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Mějte s námi trpělivost
S novým rokem se pokoušíme o změny i v našem obecním zpravodakce
daji. Chtěli bychom využívat výhod moderní techniky a při přípravě jednotlivých čísel být samostatní.
Díky grantu Ministerstva pro místní rozvoj se v prvních měsících letošního roku objevil v jarošovské obecní knihovně, kde redakční rada jednotlivá čísla zpravodaje připravuje , počítač s potřebným programovým vybavením. A teď je na nás, samoucích, abychom se s touto skutečností vyrovnali,
záludnosti programu zvládli a připravili pro vás, milí spoluobčané, zpravodaj
v úplně nové podobě.
Samozřejmě nám nějakou dobu potrvá, než se všechno naučíme.
Může se proto stát, že vzhled prvních čísel nebude dokonalý. Mějte proto s
námi trpělivost a kdybyste měli pocit, že toho umíte více než my, přijďte nám
pomoci. Rádi vás uvidíme a pomocnou ruku určitě neodmítneme.
Vaše redakce

Obecní rozpočet
Od 1.3.2001 hospodaří obec s vyrovnaným rozpočtem příjmů a výdajů ve
výši 22.265.000 Kč. Některé zajímavé položky uvádíme :
největší plánované výdaje
vodovod Jarošov+Zdešov

1.000.000

kanalizace + čistička

8.000.000

místní hospodářství

3.580.000

školství včetně jídelny

2.500.000

největší plánované příjmy
dotace, půjčky, hypotéky

6.655.400

náhrada od pojišťovny

1.300.000

příspěvky od občanů (byty,inž.sítě)

2.150.000

daně a poplatky

5.224.100

školné + stravné

1.208.000

doplňkové příjmy

1.828.500

Kolik nás je ?
Jarošov
688
Hostějeves 47
Kruplov
Lovětín

20
73

Matějovec
Nekrasín

20
26

Rosička
Zdešov

8
177

celkem 1.059
narodili se
zemřeli

10
12

přistěhovali se
odstěhovali se

26
21

Naše obec
se rozrůstá !
V uplynulém roce
jsme zaznamenali aktivní bilanci . Počet
narozených a přistěhovaných převýšil počet zemřelých a odstěhovaných. Svědčí to
zřejmě o tom, že Jarošov a jeho místní části
jsou z hlediska kvality
života perspektivní a
zejména mladým lidem stojí za to budovat si tu svůj domov.
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Vznik místního jména ZDEŠOV
aneb

Z historie Zdešova…
Vznik místního jména Zdešov (Dešov) je vysvětlován jako Zdešův
dvůr podle vlastního jména Zdeste uváděného ve falsu listiny pro klášter v
Kladrubech z r. 1186. Jako obec Zdešov je uváděn v roce 1485. Náležel
vždy k žirovnickému panství, jehož prvním známým držitelem byl v roce
1345 Oldřich z Hradce. Do trvalého držení pánů z Hradce se panství dostalo
v roce 1564. Spojeno s ním bylo i městečko Počátky, držené pány z Hradce
už od roku 1389, které pak sdílelo všechny osudy žirovnického panství. Vymřením rodu pánů z Hradce po meči v roce 1604 se na základě sňatku poslední dědičky tohoto rodu Lucie Otylie z Hradce s Vilémem Slavatou stal
rod Slavatů z Chlumu a Košumberka držitelem panství až do roku 1691.
Sňatkem Slavatovny Anny Lucie s Adolfem Vratislavem Šternberkem se žirovnické panství stalo majetkem rodu Šternberků až do roku 1950, kdy je i
se zámkem koupila žirovnická obec.
Nejstarší zachovaný pramen žirovnického panství uvádí, že Zdešov
pochází z roku 1701. Jedná se o urbář evidující peněžní a naturální dávky,
které zdešovští poddaní odváděli vrchnosti. Tehdy žilo ve Zdešově 16 usedlých hospodářů, kteří zde měli dům a pole : Václav na Petrovym, Martin na
Ratajovym, Pavel na Hraničkovym, Jakub na Jíry Petrovym, Anna vdova na
Štětkovym, Václav na Jírovym, Martin na Skřehlovym, Šimon na Davidovym, Václav na Maršovym, Jakub na Jakšovym, Martin na Pakšovym, Jíra
na Dvořákovym, Pavel na Machovym, Jan Švec - chalupník, Říha na Píchovym. Tito kmenoví hospodáři ze Zdešova platili pololetně ze svých pozemků
vrchnosti 8 kop 1 groš, 1,5 denáru na penězích a 30 slepic v naturáliích.
Kromě toho žilo ve Zdešově nejmenovaných hospodářů majících ˝čtvrti˝,
tzn. čtvrtníci, kteří hospodařili na čtvrtině lánu přepočítávaného na necelých
19 ha. Ti vrchnostenské dávky neplatili. K obci v této době patřil les, postačující sotva na kováře, obecní louky na pět for sena a 3 rybníky na 3 násady, z nichž obec platila pololetně 15 grošů 2 denáry zahrnutých ve výše uvedených 8 kopách grošů. Pro zajímavost největšími plátci byl v obci v této
době Václav na Petrovym a Dobeš na Davydovym 38 grošů, Jan na Houškovym 34 grošů, Václav na Jírovym a Anna vdova na Štětkovym 33 grošů.
S nástupem osvícenského absolutismu se poddaný dostával stále více do
zájmové sféry státu a především jako daňový poplatník. Katastry Marie Terezie a jejího syna Josefa, které byly za tímto účelem pořízeny, obsahují poměrně úplné údaje o skladbě obyvatel a jeho majetkových poměrech. Josefský katastr z roku 1789, který je pro Zdešov zachován, uvádí v obci 25
čísel popisných. Z nich bylo poddanskými dávkami nejvíce zatíženo 16 hospodářů. Ročně odváděli 55 zlatých 4 krejcary činže ze svých pozemků, pro
vrchnost museli ročně odpracovat 1482 dní roboty po 15 krejcarech a 299
dní roboty po 10 krejcarech ( robota pěší s potahem a ruční ) a žirovnickému
faráři odvádět církevní desátek ve výši 15 zlatých a 10 krejcarů. Největšími
poplatníky byla čp. 1,2,3,4,5,13 a 23. Kromě toho žila v obci řada domkářů,
kteří byli společně s podruhy povinni 13 dny pěší roboty ročně. Dle nového
Josefského katastru bylo ve Zdešově vykázáno 344 jiter ( jitro je 0,6 ha )
polí, 64 jiter luk, 4 jitra zahrad, 8 jiter rybníků, 59 jiter porostlin ( zarostlé neobdělané pozemky ) a 100 jiter lesa. Z této výměry bylo placeno 210 zlatých
47 krejcarů kontribuce pozemkové daně. V roce 1842 je ve Zdešově uváděno 168 obyvatel, kaple a škola pod patronátem obce.

Postřehy
ze Zdešova

dynamicky se
rozvíjející místní
část
velké procento
mladých lidí
nejpočetnější
zastoupení v
obecním
zastupitelstvu
silný patriotismus
velmi stará kronika
vzácná kaple
fungující knihovna
čilí

hasiči

nápadité ženy

Nepřehlédněte
přílohu
zpravodaje
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Kaple byla stavěna v roce 1776 na počest nanebevzetí P.Marie. Základní kámen ke stavbě
kaple položil Leopold mladší ( Šternberk ) z přítomnosti Adama ze Šternberka, nejvyššího zemského
Nadpis vnitřního textu
maršálka, Marie Anny ze Šternberka a faráře Františka Friderika Schuberta ze Žirovnice, kam byl
Zdešov přifařen. 20. srpna 1778 byla kaple se svolením pražského arcibiskupa požehnána s tím, že
v tento den se v ní budou sloužit mše. Restaurována byla v roce 1900. V roce 1899 se obrátil patronátní úřad v Žirovnici na c.k. místodržitelství v Praze se sdělením, že šindelová krytina nad kaplí i na
věžičkách je zchátralá a vyžaduje opravu. Současně bylo navrhováno, aby došlo ke snesení malé
věžičky, protože dvě věžičky na tak malém objektu působí asymetricky a zvonek z ní, aby byl přenesen do té druhé. Použito mělo být tvrdé krytiny, věžička pobita zinkovým plechem. Okresní konzervátor dr. Karel Jičínský s návrhem souhlasil i v případě malé věžičky, protože šlo o běžný cibulovitý tvar.
Celkový rozpočet činil 588 zlatých, což je 11.077 korun. Na úhradě se podílela obec ( dříví, povozy,
vápno, cihly, písek a korýtka ), na milodarech mělo být vybráno 250 korun a zbytek měl být uhrazen z
vlastního jmění kaple. Obec zastoupená při jednání na farním úřadě v Žirovnici 17.5.1900 starostou
Antonínem Vetiškou a Antonínem Dvořákem se zavázala uhradit vše, co by předpokládaný rozpočet
přesáhlo. 18. listopadu 1900 oznámil patronátní úřad v Žirovnici c.k. okresnímu hejtmanství v Pelhřimově, že oprava je dokončena. Požádal o kolaudaci a povolení uhradit částku 745 korun 58 haléřů,
o kterou byl navrhovaný rozpočet přečerpán, z finančních prostředků kaple uložených v počátecké
záložně.
Tolik z dosažitelných dějin Zdešova a jeho památkového klenotu - kaple.
Ze zdešovské kroniky vybral Daniel Slipka

Příště bychom Vás rádi seznámili se zajímavostmi z Lovětína.
Už teď se těšíme na spoustu podkladů od starousedlíků.
Takže Lovětínští, udělejte inventuru na půdách i ve vzpomínkách a překvapte nás !
Zas ožije
hřiště
u řeky...

Jarní kopaná - domácí utkání
muži

dorost

žáci

_______________________________________________________________________________
Jarošov - Lomnice nad Lužnicí
so 7.4. 14 hodin___________________________________
Jarošov - Staré Hobzí
_____so 21.4. 17 hodin
Jarošov - Lodhéřov

Jarošov - Nová Včelnice
so 21.4. 10 hodin
Jarošov - Kardašova Řečice

Jarošov - Slavonice
so 21.4. 15 hodin_________
Jarošov - Dešná

_____ so 5.5. 17 hodin___________ne 13.5. 10 hodin____________ne 13.5. 13 hodin________
Jarošov - Rudolec

Jarošov - Studená

_____so 19.5. 17 hodin______________________________________so 26.5. 10 hodin________
Jarošov - Nová Bystřice

Jarošov - Suchdol n.Luž.

_____so 2.6._ 17 hodin____________so 9.6.
Jarošov - Staré Město

Jarošov - Staré Hobzí

10 hodin____________so_9.6._ 13hodin_________

Jarošov - Plavsko

_____so 16.6. 17 hodin____________so 23.6. 10 hodin___________________________________

Obec
Jarošov nad Nežárkou

Jarošovský zpravodaj– čtvrtletník
vydává obecní úřad
odpovědný redaktor—Bohumil Rod

Co se chystá ……..

500 výtisků
zdarma
povoleno oddělením kultury RRR
OkÚ v Jindřichově Hradci
č.reg. 330300199 ze dne 11.11.1999

•

přijďte v dubnu do jarošovské obecní
knihovny na Internet - zkušební provoz
zdarma !

•

30. dubna se v Jarošově zase bude
stavět máj

Hledáme dobrovolníky, kteří by
měli zájem pomáhat s přípravou
Jarošovského zpravodaje !

•

12. května se sjedou do Jarošova mladí hasiči z celého okresu na svoji
okresní soutěž

•

2. června se s velkou parádou skácí v
Jarošově máj ( pokud do té doby vydrží )

•

16. června si můžete ve Zdešově zatančit při country hudbě

•

protože nemůžeme všechno vědět,
buďte ve střehu, ať vám neunikne něco zajímavého

Obyvatelé místních částí
jsou zvláště vítáni !

Příští číslo vyjde
v červnu 2001

Blahopřejeme

V prvním čtvrtletí roku 2001 oslavili významná životní výročí
tito naši spoluobčané :
Jiří Bednář z Jarošova nad Nežárkou
Blažena Biňovcová z Jarošova nad Nežárkou
Vlasta Čejnová z Kruplova
Růžena Holická ze Zdešova
Růžena Němcová ze Zdešova
Marie Šalátová z Jarošova nad Nežárkou

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně chuti do života !

počet svíček na dortu
není v ůbec důležitý !!!

