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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 2. - 3.6.2006
Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Jindřichův Hradec
Obec: Jarošov nad Nežárkou
Okrsek

voliči

1 – Jarošov n.Než
2 – Hostějeves
3 – Lovětín
4 – Zdešov
Celkem

609
69
65
133
876

vyd.
voleb.
obálky účast v %
435
71.43
49
71.01
42
64.62
75
56.39
601
68.61

odevzd.
obálky
435
49
42
75
601

platné
hlasy
434
49
42
75
600

% plat.
hlasů
99.77
100.00
100.00
100.00
99.83

A jak si vedly strany v jednotlivých okrscích
platné hlasy
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č.24
č. 9
č.10
č.18
č.20
č. 1
č. 9
č.10
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č.18
č.20
č.24

Jarošov nad Nežárkou
Balbínova poetická strana
Nezávislí
ODS
ČSSD
SNK – Evropští demokraté
Unie Svobody – Demokratická unie
Pravý blok – Strana za odvolatelnost politiků
4 vize
Strana zelených
KSČM
KDU –ČSL
Nezávislí demokraté
Hostějeves
Nezávislí
ODS
ČSSD
SNK – Evropští demokraté
Strana zelených
KSČM
KDU – ČSL
Lovětín
ODS
ČSSD
Strana zelených
KSČM
Zdešov
Strana zdravého rozumu
ODS
ČSSD
SNK – Evropští demokraté
Unie svobody – Demokratická unie
Strana zelených
KSČM
KDU – ČSL

1
5
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128
9
3
1
1
34
68
21
6
2
17
17
3
1
5
4
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2
6
1
16
25
1
1
5
12
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Jarošovský zpravodaj
Poděkování

Chtěla bych poděkovat všem občanům, kteří se podíleli na jarním úklidu veřejných prostranství , okolí
kostela a kamenného mostu. Díky jejich přispění se tvář naší obce opět trochu projasnila.
místostarostka Milada Petrů

Aktuálně z obecního úřadu
1. Na základě uskutečněného výběrového řízení jmenovala obecní rada do funkce ředitelky
Základní školy a Mateřské školy v Jarošově nad Nežárkou Mgr. Martinu VáclavíkovouPlášilovou. Řízení školy převezme 11. srpna 2006.
2. Během července proběhne výměna oken ve školní jídelně. Zakázku ve výběrovém řízení
získala firma BRYOL z Jindřichova Hradce.
3. Zdešovská knihovna bude díky úspěšnému projektu do konce letošního roku připojena na
internet. Výše získané dotace je 25.000 Kč.
4. Z důvodu záplav byl posunut termín závěrečného vyhodnocení rekonstrukce fotbalového
hřiště v Jarošově nad Nežárkou provedené za finančního přispění Krajského úřadu
v Českých Budějovicích.
5. Kroniku v místní části Hostějeves po zemřelém panu Kocourkovi povede pan Martin
Ondřej.
6. Díky dotaci z Mikroregionu Jindřichohradecko bude v nejbližší době v Hostějevsi
vybudován přístřešek pro cyklisty.
7. Po kratší přestávce je v Lovětíně opět v provozu místní hostinec.
8. Byly zahájeny práce na rekonstrukci veřejného osvětlení v Matějovci, následovat bude
výstavba nového veřejného osvětlení v lokalitě U Rybníčků v Jarošově nad Nežárkou.

Nově o odpadech !
1. S platností od 27.6.2006 rozhodlo obecní zastupitelstvo o zpoplatnění popelnic. Při výměně nové za
starou zaplatí občan částku 800 Kč.
2. Ke stejnému datu vstoupil v platnost i zákaz používat za skládku zahradního odpadu prostor u čističky odpadních vod. Tento odpad nelze odkládat ani do sběrného dvora. Občané jsou povinni zlikvidovat jej na svém pozemku.
3. Vysloužilé elektrospotřebiče budou do sběrného dvora přijímány pouze v kompletním stavu.

Za nepřiznanou studnu mohou hrozit vysoké sankce
Nekompromisní postup jsme nuceni volit proti lidem, kteří neoprávněně vypouštějí odpadní vody do kanalizace. Jedná se většinou o odběratele vypouštějící použitou vodu z vlastní studny. Našim pracovníkům tuto
skutečnost při uzavírání smlouvy nenahlásí a přestože službu odvádění odpadních vod využívají, neplatí za ni odpovídající stočné.
Toto jednání může vést k značnému finančnímu postihu našich zákazníků. Každý odběratel takto chybující je totiž povinen uhradit zpětně nejen nezaplacené stočné, ale i pokutu ve stejné výši, minimálně však pět tisíc
korun. Ve správním řízení mu může být navíc udělena pokuta až do výše dvou set tisíc korun.
Těmto nepříjemnostem můžete velmi jednoduše předejít, pokud nám při uzavírání odběratelské smlouvy
vlastnictví studny nahlásíte. Jestliže již služeb naší společnosti využíváte, můžete do současné smlouvy svůj zdroj
vody dodatečně přiznat. Pokud tak učiníte, zvážíme zmírnění, případně i odpuštění pokuty.
Ing. Pavel Kott, vedoucí útvaru zákaznických služeb

1. JVS a.s. Váš provozovatel vodovodů a kanalizací
Severní 8/2264, 37010 České Budějovice
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Jak to bylo s koncem rytíře Jaroše?
Jméno naší obce je neodmyslitelně spojeno s jejím bájným zakladatelem, statečným rytířem Jarošem. Koneckonců jméno donátora (zakladatele) v názvu řadí prý naší obec mezi ty nejstarší na Jindřichohradecku, a to například s Rodvínovem a Zdešovem, ale první písemná zmínka je neúprosná a ta je až z roku 1340. Leckde se objevuje datum 1220, které se bohužel dostalo na svět díky omylu faráře Schulze a jeho neznalosti gotických číslic.
Jak to bylo doopravdy s pánem jarošovského hradu, je vycházka na hodně tenký led bájí a pověstí. Jan Muk,
autor jarošovské kroniky, nedoceněného díla z doby lehčí fáze protektorátu, nás informuje o pověsti přibližně takto: „Rytíř Jaroš žil na svém hradě, který byl pravděpodobně na místě dnešní fary. Žil celkem spokojeně, nebýt
sporu mezi ním a rytířem Lovětínským ze sousední vsi. Tento souboj skončil Jarošovou smrtí. Byl pochován na
svém hradě.“ Kvůli čemu ale souboj vznikl? To pan profesor bohužel neuvádí. V knize pověstí Radovana Krátkého se píše, že šlo o posměšnou poznámku. Měl ji pronést Lovětínský a týkala se turnaje, kde byl Jaroš při jedné
z disciplin „pytlem praštěný“. Ke konci devadesátých let minulého století se při slavnosti kácení máje mihla
v jedné ze scének teorie, že souboj vznikl kvůli krásné panně Včelnici. To ale byla jasná smyšlenka autorů, která
měla dát pověsti žertovný ráz laciných estrád. Přesvědčuje nás o tom závěr, kdy si vítěz Lovětínský bere za ženu
Včelnici a mají spolu pět nepříliš vzhledných dcer (Radouňku, Dolní Radouň, Kostelní Radouň, Okrouhlou Radouň a Horní Radouň).
Vraťme se ale k profesoru Mukovi. Sám na konci druhého dílu kroniky uvádí, že jeho dílo vzniklo díky pomoci děkana Pechušky, Anny Skálové, Bohuslava Fencla, Antonína Hůlky a starosty Josefa Mikla. Iniciativa
těchto lidí přispěla k tomu, že naše obec patří mezi tři na Jindřichohradecku, kterým zpracoval historii tak významný odborník. Při své práci čerpal z poznatků svých předchůdců. Jedním z nich je archivář František Tischer,
jehož soukromý rukopis Kniha památná obce Jarošova z roku 1860 leží v černínském archivu hradeckého zámku.
Měl jsem možnost si ji prostudovat a díky paní archivářce Novákové jsem prošel i jeho poznámky k této rukopisné knize. Pomohly mi vyřešit další místní záhadu, o které Vás budu informovat příště.
Pověst o rytíři Jarošovi je tu také, leč poněkud jiná. Rytíř, velmi oblíbený mezi lidem, prý milý a taky náruživý lovec (dnes bychom řekli myslivec) se svým přítelem Pejdlem vyrážel často do okolních lesů. Ty byly tehdy
sice plné zvěře , ale také nástrah. Z jednoho lovu se už nevrátil. V noci spadl s koně a utopil se v bažině, v lese,
kterému se dodnes říká Černý. Většina z vás už asi ví, že tento les leží kousek od Lovětína. Měl tedy Jan Muk o
šedesát let později píšící jarošovskou kroniku věrohodnější zdroje? Anebo dal přednost romantičtější verzi se soubojem? Je možné, že k objasnění by nám napomohly místní prameny, které použil pro tvorbu jarošovských pověstí. Ty by mohly být uloženy v rodinných archivech lidí, kteří s Janem Mukem spolupracovali, anebo někde
úplně jinde. Zatím si tedy milí čtenáři můžete sami vybrat verzi, která by vám více vyhovovala. Přeji hezké prožití prázdnin a v září nashledanou nad dalším příběhem z naší historie.
Bohumil Rod

Svěcení hasičského praporu v sobotu 10.6.2006 při příležitosti oslav 120. výročí založení
SDH Jarošov nad Nežárkou.

Obec Jarošov nad Nežárkou

Stránka 6

Jarošovský zpravodaj - čtvrtletník
vydává obecní úřad
odpovědný redaktor - Bohumil Rod
500 výtisků
zdarma
povoleno Ministerstvem kultury ČR
č. reg. MK ČR E 11683
ze dne 26.4.2001

Samý déšť a taky vedra.
Předpověď se prostě
zase nepovedla...

Dobrá zpráva z fotbalu!
Naši fotbalisti měli úspěšné jaro. Díky
skvělým výkonům zažehnali hrozící
sestup a v tabulce skončili na pěkném
9. místě, takže se s nimi budeme
v okresním přeboru setkávat i na podzim. Možná už i na domácím hřišti...

Co se chystá
5.července

Jarošov nad Nežárkou
Pouťový turnaj v káče
13 hodin – Hospoda Pod kostelem

8.července

Jarošov nad Nežárkou
Pouťová zábava
20 hodin – sál sokolovny, hraje TO Klasik

15.července

Hostějeves
Country večer na návsi
20 hodin, hraje Škuner

29.července

Jarošov nad Nežárkou
Jarošovská šlapka
II. ročník bikového závodu na 30 a 50 km
start v kamenolomu – informace na plaká
tech

5.srpna

Zdešov
1. Hry bez hranic „pro dospělé“
15 hodin, hřiště
Country zábava pod širákem
18 hodin, hřiště, hraje Škuner

28.září

Jarošov nad Nežárkou
I. svatováclavská sběratelská burza
8 hodin – sál sokolovny
pořádá SPOJ

Gratulujeme !!!
Ve druhém čtvrtletí svá životní výročí oslavili :
Ladislav Dvořák z Jarošova nad Nežárkou
Zdeňka Chytrová z Jarošova nad Nežárkou
Františka Kadlecová z Jarošova nad Nežárkou
Květoslava Klásková z Jarošova nad Nežárkou
Marie Kocandová z Jarošova nad Nežárkou
Stanislav Kopeček ze Zdešova
Zdeňka Kovářová z Lovětína
Jan Kožich ze Zdešova
Marie Křížová ze Zdešova
Libuše Ľuptáková ze Zdešova
Petr Mikš z Jarošova nad Nežárkou
Miloslav Neuhort z Jarošova nad Nežárkou
Marie Nováková z Jarošova nad Nežárkou
Marie Nowosadová z Matějovce
Jaroslava Stoklasová z Jarošova na Nežárkou
Emilie Špačková z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslav Tunka z Jarošova nad Nežárkou
Jiří Vacek z Nekrasína
Ladislav Vetyška z Pejdlovy Rosičky

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme !

