den však když se vydaří,
barvami se rozzáří.

5. listopadu

19. listopadu

26. listopadu

16. prosince

31. prosince

Jarošov nad Nežárkou
Přátelské posezení seniorů 80+
Pravdova knihovna
14 hodin
Lovětín
Tradiční posvícení
Hostinec U Kouřící Veverky
20 hodin
Zdešov
Rybí hody
sál kulturního domu
18 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Setkání seniorů
sál sokolovny
15 hodin
Jarošov nad Nežárkou
beseda Střípky ze Šumavy
Pravdova knihovna
17 hodin
Lovětín
Poslední leč
Penzion U Holoubků
20 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Poslední leč
sál sokolovny
20 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Rozsvícení vánočního stromu
náves
16 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Vánoční zpívání s Lodhéřovským sborem
kostel sv. Prokopa
Jarošov nad Nežárkou
Rozloučení se starým a uvítání nového roku
náves

