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Stránka 4

Výdaje
Kč
12 000
35 000
7 000
12 000
183 000
54 000
14 000
4 000
10 000
5 500
100 000
46 000
111 500
3 700
16 400
650 000
2 300
3 000
190 000
500 000
10 000
23 000
30 000
15 000
10 000
9 000
5 000
83 000
9 000
9 000
150 000
38 000
14 000
7 000
5 000
80 000
37 000
1 000
91 000
3 000
110 000
115 000
1 000
6 400
15 000
37 000
85 000
476 000
5 000
4 000
13 000

Text
les - mzdy
les - materiál
les - poh. hmoty
les- odb. pos., hospodář
les - služby
obchod - mzdy
obchod - sociální pojištění
obchod - zdravotní pojištění
silnice - materiál
silnice - pohonné hmoty
silnice - služby
dopravní obslužnost - KÚ
opravy vovodovu
revize
daně a poplatky
investice - kanalizace - vlastní zdroje
revize
rybníky - materiál
neinv. náklady na školy
příspěvek PO ZŠ - na provoz
knihovna - mzdy
knihovna - knihy
knihovna - plyn
knihovna - el. energie
knihovna - telefony
knihovna služby
kulturák Zdešov el.energie
finanční podíl Jednota
zpravodaj
SPOZ, kronika
sokolovna - mzdy
sokolovna - sociální pojištění
sokolovna - zdravotní pojištění
sokolovna - materiál
sokolovna - voda
sokolovna - plyn
sokolovna - elektřina
sokolovna - telefony
investice - kabiny
byty - materiál
úroky - hypotéka
úroky - hypotéka
byty - plyn
byty - opravy
sauna - plyn
sauna - elektřina
veřejné osvětlení - elektřina
veřejné osvětlení - opravy
hřbitov - voda
hřbitov - elektřina
hřbitov - poh. hmoty
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Tip na výlet

Už jsme spolu milí čtenáři procestovali podstatnou část jarošovského okolí. Alespoň tedy na papíře. Dnes vás zavedu do místní části Zdešov. Jeho historii už jistě znáte. Jestliže ne, osvěžte si paměť na webových stránkách Jarošova, případně v jednom ze starších čísel Jarošovského zpravodaje. Já bych vás chtěl seznámit s informacemi
méně známými. Ale o to zajímavějšími.
Při příjezdu do samotné obce narazíme za bývalým Vaňkovým hostincem po levé straně silnice na menší
kamenný pomníček s nápisem Od svobody selské po svobodu státní 1848-1918-1938. Abych byl upřímný, tenhle
nápis mi dlouho nešel na rozum. Vždyť jaká byla svoboda státní v tom pro republiku tak tragickém roce 1938?
Teprve místní kronika mi záhadu objasnila. Pomník nechalo zhotovit místní sdružení republikánského
dorostu. Jeho slavnostnímu odhalení došlo v roce 1931. Další významná památka stojí o kousek výš. Je to památník padlým z roku 1923. Na tomto míst ě se sluší připomenout, že na bojiště první světové války bylo povoláno 62
zdešovských občanů. 11 z nich padlo, 8 bylo zraněno, 13 zajato v Rusku, 3 v Itálii a 9 jich zůstalo v legiích (tady
se pravděpodobně kronikář zmýlil, protože publikace Českoslovenští legionáři z okresu Jindřichův Hradec uvádí
občany čtyři: Karla Dvořáka, Antonína Kučeru, Josefa Kučeru a Jaroslava Němce).
Ale to už se dostáváme k dominantě Zdešova kapli Nanebevzetí Panny Marie postavené v roce 1776.
Před ní stojí kříž zhotovený Vavřincem Kožichem
v roce 1873. Pokud jste už unaveni, můžete se občerstvit v příjemném obchůdku, případně rozbít přípravný
tábor v místním hostinci. Čeká vás totiž výstup na nejvyšší bod v katastru obce Jarošov nad Nežárkou –
Němcův kopec ve výšce 610 m.n.m.
Pojedete směrem na Žirovnici a na odbočce
těsně před lesem se dáte doleva. Na severozápadním
okraji tohoto lesa podle lidových pověstí nazvaného
Stará ves stávala osada stejného názvu. Vedla tudy
kdysi důležitá cesta z Hradce do Pelhřimova.
V roce 1605 došlo na úpatí Němcova kopce
k neštěstí. Vlk, možná i velký pes, odnesl rodině Pickových v peřince zavinuté nemluvně, odložené při práci
na poli. Při pokřiku pronásledovatelů zvíře děťátko
upustilo a to si rozbilo hlavičku o kámen na kraji lesa.
Ještě dnes tu můžeme spatřit v kameni vysekaný letopočet. Opodál místa tragédie postavil František Picka
v roce 1823 na paměť této události kamenný kříž .
Ale zanechme chmur. Dostáváme se totiž až na
vrchol. Vydýchejte se a rozhlédněte kolem. Takové
panorama neuvidíte každý den ! Jestli mi nevěříte, musíte se přesvědčit sami. Zdešov se na vás těší.
Bohouš Rod
Chtěl bych poděkovat paní Ivetě Vaňkové za půjčení
kroniky a manželům Lejtnarovým za informační a průvodcovskou pomoc.
Pro přípravu tohoto článku bylo čerpáno
z těchto zdrojů: Kronika obce Zdešova, Českoslovenští
legionáři — rodáci a občané okresu Jindřichův Hradec, Soupis zaniklých vesnic ve 13. a ž 20. století na
Jindřichohradecku (autoři Vladislav Burian a Jaroslav
Novák).
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Potřebujete byt?

V tom případě pro Vás máme řešení. K dispozici je volný obecní byt v bývalé mlékárně na čp. 189. Bližší informace získáte na obecním úřadě v Jarošově nad Nežárkou, případně volejte na tel. číslo 384 396 117.

Rozpočet na rok 2005
Usnesením zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou ze dne
30. 12. 2004 byl schválen rozpočet příjmů a výdajů na rok 2005

Příjmy
Kč
1 310 000
525 000
95 000
1 270 000
2 220 000
745 000
410 000
21 000
201 500
7 300
15 000
18 000
35 000
105 500
430 000
230 000
15 000
3 000
135 000
210 000
27 000
5 000
3 000
33 000
11 200
1 000
1 000
2 500
400 000
8 000
10 000

8 503 000

Text
daň ze závislé činnosti
daň z příjmu fyz. os.
daň z výnosu
daň z příjmu práv. os.
DPH
daň z nemovitostí
odvoz odpadů
poplatek ze psů
popl. z veř. prostr.
popl. ze vstupného
popl.VHP
správní poplatky
neinv.náklady na školu od obcí
dotace obec + ZŠ
příjmy z lesa
přísp. od firem na kanalizaci
služby - rybníky
nájem rybníky
nájem tělocvična
nájem byty
sauna
ubytovna
drobná provozovna
Jihotvar
za tříděný sběr
služby
příjem za zboží
půjčovné
příjem za pozemky
prodej sběru
úroky

c e l k e m příjmy
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Zprávy od nakloněných stolů

Sobota 22.ledna vykouzlila široké úsměvy na tvářích Jarošovských přátel káči. Byl k tomu velmi dobrý důvod.
Fenomenální, málem legendami opředený trojitý vítěz jarošovských, ale i jiných pohárů, Slávek Krišta byl svržen ze svého trůnu! Především díky bravurní hře jarošovských šampionů. Po dlouhé době tedy zůstal pohár
v Jarošově. Jeho nový držitel, otec jarošovské káči Vlasta Lukš, přesvědčivě zvítězil následován na třetím místě
stále se lepšícím Karlem Maršíkem. 19. února ve Strmilovském poháru se z Jarošovských sice do finále nikdo
nedostal, ale umístění Petra Mrázka a Radka Dočekala je vzhledem ke specifice místní soutěže a dlouholetých
nadupaných tréninků soutěžících velice slušné.
Pořadí v turnaji o Jarošovský pohár :
1. Vlastimil Lukš
2. Milan Pavlů
3. Karel Maršík
4. František Kašparec
5. Zdeněk Nořinský
6. Slávek Křišta
7. Eva Pfauserová
8. Bohumil Rod
9. Jiří Holý
10. Petr Neužil
11. Petra Mynářová
12. Petr Pfauser

Jarošov nad Nežárkou
Studnice
Jarošov nad Nežárkou
Lodhéřov
Strmilov
Strmilov
Jindřiš
Jarošov nad Nežárkou
Strmilov
Lodhéřov
Kruplov
Jindřiš

Během uzávěrky zpravodaje proběhl ještě v sobotu 19.3.turnaj, který pořádali Jindřišští příznivci káči v Hospřízi.
Zúčastnilo se ho i 14 soutěžících z Jarošova. Svojí klidnou a až na malé zaškobrtnutí vyrovnanou hrou obsadil
přesvědčivé první místo Jarda Mynář z Kruplova. Karel Maršík přes smůlu, která ho provázela v semifinále, obsadil pěkné 10 místo. Díky rozlosování došlo i k takové kuriozitě, že se u stolu sešlo z 8 soutěžících 5 Jarošovských, z toho 4 z Kozího plácku. Boj to byl tedy opravdu sousedovražedný, samozřejmě pouze u soutěžního stolu.
Další turnaj proběhne 16. dubna v Lodhéřově.

Rozpis fotbalového okresního přeboru - jaro 2005
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou
Horní Ždár
Jarošov nad Nežárkou
Stará Hlína
Jarošov nad Nežárkou
Studená
Jarošov nad Nežárkou
Český Rudolec
Jarošov nad Nežárkou
Popelín
Jarošov nad Nežárkou
Horní Pěna

Třebětice
Staré Město
Jarošov nad Nežárkou
Deštná
Jarošov nad Nežárkou
Peč
Jarošov nad Nežárkou
Suchdol nad Lužnicí
Jarošov nad Nežárkou
Nová Včelnice
Jarošov nad Nežárkou
Kardašova Řečice
Jarošov nad Nežárkou

neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
bude upřesněno
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota

27. 3. 2005
3. 4. 2005
9. 4. 2005
17. 4. 2005
23. 4. 2005
1. 5. 2005

15 hodin
14 hodin
16:30 hodin
14 hodin
17 hodin
14 hodin

14. 5. 2005
21. 5. 2005
29. 5. 2005
4. 6. 2005
11. 6. 2005
18. 6. 2005

17 hodin
17 hodin
14 hodin
17 hodin
17 hodin
17 hodin

Po dobu úprav hřiště v Jarošově budou domácí utkání sehrána na hřišti v Nové Včelnici. Oproti podzimní části
soutěže se kádr mužstva nijak nezměnil. V roli trenéra se do mužstva vrátil Jiří Petrů. Hlavním cílem je udržet se
v okresním přeboru a stabilizovat kádr na příští sezonu. Fotbalisté děkují touto cestou všem sponzorům. Takto
získané prostředky budou použity na rekonstrukci hrací plochy.

