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Pomalu se nám blíží jaro. Zatím je venku všude jenom bílo, ale co nevidět sníh
sleze. Objeví se pod ním první bledule, sněženky…
…jenomže v tom nebudou samy. Stačí si jenom vzpomenout na to, jak to na
vsi vypadalo loni po zimě. Štěrk na silnicích nám pod nohama bude křoupat ještě
v květnu. Stejně jako loni. A předloni. A rok před tím. A předtím taky.
Občas mi z toho jde hlava kolem. Potkáte člověka, který vám dokáže vyjmenovat tisíce věcí, které jsou na vsi špatně. „Měly by se opravit silnice, mělo by
se to vyčistit kolem řeky“, atakdále, atakdále. Vsadím se, že ten samý člověk má
kůlnu vystěhovanou na zahradě a před domem listí ještě od podzimu. A na cestě
štěrk. Bez toho by to snad ani nešlo.
Ale kdo ví? Třeba letos opravdu nebudou ulice připomínat zebru (zameteno,
nezameteno,zameteno, nezameteno…) a třeba se i ti věční rejpalové seberou a
uklidí si nejdřív pod vlastním nosem.
A třeba taky ne.
Stejně jako loni. A předloni. A ten rok předtím…
Milada Petrů
místostarostka

Kolik nás je ?
K 31. 12. 2004 bylo
v Jarošově nad Nežárkou a
jeho místních částech evidováno celkem 1.090 občanů,
z toho
v Jarošově
v Hostějevsi
v Kruplově
v Lovětíně
v Matějovci
v Nekrasíně
v Rosičce
ve Zdešově

725
45
20
75
19
27
7
172

Zpráva o stavu ČOV Jarošov nad Nežárkou
Zdá se, jako by to bylo včera. A přece již řekou odteklo mnoho vody od chvíle, co jsme slavnostně zahájili
provoz naší tak dlouho očekávané čistírny odpadních vod. I v den otevřených dveří se dostavilo poměrně dost
zájemců, kteří chtěli chod provozu vidět. A to je dobře.
Bohužel ale nepřišli ti, kteří nám svým nezodpovědným počínáním mohou přivodit nejen nemalé finanční
problémy (a nejedná se o desetikorunové položky, ale o tisíce), ale i zdravotní potíže ve formě možné nákazy.
Hned krátce po zahájení provozu se začala na česlech přítoku objevovat vyhozená uhynulá domácí zvířata a
vnitřnosti z domácích zabijaček. Postupem času se tento sortiment rozšířil o pokosenou trávu ze zahrad a vytrhané
již odkvetlé zahradní rostliny. Snad už jen ten zahradník s kotoučem, sekáč se zahradní sekačkou a nežádoucí
tchyně nepřiplavali. Na podzim jsme dokonce nalovili solidní množství kapří násady, bělic, amurů a dokonce i
jednoho sumce. Vánoce tak mohly v předstihu začít.
Vedle tohoto zajímavého sortimentu další velký problém dělají vysloužilé utěrky, hadry na nádobí a hygienické potřeby, které, myslím, rovněž do kanalizace nepatří.
Jsme možná pány tvorstva, ale ani čuně se ve svém chlívku nechová tak jako my .
Nejenže nám někdo usiluje o zdraví, ale způsobuje také časté poruchy čerpadel. Tímto vybraným zbožím
dochází k tak solidnímu ucpání a následnému zadření, že by se za tak precizně odvedenou práci nemusel stydět
žádný hodinář.
Jen pro zajímavost jsme od září roku 2004 k březnu 2005 instalovali jedenáct nových čerpadel! Když si
uvědomíte, že jedno stojí kolem 7.000,- Kč, tak je to docela slušný balík. Možná si řeknete ale co, já to neplatím,
tak ať se koruna točí. Vážení, pozor ! Neplatíte to ZATÍM!
Pak ať ale nikdo nechodí pokřikovat na zastupitelstvo a na starostu, že máme nejdražší vodu ze všech zemí
EU.
Petr Frühauf, správce ČOV
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Jarošovský zpravodaj
Akce roku 2004

1. V loňském roce dokončila Obec Jarošov nad Nežárkou výstavbu obecní kanalizace v celkových nákladech 19 414 215 Kč, do kterých je zahrnuta i oprava komunikací.
2. Dále obec dostala dotaci na opravu chodníků v celkových nákladech 850 000 Kč.
3. Obec požádala o grant, který vypsal Jihočeský kraj. Jednalo se o obnovu Božích muk v Nekrasíně, protože v roce 1999 někdo odcizil jejich hlavici. Opravu provedl akademický sochař pan Krninský
z Jindřichova Hradce, celkové náklady činily 34 000 Kč.
4. Ve Zdešově v Kapli Panny Marie, která je v majetku Obce Jarošov nad Nežárkou, se také podařilo zajistit grant a byl přijat dar i od farníků. Grant sloužil k provedení restaurování hlavního oltářního obrazu
od akademických malířů manželů Záhořových z Prahy.
5. Za velkého úsilí tamních občanů byl ve Zdešově opraven sklad. Za to bych chtěl co nejsrdečněji poděkovat především dobrovolným hasičům ve Zdešově. Náklady na opravu skladu dosáhly 90 000 Kč.
6. Třetím grantem se podařilo získat finanční prostředky na zlepšení výzbroje dobrovolných hasičů i
s podílem obce ve výši 110 000 Kč. Za tyto prostředky bylo nakoupeno plovoucí čerpadlo, hadice B a
C, rozdělovač, proudnice a čtyři přenosné vysílačky.
7. I v loňském roce pokračovala výstavba fotbalových kabin a úprava okolí fotbalového hřiště v Jarošově
nad Nežárkou. Na této akci byla proinvestována částka 238 000 Kč. V letošním roce na dokončení akce
v napjatém obecním rozpočtu bohužel prostředky nejsou.
starosta obce František Vaněček

Poděkování starosty
8.ledna tohoto roku bylo jako na jaře a nejenom díky počasí. Zlodějskými vandaly poničené zastávky v Jarošově
nad Nežárkou dostaly totiž nové kabáty. Ty jim na míru spíchla část členů místního sboru dobrovolných hasičů
a musíte uznat, že se jim práce povedla. Nezávisle na této akci další občané v průběhu ledna vyčistili okolí fotbalového hřiště od náletových dřevin. Jelikož neznám jména všech brigádníků ze hřiště a nerad bych na někoho
zapomněl, chci tak učinit společně. Děkuji tedy těmito řádky jménem obecního úřadu všem dobrovolníkům a
dobrovolnicím z obou skupin za to, že obětavou prací přispěli k lepší tváři svého bydliště. Věřím, že jejich činnost bude příkladem pro další občany.
starosta obce František Vaněček

Informace o činnosti SDH Zdešov
Již 140 let existují v Čechách hasičské sbory. Tak jako každý rok, ani v pátém roce třetího tisíciletí neusnuli
jejich členové na vavřínech.
Ti zdešovští začali již tradičně rok veřejnou zabijačkou dvou čuníků s následným pohoštěním a veselicí
před kulturním domem a v pohostinství. Letos se této akce zúčastnilo ještě více lidí než v letech minulých.
Z toho mají pořadatelé radost a hodlají tuto akci dále vylepšit.
Již další týden pořádali členové SDH hasičský ples s bohatou tombolou, za kterou by chtěli poděkovat
všem sponzorům, zejména pak mysliveckému sdružení „Křivoklát“. Na tomto plese byla sice slabší účast, ale to
je v dnešní době bolest všech vesnických tancovaček.
Členové také připravili výstavu o historii sboru dobrovolných hasičů. Objevily se tu dobové uniformy,
historické fotografie, kroniky, ale také „žhavá“ současnost.
Dále se ve Zdešově pořádal dětský karneval. Ten již tradičně organizují zejména místní ženy.
A na co se chystáme s příchodem již tak očekávaného jara? Naše mladé hasiče čekají tréninky a následná okresní soutěž ve hře Plamen, ve které je velká konkurence. Mužské i ženské družstvo se zúčastní několika
okrskových soutěží, které prověří připravenost členů i techniky. Tyto soutěže proběhnou například v Horní
Olešné, Horním Meziříčku, Bednárečku atd.
Mnoho sobot bude také vyplněno různými brigádami jako je sběr kamene, úklid obce, práce v areálu
„Šipka“ a na garáži, sběr kovového odpadu. Jak je vidě t, hasiči opravdu na vavřínech neusínají, a proto bych
závěrem chtěl říci nejen OHNI ZMAR, ale také VEŠKERÉ HASIČSKÉ ČINNOSTI ZDAR !
Miroslav Kučera
velitel SDH Zdešov
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Většina z vás to zná, začne být déle vidět, deprese a noční můry odplují s tajícím sněhem. Okolo domů, domků a
vilek začnou šmejdit dvounozí mravenečkové s čipernými včelkami. Každý má svůj úkol a ten chce splnit stůj co
stůj. Pak se to najednou zadrhne a je to úplně jinak.Těm, kterým tento pocit nahání husí kůži, je určena tato črta.
Tedy, abych byl upřímný, je určena všem, kdo mají chuť ji číst.
Jen pro pořádek - jakákoliv podobnost jmen , osob a názvů je čistě náhodná!

Papoušek kakadu
Měl toho vážně plné zuby. Celý týden se mu smůla lepí na paty a teď v sobotu mu nasadí mrcha korunu, korunu
krále smolařů. Tupě zíral na spoušť, kterou způsobil pomocí vrtačky kvůli jedné hmoždince na obrázek
z dovolené. Nitro se začalo pomalu svírat a mysl uhasínala z dojmu navozeného tou destruktivní momentkou jak
ohníček pod močícími skautíky.
„Petře, prosím tě, pojď odvézt ten binec ze zahrádky, chci to mít hotové než přijedou Červenkovi“, ozvala se zezdola jeho manželka. Ani nevěděl, jak se dostali s kolečkem ze zahrádky ke kontejneru stojícímu na návsi. Manželka dle přívalu kleteb linoucích se z prvního patra tušila, že není něco v pořádku. Ale jelikož byla zvyklá na
jeho nálady, cupitala mlčky vedle něho a stejně mlčky mu pomohla vysypat kolečko. Pak se ho čile chopila sama
a spěšně odcházela. Věděla, že každé slovo by byla jiskra do skladiště benzínu. „Koneckonců, jestli něco zmařil,
spraví si to sám. Elektrika jde, voda teče a on je zdá se zdravej, tak co?“ pomyslela si a začala přemýšlet, co jí
zbývá dodělat.
Šel za ní s pocitem neschopného blba. Byl rád, že nemluvila, stejně by se pohádali. V půli cesty si všiml, že se
soused Franta hrabe v motorce. Předtím ho ani nezaregistroval. Možná, že byl zrovna v garáži. Franta leštil péráka jako by na něm měl jet ke Klausovi na Hrad.
„Abys ho neprodřel“, zahučel místo pozdravu a posadil se na schody vedle garáže. „To je den, co?!“
„To mi povídej. Hele, neurvi to zrcátko. Na beďáry se podívej v koupelně. Ale doma!“
„Aby ses nezbláznil. Nemáš pivo?“
„Člověče, ty máš smůlu, právě dopíjím poslední.“
„Tak pojď do hospody. Mám ji totiž už celý týden, tak ji utopíme.“
„Je zavřeno, malují. Dej, prosím tě, ten balónek z klaksonu nazpátek. Já ho pak nebudu hledat!“
„A cože najednou leštíš motorku? Vždyť máš zánovní, byť trochu ojetou felicii!“
„Děláš ze sebe blbce? Půjčil jsem ji švagrovi. Tomu ji někdo ukradl a ještě převrátil na střechu. Z auta je ruina!“
zasyčel František a hodil hadr po kočce, která se přišla pomazlit.
„A taky na něčem musím jezdit do práce“, dodal a zadíval se směrem k okresnímu městu.
„Tak to je mi líto.Uvidíš, že ho chytnou a všechno z něj dostaneš“, zablekotal Petr nepřesvědčivě a vydal se raději
k domovu.
„To určitě. Sto táců je v hajzlu!“ zaznělo mu ještě v zádech. Ale Petr už to nevnímal. Tlak v prsou se ztratil. A do
mozku vstoupily jásavé ptačí songy začínajícího jara.
„Není to tak hrozný“, napadlo ho. Když otevřel branku, začal si falešně pohvizdovat dávno zapomenutý šlágr
Viktora Sodomy. O deset minut později v hostinci U černého datla spadl hospodský ze štaflí a zlomil si nohu
v krčku. Jaro se definitivně ujalo ve vsi vlády…
Bohumil Rod

Obec Jarošov nad Nežárkou
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V lukách zní už ptactva hlas,
chvátá k nám i letní čas!
Zachumlat se do postele
můžete jen do neděle!

Co se chystá
1. 4.

9.4.

22.4.

30.4.

6.5.

13.5.

5.6.
18.6.
25.6.

Jarošov nad Nežárkou
Pohádkový prima pátek v knihovně
dopoledne – 10 hodin – Pasování prvňáčků na čtenáře
večer – 20 hodin – Ponocování s Andersenem pro malé i
velké
Nová Včelnice – Jarošov nad Nežárkou
Sjíždění Kameničky a odemykání tří řek
start – 14 hodin od Teba
předpokládaný dojezd v 16,30 hodin u soutoku
v Jarošově
Jarošov nad Nežárkou
od 16 hodin sběr železného šrotu – provede SDH Jarošov
19 hodin – obecní knihovna
přednáška Mgr. Vl. Buriana „Expedice Tallbeny“
Jarošov nad Nežárkou
16 hodin u pošty – stavění máje
večer – pálení čarodějnic na obvyklých místech
Jarošov nad Nežárkou
15 hodin – obecní knihovna
vítání občánků
Jarošov nad Nežárkou
18 hodin – obecní knihovna
vernisáž výstavy „Pan učitel“
Jarošov nad Nežárkou
15 hodin – Dětský den v lomu
Jarošov nad Nežárkou
15 hodin u pošty – kácení máje
Zdešov
20 hodin na parketě – country zábava
hraje Country Life

V prvním čtvrtletí 2005 svá životní výročí oslavili :
Marie Blechová z Jarošova nad Nežárkou
Alois Dubský z Jarošova nad Nežárkou
Miloslav Dvořák z Hostějevse
Růžena Füllsacková z Jarošova nad Nežárkou
Marie Holá z Hostějevse
Marie Houšková ze Zdešova
Božena Kovářová z Lovětína
Vlasta Nejedlá z Jarošova nad Nežárkou
Růžena Němcová ze Zdešova
Marie Plachá z Jarošova nad Nežárkou
Bohumil Rod z Jarošova nad Nežárkou
Vlastimil Tichý z Lovětína
Marie Vágnerová z Jarošova nad Nežárkou
Karel Vaňásek z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslav Vlach z Jarošova nad Nežárkou
Josef Vokuš z Hostějevse

Všem oslavencům blahopřejeme!

