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Noví občánkové

Celkem 11 človíčků spatřilo světlo světa v roce 2004 a rozšířilo tak počet našich spoluobčanů.
Chlapci byli tentokrát v menšině, ale určitě svým příchodem potěšili stejně jako malé slečny.
Hodně se tentokrát činili v Lovětíně. Je to dobře, protože tam mladou krev opravdu potřebují. A koho že
to v květnu mezi sebou oficiálně přivítáme?
Slavomíra Stejskala z Hostějevse
Zuzanu Pohlodkovou z Lovětína
Natálii Tůmovou z Jarošova nad Nežárkou
Annu Wimmerovou z Lovětína
Pavla Bindra z Jarošova nad Nežárkou
Andreu Lukšovou z Lovětína
Kláru Škodovou z Jarošova nad Nežárkou
Natálii Kulovanou z Jarošova nad Nežárkou
Jana Koska z Jarošova nad Nežárkou
Helenu Zachovou z Lovětína
Jakuba Tyšlera z Jarošova nad Nežárkou
V závěru roku 2004 se k nám ve velmi útlém věku přistěhoval malý Adam Tobiáš. Přejeme mu, aby se Jarošov
nad Nežárkou natrvalo stal jeho novým domovem.

Věnujme vzpomínku těmto našim spoluobčanům,
kteří svým odchodem z tohoto světa v roce 2004 zarmoutili své blízké :
Ladislav Bednář ze Zdešova
Marie Plešáková z Jarošova nad Nežárkou
Františka Pechová z Jarošova na Nežárkou
Vladimír Pecha z Jarošova nad Nežárkou
Martin Tuzar z Jarošova nad Nežárkou
Bohumil Šimák ze Zdešova
Oldřich Smejkal ze Zdešova

Srdce Lovětína už zase buší !
Pravověrní vyznavači chmelového moku už jistě vědí, že v obci Lovětín opět funguje pohostinství. A jak se proslýchá, tak k všeobecné spokojenosti zákazníků. Čepuje se zde Gambrinus desítka, ke které můžete dostat i různé
chuťovky k pivu prostě patřící. Nealkoholické nápoje, víno a destiláty jsou zde také zastoupeny, na své si tedy
přijdou muži i ženy. A děti, když v klidu počkají na mamku, dostanou zcela jistě tatranku!
Otevírací doba:
úterý
19 - 22 hodin
pátek, sobota
19 - 24 hodin
Nemá to chybu zleva ani zprava, srdečně vás zve Mušková Jaroslava! Koneckonců, posuďte sami jako hosti.
Zpravodaj jí přeje hodně trpělivosti!

Nabídka obědů pro občany
Školní jídelna při ZŠ v Jarošově nad Nežárkou si Vám dovoluje nabídnout možnost odebírání obědů.
Nabídka platí jak pro jednotlivce, tak pro podniky:
- vaří se každý pracovní den
- možnost výběru ze dvou jídel, v pátek pouze jedno jídlo
- odběr pro jednotlivce v jídlonosičích
- odběr pro podniky ve várnicích
- cena jednoho oběda 41Kč
Veškeré další informace Vám rádi zodpovíme na tel. 384 396 102 od pondělí do pátku v době od 7 do 15 hod.
Těšíme se na Vás
Petr Frühauf
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Pan učitel…
29. dubna letošního roku by se dožil osmdesátky pan Jaroslav
Vacek, dlouholetý učitel i ředitel zdejší základní školy a pozdější školní inspektor. Škoda, že mu osud vyměřil tak krátkou životní cestu, protože vždy patřil k lidem, kteří se snažili, aby Jarošov „žil“. Neobešla se bez něj žádná obecní slavnost či shromáždění. S harmonikou a s dětmi okolo sebe, tak jsme ho znali.
Byl také výborným fotografem a dokumentátorem akcí, svým
charakteristickým písmem psal i obecní kroniku, snažil se také
mapovat jarošovskou historii. Byl všude tam, kde se něco dělo,
protože byl v Jarošově rád!
Domníváme se proto, že nedožitá osmdesátka je vhodnou příležitostí seznámit s osobností Jaroslava Vacka ty, kteří jej
nepoznali a oživit vzpomínky jeho žáků i spoluobčanů. Připravujeme výstavu dokumentů a fotografií, které „pana učitele“ i
jeho aktivity zachycují. Bude slavnostně zahájena vernisáží
v obecní knihovně v pátek 13. května a potrvá až do letních
prázdnin. Přijďte si zavzpomínat a možná i objevit něco, co jste
dosud nevěděli.
Milena Kodýmová

Pohádkový prima pátek
V mnohých z vás možná ještě doznívají příjemné pocity z loňských akcí, připravených k výročí Františka Pravdy,
a už přichází obecní knihovna s další pozvánkou, tentokrát laděnou do pohádky.
Letos 2. dubna totiž uplyne plných 200 let od narození proslulého dánského pohádkáře Hanse Christiana
Andersena a stejně jako v mnoha knihovnách v celé republice si toto výročí připomene i ta naše. Ale jaké by to
byly narozeniny bez přátel? Proto přijměte naše pozvání na pátek 1. dubna.
V 10 hodin dopoledne proběhne slavnostní pasování našich prvňáčků Vojty Dvořáka, Danka Grünna,
Lucinky Hronové, Dominika a Nikolky Maršíkových, Domči Smrčkové, Káji Štangla a Martina Mikulky
z Bednárečka na čtenáře. Slavnostní akt se uskuteční před obecním praporem, pokud ale chcete znát další podrobnosti, přijďte se osobně podívat. To však zdaleka není všechno, protože nejvíc lákadel je připraveno na páteční
večer.
Pohádkové ponocování s Andersenem pro malé i velké začne v obecní knihovně ve 20 hodin. Oželte
pro tentokrát televizi nebo návštěvu hospůdky a nebudete litovat. V bohatém programu kromě jiného uvidíte opět
vystoupení dramatického kroužku s několika překvapeními, projdete se večerním Jarošovem a potkáte se
s několika postavami z jeho pověstí , budete svědky zasazení stromu Pohádkovníku, pochutnáte si na pohádkových dobrotách a uvidíte i pana Andersena, který určitě potěší přítomné děti. Čím? To neprozradíme. Přijďte a
uvidíte!
Milena Kodýmová

Sváťa Doseděl už zase straší
Jak bylo předesláno v minulém čísle Jarošovského zpravodaje, hororová novela Svatopluka Doseděla „Kalvárie“
má bráchu. Sváťa se totiž v rámci své strašidelné tvorby opět nechal inspirovat jarošovskou kronikou, zážitky
zdejších lidí a jednou z místních pověstí, popsaných ve sborníku Dr. Jana Muka „Národopisné obrázky z Jindřichohradecka“, a vytvořil další příběh o věčnosti a strachu. Okultisté a vyznavači záhad s oblibou zmiňují fakt, že
pokud člověk zemřel, vůbec to ještě nemusí znamenat, že definitivně opustil tento svět. Dosedělova novela
„Batalión“, která vyjde 8. dubna v časopisu Pevnost, je právě o tom. Smrtí něco končí, jistě, ale něco smrtí i začíná. A někdy není o co stát...
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Výdaje
Kč
1 800
2 700
12 000
3 500
400
520 000
8 000
24 000
1 000
10 000
2 000
5 000
10 000
4 000
5 000
1 700
550 000
110 000
39 000
950 000
25 000
271 000
95 000
7 000
2 000
15 000
20 000
50 000
20 000
60 000
65 000
45 000
5 000
83 000
120 000
18 000
4 000
3 000
86 000
13 000
40 000
5 000
4 000
5 000
15 000
61 100

6 853 000

Text
pojištění
místní hospodářství - výsuv.žebřík
sběrný dvůr - mzdy
sběrný dvůr - sociální pojištění
sběrný dvůr - zdravotní pojištění
odvoz odpadu
veřejná zeleň - materiál
veřejná zeleň - poh.hmoty
veřejná zeleň - pojištění
veřejná zeleň - služby
sociální podpora
PO - materiál
PO plyn
PO - elektřina
PO - pohonné hmoty
Oprava Zdešov
zastupitelstvo - mzdy
zastupitelstvo - sociální pojištění
zastupitelstvo - zdravotní pojištění
správa - mzdy
správa - mzdy
správa - sociální pojištění
správa - zdravotní pojištění
zákonné pojištění - zaměstnavatel
pracovní oblečení
správa - tisk
správa - DHM
správa - materiál
správa - voda
správa - plyn
správa - elektřina
správa - poh. hmoty
správa - poštovné
správa - telefony
pojištění, poplatky bankovní
pojištění - os.auto
odb. posudky, revize
školení
správa - služby
správa - služby - os. auto
správa - opravy
programové vybavení
pohoštění
příspěvek odb.org.dle kol.smlouvy
daně a poplatky
vratky dotací na KÚ

c e l k e m výdaje

Financování
1 650 000

splátky půjček
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Nemáte doma staré hasičské fotografie?
Příští rok oslaví jarošovský sbor dobrovolných hasičů 120. výročí svého vzniku. Při té příležitosti chceme vydat
publikaci, která by zmapovala celou historii sboru. Máte-li doma dobové fotografie, dokumenty, případně i výstrojní součástky a byli byste ochotni je zapůjčit, kontaktujte mne nebo starostu, případně Vladislavu Vackovou.
Vše vrátíme v pořádku zpět. Předem děkujeme za ochotu.
velitel zásahové jednotky Zdeněk Vaněček

Právě začínáme
Znáte to, valí se to na vás ze všech stran. Přispějte, darujte, nezavírejte oči! Vy je sice nezavřete, ale jen pootočíte
na druhou stranu. A tam se situace opakuje, tentokrát jsou to ceny energií, vody a navíc asi teče bojler. Je toho
prostě dost a všichni vám můžou vlézt na záda i s dobročinností, vám přece taky nikdo nic nedá, tak co!
Kamenný most přes Žirovničku, našinci láskyplně nazývaný „kulaťák“, toho hodně pamatuje a zub času
mu čím dám tím víc ubírá na kráse. Není to tak dlouho, co jsem se o něm na stránkách zpravodaje zmiňoval.
Abych pravdu řekl, čekal jsem, že článek vyvolá nějakou diskusi, ale na to asi mají prioritu jiná témata.
Tato historická rarita k Jarošovu patří od pradávna. Je přece úplně jedno, jestli pamatuje Římany nebo Jana Lucemburského. Dnes se nám bohužel rozpadá před očima a čeká, až ho nevypočitatelná vodní síla Žirovničky zasadí ránu z milosti. Má možná tu smůlu, že na něm pan režisér Troška netočí pohádky nebo „Kulatý Kameňák
VII.“. Právě proto se svojí troškou do mlýna přichází občanské sdružení Společenství příznivců obce Jarošova
(SPOJ). Ve spolupráci s příslušnými institucemi chce mimo jiné vyvíjet i aktivity na záchranu této památky a podílet se na shánění finančních prostředků na její rekonstrukci.
Prvním počinem sdružení je vydání pohlednic již zmiňovaného mostu v limitovaném nákladu 500 kusů,
které si můžete koupit na různých místech v Jarošově a okolí (v době uzávěrky tohoto čísla nebyla ještě známa).
Po jejich vyprodání jsou připravené další, ale už s jiným motivem. Cena pohlednice je 30 Kč, čistý zisk po odečtení nutných nákladů bude použit právě pro rekonstrukci kamenného mostu, případně jiných památek v katastru
obce Jarošov nad Nežárkou. Věříme, že tuto aktivitu přijmete s pochopením, protože „kulaťák“ za to opravdu stojí!
Za přípravný výbor občanského sdružení
Bohumil Rod

foto Svatopluk Doseděl

