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Velikonoce jsou přede dveřmi!
Přestože si letos svátky jara hodně přispíšily, nezaskočily však celou řadu občanů, kterým není lhostejné,
jak naše obec vypadá. Proto, když počasí dovolilo, bylo možné vidět, jak uklízí okolí svých domů, i když je
k tomu nikdo nevyzýval. Chtěl bych všem těmto lidem poděkovat za jejich zájem i vykonanou práci, která tolik
kontrastuje s projevy vandalství v poslední době v obci zaznamenanými.
Věřím, že těch, kteří se snaží, aby v Jarošově bylo pěkně, bude stále přibývat. Občanům na celém katastrálním území Jarošova nad Nežárkou přeji příjemné sváteční dny.
Bohumil Rod
starosta obce

Kolik nás je?
K 31.12. 2007 bylo v Jarošově nad Nežárkou a jeho místních částech přihlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.113 osob,
z toho v Hostějevsi 43, v Jarošově na Nežárkou 737, v Kruplově 20, v Lovětíně 76,
v Matějovci 19, v Nekrasíně 28, v Pejdlově Rosičce 7 a ve Zdešově 183 občanů.
Během roku se přistěhovalo celkem 40 občanů a 31 se z trvalého pobytu odhlásilo, narodilo se 8 dětí
a 12 občanů zemřelo.
V roce 2007 se narodili :
Filip Zdeněk Novák
Jarošov nad Nežárkou
Natálie
Chupíková
Jarošov nad Nežárkou
Viola
Krátká
Jarošov nad Nežárkou
Tereza
Kulovaná
Jarošov nad Nežárkou
Filip
Kouba
Jarošov nad Nežárkou
Kümmelová
Jarošov nad Nežárkou
Kateřina
Lovětín
David
Kolář
Adam
Holický
Jarošov nad Nežárkou
Všem novým občánkům přejeme hodně zdraví a hezké chvíle s jejich blízkými.
Společně s pozůstalými rodinami vzpomínáme na ty, kteří v roce 2007 zemřeli :
Alois
Barvínek
Lovětín
Bohumil
Rod st.
Jarošov nad Nežárkou
František
Vaněček
Jarošov nad Nežárkou
Marie
Plachá
Jarošov nad Nežárkou
Marta
Houserová
Zdešov
Marie
Mandelíčková Jarošov nad Nežárkou
Řeřicha
Hostějeves
Petr
Jarošov nad Nežárkou
Anna
Vaněčková
Alena
Wimmerová
Lovětín
Eliška
Sejrková
Hostějeves
Stanislav
Semotán
Hostějeves
Anna
Brabcová
Jarošov nad Nežárkou
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Komu vadil Pohádkovník?

Když jsem na začátku února při jedné z mnoha svých cest do knihovny zjistila, že náš pohádkovník nemá
korunu, zůstala jsem nevěřícně stát... Mladá lipka, kterou jsme v jedné kouzelné noci společně s mnohými z vás
zasadili před třemi lety jako symbol přátelství a sounáležitosti, se měla opravdu k světu a zdálo se, že bude na
dlouhá léta ozdobou tohoto místa. Komu vadila? Kdo si potřeboval dokázat, že může všechno? Kdo nevnímá
strom jako živý organismus a necítí, že ubližuje? Dneska strom, zítra zvíře a pak třeba i člověk, který vadí? Při
tom pomyšlení až mrazí v zádech, že už i v Jarošově se takoví najdou!
Z torza stromku trčí dvě malé větvičky, které zlé vůli odolaly. „Královský“ zahradník Jarda Vacek lipku
odborně ošetřil a pln optimismu tvrdí, že se z toho určitě „vylíže“. Uvidíme. Budeme držet palce, aby to vyšlo.
Milena Kodýmová
knihovnice

Zprávy z obce
Změna hodin pro veřejnost na obecním úřadě
Od 1.února 2008 jsme veřejnosti k dispozici následovně :
pondělí
7 – 11 hodin
12 – 17 hodin
úterý
7 – 11 hodin
12 – 16 hodin
7 – 11 hodin
12 – 17 hodin
středa
čtvrtek
7 – 11 hodin
12 – 16,30 hodin
pátek
7 – 11 hodin
Věříme, že přesunutí úředních hodin ve větší míře do odpoledne občané přivítají.
Čarodějnice

Do 30.dubna je možno vyvážet dřevěný odpad na čarodějnice u vodojemu. Upozorňujeme občany, že
ukládání jiného odpadu bude bráno jako překročení zákona o nakládání s odpady a podle toho také bude dále postupováno.
Sběrný dvůr
Od 1.dubna bude opět otevřen sběrný dvůr v úterý a ve čtvrtek v době od 17 do 19 hodin a v sobotu od 9
do 11 hodin. Žádáme občany o přivážení již vytříděného odpadu, aby toto místo mohlo plnit funkci, pro jakou
bylo vytvořeno. Odevzdávané elektrospotřebiče musí být kompletní, jinak má obsluha sběrného dvora právo je
nepřijmout!
Mobilní svoz v místních částech
Ve snaze zdokonalit systém třídění a snížit náklady za separaci odpadu zavedla Obec Jarošov nad Nežárkou ve svých místních částech systém, kdy každé sudé pondělí její zaměstnanci objíždí jednotlivé lokality a sbírají odpad vyložený občany před domy. Původně měl sloužit na sběr pet a plastových lahví , papíru a elektroodpadu. Jak se ukázalo při prvních svozech, občané se zbavují všeho, co mají doma k nepotřebě. Chtěl bych touto
cestou požádat o solidaritu s našimi pracovníky. Není opravdu moc příjemné, mají-li dolovat pet lahve mezi ostatním odpadem. Také mraznička naplněná tovarem není zrovna košer. Věřím, že občané, kterých se to týká, toto
pochopí a budou respektovat.
Psi už pokolikáté?
Upozorňujeme majitele psů, že zodpovídají za své miláčky i jejich exkrementy. Volné pobíhání psů a
znečisťování veřejných prostranství je porušováním vyhlášky o veřejném pořádku a jako takové bude ze strany
obce řešeno. Obrázek, kdy páníček či panička netrpělivě přešlapuje a čeká, až jejich miláček udělá svojí potřebu
takřka kdekoliv, se bohužel stal koloritem naší obce. Stejně jako notoričtí psí tuláci. Jejich majitelé si pravděpodobně neuvědomují, že porušují nejen vyhlášku, ale i zákon o týrání zvířat.
Psi samozřejmě na vesnici patří, ale s nimi také slušnost a ohleduplnost jejich majitelů. Věřím, že to do
budoucna budeme všichni respektovat.

1/2008

Stránka 5

Víte něco o padlých z první světové války?
Tento rok uplyne 90 let od konce první světové války. Tato válka poznamenala osudy mnoha rodin, neboť na obou válčících stranách bojovali a umírali i vojáci české národnosti. V katastru obce Jarošov nad Nežárkou a jejích místních částí máme tři místa, na kterých jsou tabule se jmény padlých. Jsou to pomníky v Jarošově
a ve Zdešově a deska na kapli v Lovětíně. Podobná deska se jmény byla i v místní části Hostějeves, podle zápisu
v kronice visela na „Budařově hostinci.
Rádi bychom k tomuto výročí vydali nějaký písemný materiál, který by toto období a zejména osudy vojáků z Jarošova a okolních vesnic přiblížil mladším generacím. Máte-li doma nějaké písemnosti týkající se období
první světové války, prosíme o jejich zapůjčení (dopisy, pohlednice, dobový tisk aj.) Kontaktovat nás můžete buď
osobně : Bohumil Rod Jarošov n.Než. čp. 48 nebo Jaroslav Tunka Jarošov n.Než. čp.145, případně mailem na
adrese rod@jarosov.cz.
Tento úsek našich dějin v regionálním měřítku si zaslouží pozornost nás i našich dětí.Věříme, že se nám
podaří shromáždit podklady a zpracovat materiál, který o něm přinese zajímavé poznatky.
Společenství příznivců obce Jarošova

Přijďte s námi ponocovat!
Pravdova knihovna a její nejbližší okolí se v pátek 28. března večer opět stane dějištěm zajímavé akce.
Pokud máte rádi pohádky a také rádi nahlížíte do historie Jarošova, neměli byste tam chybět. Setkáte se tradičně
s našimi malými i většími „dramatickými umělci“, s pamětníky uplynulých časů i s těmi, kteří s potěšením obnovují věhlasnou kulturní tradici naší obce. Toto večerní setkání je zahajovací akcí celoročního cyklu pořadů nazvaného KROJOVANÝ ROK, který chce připomenout jednu z nejzajímavějších etap naší kulturní historie a přesáhne dokonce i hranice naší obce. Zájem spolupracovat totiž projevilo i Muzeum Jindřichohradecka a Město Počátky.Podrobnosti se dozvíte, pokud naše pozvání přijmete.Tak nezapomeňte, těšíme se na Vás v pátek po velikonocích za soumraku u Pohádkovníku!
Milena Kodýmová
knihovnice

Šachový turnaj
I v Jarošově jsou vyznavači této královské hry. Na svém historicky prvním turnaji se díky iniciativě Jardy
Mynáře sešli první lednovou sobotu v Pravdově knihovně. Během odpoledne si osm hráčů zahrálo systémem každý s každým a v podvečer už bylo jasno. Na pomyslné bedně stanuli vítěz Jarda Mynář, druhý Michal Sabo a třetí
Vlastík Füllsack. Přitažlivé ceny od štědrých sponzorů zbyly i na ostatní účastníky, takže nikdo neodešel
s prázdnou. Navíc se účastníci turnaje společně domluvili na tom, že se přesně za rok opět v Pravdově knihovně
setkají. Možná jich už bude víc a možná vzniká docela pěkná tradice. Nepřidáte se?

Zdešovské momentky

Maškarní odpoledne pro děti

Krojovaní na Hasičském plese
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Velikonoce za dveřmi
a na Hradě tvář staronová.
Zašeptá nařež mi
a do oběda ať jsi doma!

Co se chystá
28. března 2008

Jarošov nad Nežárkou
Krojované vzpomínání
vzpomínkový pořad
Pravdova knihovna

20 hodin

29. března 2008

Jarošov nad Nežárkou
Turnaj v káče o Mistra Jarošova
Hospoda pod Kostelem 13 hodin
turnaj pouze pro místní včetně dětské kategorie

19. dubna 2008

Zdešov
II. setkání helikonkářů
Kulturní dům

14 hodin

Jarošov nad Nežárkou
Vítání občánků
Pravdova knihovna

15 hodin

23. května 2008

7. června 2008

Jindřichův Hradec
vernisáž výstavy o Jarošovské krojové družině
Muzeum Jindřichohradecka

21. června 2008

Jarošov nad Nežárkou
Hledání kořenů
vycházka s krojovou družinou z Jarošova
do Kruplova se vzpomínkovými zastavení

mi a vítáním léta
sraz u Pohádkovníku před Pravdovou
knihovnou

V prvním čtvrtletí svá životní výročí oslavili :
Marie Bednářová z Jarošova nad Nežárkou
Miloslav Dvořák z Hostějevse
Marie Fixová z Lovětína
Anna Kadlecová z Jarošova nad Nežárkou
Božena Kovářová z Lovětína
František Marek z Jarošova nad Nežárkou
Vlastimil Mert z Jarošova nad Nežárkou
Josef Nejedlý z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Němcová z Jarošova nad Nežárkou
Růžena Němcová ze Zdešova
Jiří Plachý z Jarošova nad Nežárkou
Jana Popelková ze Zdešova
František Ráftl ze Zdešova
Bohumila Smitková ze Zdešova
Ladislav Štěbeták z Jarošova nad Nežárkou
Petr Šmejkal z Nekrasína
Aloisie Vacková ze Zdešova
Marie Vacková z Nekrasína
Marie Vágnerová z Jarošova nad Nežárkou

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !

