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Zprávy z obecního úřadu…
Nový kabát na cestách
Na sklonku podzimu došlo k obnově některých komunikací. Byla to cesta ke Kruplovu, kopec
v Kruplově a cesta v Nekrasíně. Tyto opravy byly hrazeny z peněz, které přišly od státu za povodňové
škody. Ze stoprocentních dotací byla také hrazena renovace fotbalového hřiště a jeho blízkého okolí.
Most
Díky dotacím za povodně a usilovné snaze minulého zastupitelstva, především pak místostarostky Milady Petrů, byl také zrekonstruován i kamenný most přes řeku Žirovničku. Peníze přišly z fondů
Ministerstva kultury. Bohužel se stavba stala terčem útoku neznámého vandala, či vandalů, kteří z něj
v noci z 10. na 11. března letošního roku shodili dvě svrchní kamenné desky. Ty nebyly dosud připevněné kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám. Naštěstí nedošlo k jejich poškození. Dnes už je vše
v původním stavu a do konce měsíce května dojde na mostě k posledním úpravám – utažení dlažebních
kostek vibrační lištou. O tom, zda bude most průjezdný či nikoli, rozhodne zastupitelstvo na své šesté
schůzi 5. 4. 2007.
Jarní údržba zeleně
V katastru obce a jejích místních částech byly pokáceny suché a poškozené listnaté stromy. Na
jejich místo budou po dohodě s odborníky vysazeny stromy jiné v souladu s novou koncepcí zeleně, o
které je řeč na jiném místě tohoto čísla zpravodaje. Kromě toho došlo i k prořezání a prostříhání stromů
v celém katastru obce.
Lovětín
V sobotu 27. ledna se uskutečnilo první výjezdní zasedání samosprávy v místní části Lovětín.
Obec zde zastupoval starosta a čtyři členové obecního zastupitelstva. Z Lovětína se dostavilo 23 občanů.
Na programu setkání bylo mimo jiné řešení těchto problémů: údržba veřejného prostranství, vyčištění
středu Lovětína od náletových dřevin, renovace požární nádrže a místních komunikací v obci, likvidace
černých skládek, oprava kaple, obnova kroniky, změna knihovníka a výpůjční doby v místní knihovně,
ta byla přesunuta na sobotu odpoledne. Prostor byl i pro připomínky občanů, které budou podle možností společnými silami řešeny.
Přestupková komise
V naší obci skončila od 14. 3. 2007 činnost přestupkové komise a to usnesením Rady Obce Jarošov nad Nežárkou číslo 24/2007. Tuto pravomoc převzalo přestupkové oddělení Města Jindřichův Hradec.
Otevření přechodné skládky
Do konce měsíce dubna mají občané Jarošova nad Nežárkou možnost vyvést větve a dřevo ze
svých zahrádek na prostranství vedle vodojemu, kde se pálí čarodějnice. Upozorňujeme na platnost zákazu navážení jiných materiálů a odpadů než dřevěných!!! Toto opatření platí i v místních částech obce.
starosta Bohumil Rod
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Koncepce zeleně v Jarošově nad Nežárkou
v letech 2007 – 2009
Park u staré školy

Olšičky

Plocha za bytovkou
čp. 168 – 170

- vysazení 1 ks lípy malolisté (Tillia cordata Greenspire) – náhrada za poraženou suchou lípu u pomníku
- vysazení 2 ks javoru mléč (Acer platanoides Globosa) – náhrada za poraženou lípu
u Johů
- poražení všech suchých olší a odstranění živého plotu
- vyrovnání celého pozemku a vysetí trávníku
- vysazení nových olší
- jako náhrada za vykácené stromy vysazení :
5 ks jeřábu duryňského (Sorbus thuringiaca Fastigiata)
5 ks zlatice (Forsythia intermedia)
3 ks kaliny (Viburnum opulus Rozšum)
1 ks slivoně (Prunus cerasifera pissardii)
1 ks borovice Wallichova (Pinus walichian)
5 ks vajgélie (Weigela florida Rosea)
3 ks tavolníku (Spirea Artura)

Plocha před domem
rodiny Matějů

- úprava povrchu a založení trávníků
- vysazení 5 ks jeřábu duryňského (Sorbus thuringiaca Fastigiata)
Ulice u bytovek
- vykácení stávajících stromů (tyto stromy jsou neudržované, vyvrácené,
zdvojené vršky, případná údržba v tomto vzrůstu je nemožná)
- údržba povrchu – založení trávníku
- jako náhrada – v celé ulici vysazení jeřábu duryňského (Sorbus Thuringiaca Fastigiata) a vajgélie (Weigela purpurea)
- v tomto duchu by se mělo v budoucnu pokračovat v lokalitě „U Rybníčku“.
Plocha u pošty
- vysazení jeřábu duryňského (Sorbus thuringiata Fastigiata) a vajgélie (Weigela purpurea)
K předložené koncepci se může vyjádřit každý občan,ať už připomínkou nebo jiným návrhem.Tato koncepce
bude představena a projednána na zasedání zastupitelstva 5. dubna 2007.
místostarostka Milada Petrů

Kolik nás je?
K 31. 12. 2006 bylo v naší obci k trvalému pobytu přihlášeno celkem 1.090 občanů. V průběhu roku se
přistěhovalo 26 a odstěhovalo 34 občanů, narodilo se 15 dětí a 2 občané zemřeli.
V Jarošově nad Nežárkou jsme evidovali 723, v Kruplově 20, v Matějovci 19, v Hostějevsi 42,
v Nekrasíně 26, v Rosičce 7, v Lovětíně 73 a ve Zdešově 180 obyvatel. Největší nárůst zaznamenal právě Zdešov, který se rozrostl o 10 nových obyvatel.
V roce 2006 se narodili…
Tadeáš Bartek v Jarošova nad Nežárkou
Eliška Kostková z Jarošova nad Nežárkou
Filip Běhal z Jarošova nad Nežárkou
Štěpán Bednář z Jarošova nad Nežárkou
Anita Selma Chalupská ze Zdešova
Martin Sedlák z Jarošova nad Nežárkou
Tomáš Zoth z Jarošova nad Nežárkou

Ivana Neumannová z Jarošova nad Nežárkou
Matouš Novák z Jarošova nad Nežárkou
Daniela Hromadová ze Zdešova
Marie Habichová z Jarošova nad Nežárkou
Jan Parobek z Jarošova nad Nežárkou
Milan a Lukáš Vetýškovi ze Zdešova
Jindřiška Anna Drevianková z Jarošova nad Nežárkou

I když se dva mrňouskové z Jarošova už stačili odstěhovat, přejeme jim i ostatním novorozencům do života jen
všechno dobré a hodně radostných chvil prožitých společně se svými blízkými.
V roce 2006 zemřeli….
I když se naší obci smutné události v loňském roce vyhýbaly, přece jen se dvě rodiny musely rozloučit
se svými blízkými, Marií Tyšlerovou z Jarošova nad Nežárkou a Janem Mikšem z Jarošova nad Nežárkou.
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Jak si říčky, protékající kolem nás, měnily názvy…
Je zvláštností delších potoků a říček, že v minulosti měly (a v lidové mluvě někde dosud i mají) několik
názvů. Jejich jména se proto často měnila. Vody protékající naší obci jsou snad tím nejkřiklavějším případem.
Nežárka vzniká soutokem Kamenice a Žirovnice. Kamenice se pod Kamenicí nad Lipou až ke Žďáru jmenovala
Bradlo (Prádlo) či Bradelský potok podle blízkého vrchu Bradlo. Ve Žďáře to už byla Kamenička a v Jarošově
Včelnická voda (podle osady Včelnice).
Spojená řeka se za soutokem v Kruplově jmenuje Jarošovská řeka (samozřejmě podle naší obce).
V Radouňce už je to ale podle práva rybolovu Městská, Farářská anebo Panská řeka.
V Jindřichově Hradci se řeka v listinách z různých dob uvádí jako Rodvínovská (podle vsi Rodvínov) ,
Kruplovská (podle osady Kruplov), Kanclovská (podle zaniklého dvora Kanclova), Paseka či Pasecká řeka (podle
části města nad hradem), Jezuitská nebo Děkanská opět podle práva rybolovu. Od Žďáru až ke Stráži nad Nežárkou se jmenuje Hradecká řeka, případně voda (podle Jindřichova Hradce). Od Stráže k Hamru je to Velhartická
řeka (podle místního jména Velhartic), dříve také Šimanovská (podle dvorce a mlýna Šimanova) nebo Nedbecká
řeka (podle Nedvězí).
Vedle toho se ovšem objevuje i souhrnný název Nežárka, ve starší době (1384) Včelnice. Jméno řeky Nežárky pravděpodobně vzniklo ze spojení Na Žďárku (nářečně Najžárku).
Dnešní zásadou je, aby tok měl jedno jméno. Poslední edice vodohospodářských map tuto zásadu dodržuje. Aby však nedošlo k násilnému přetržení místní tradice, jsou u některých toků v závorce uváděna v určitém
místě užívaná, případně starší jména, která nejspíš časem zaniknou.
Bohumil Rod
za ochotné pomoci Štěpánky Běhalové

Přijďte si zatočit káčou!
Oznamujeme všem hráčům a příznivcům stolní hry „káča“, že druhý ročník turnaje „ O Mistra Jarošova“, určeného pouze pro jarošovské hráče, se letos koná v sobotu 19. května od 13. hodin, jako vždy v Hospodě pod kostelem. Opět bude uspořádána samostatná kategorie dětí do 14 let a kategorie ostatních. Vítězství mezi dětmi obhajuje Martin Plachý a mezi dospělými Slávek Füllsack. Finalisté jednotlivých kategorií obdrží pěkné ceny a pamětní listy a výsledky budou zveřejněny v dalším vydání zpravodaje. Zde bychom také chtěli poděkovat všem stálým
sponzorům našich turnajů a také těm, kteří se při obstarávání cen a pořádání turnajů angažují.
Turnaje pořádáme již pátým rokem a za tu dobu vyrostlo mnoho kvalitních borců, kteří se umisťují nejen doma, ale i na turnajích v okolních obcích. Přijďte tedy i vy, kteří třeba ještě váháte, rozšířit naše řady.
Pro úplnost přikládáme finálové výsledky turnajů, které jsme pořádali na přelomu roku.
Posvícenský turnaj 11. 11. 06 :
1. Luboš Franče
2. Alena Füllsacková
3. Vendulka Vrbová
4. Slávek Křišta, Strmilov
5. Slávek Füllsack
6. Karel Šalát

Turnaj O Jarošovský pohár 27. 1. 07
1. Jiří Bednář
2. Jarda Mynář
3. Milan Čermák, Lodhéřov
4. David Pavlů, Jindřiš
5. Leoš Doleček
6. Jarda Pavlů, Jindřiš

S tradičním heslem : Když se káča točí, všichni jsou šťastní a všem svítí oči, se na brzkou shledanou těší
Jarošovský klub přátel káči

A zase kopaná !
Jaro je tady a s ním na trávník opět vybíhají naši fotbalisté. Na programu mají celkem 13 zápasů, tak jim
držme palce, aby všechny dopadly v jejich prospěch.
Pro fanoušky uveřejňujeme přehled domácích zápasů :
Jarošov
Jarošov
Jarošov
Jarošov
Jarošov
Jarošov

-

Nová Včelnice
Horní Pěna
Číměř
Suchdol nad Lužnicí
Stráž nad Nežárkou
Staré Město

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

31. března
14. dubna
28. dubna
12. května
26. května
9. června

16,30 hodin
16,30 hodin
17 hodin
17 hodin
17 hodin
17 hodin
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Je tu asi konec Zimy
Nahlédneme do vitríny
Odtud na nás upře očka
Smutná a tající vločka

Co se chystá
3. dubna 2007

Jarošov nad Nežárkou
Vernisáž velikonoční výstavy
Pravdova knihovna, 17 hodin

5. – 8. dubna 2007

Jarošov nad Nežárkou
Velikonoční bohoslužby
viz článek na str. 6

21. dubna 2007

Zdešov
Setkání helikonkářů a kuchařské
čarování Petra Strupky
sál KD, 14 hodin

28. dubna 2007

Jarošov nad Nežárkou
Zahájení motorkářské sezóny
Motorcycles Pleše
zahájení na návsi, 14 hodin
taneční zábava v sokolovně, 20 hodin
hraje Kabanos

30. dubna 2007

Jarošov nad Nežárkou
Stavění máje a pálení čarodějnic
stavění máje u pošty, 16 hodin
pálení čarodějnic po setmění na
obvyklých místech

4. května 2007

Jarošov nad Nežárkou
Vítání občánků
Pravdova knihovna, 15 hodin

11. května 2007

Jarošov nad Nežárkou
Den Pravdy
areál školy a Pravdova knihovna
začátek v 11 hodin

19. května 2007

Jarošov nad Nežárkou
Turnaj v káče „O Mistra Jarošova“
Hospoda pod kostelem, 13 hodin

V prvním čtvrtletí 2007 svá životní výročí oslavili :
Jaroslav Bednář z Jarošova nad Nežárkou
Ladislav Blecha z Jarošova nad Nežárkou
Miloslav Dvořák z Hostějevse
Marie Holoubková z Lovětína
Olga Hubálková z Jarošova nad Nežárkou
Jiří Kouba z Jarošova nad Nežárkou
Františka Kromíchalová z Kruplova
Ivana Ondřejová z Hostějevse
Marie Plachá z Jarošova nad Nežárkou
Marie Vágnerová z Jarošova nad Nežárkou

Blažena Biňovcová z Jarošova nad Nežárkou
Vlasta Čejnová z Kruplova
Petr Hlava ze Zdešova
Marie Houšková ze Zdešova
František Kopenec z Lovětína
Božena Kovářová z Lovětína
Růžena Němcová ze Zdešova
Václav Pikhart z Pejdlovy Rosičky
František Samec z Lovětína
Ladislav Vaněk ze Zdešova

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !!!

