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Úvodník
Nelehké chvíle nám připravila letošní zima i nastupující jaro. Nejdříve to byla zpráva o nemoci
starosty Františka Vaněčka, která si vyžádá provizorní režim ve fungování samosprávy v náročném období příprav parlamentních i komunálních voleb. Věřme, že všichni naši zvolení zástupci aktivně přispějí ke zvládnutí nenadálé situace. Panu starostovi pak držíme palce, aby nástrahy nemoci překonal. Než
se tak stane, správu obce řídí místostarostka Milada Petrů.
Zaskočila nás i velká voda a opět prověřila připravenost jarošovských a zdešovských hasičů i
ochotu ostatních jarošovských občanů. V úterý 28. března bylo nutné odstranit nahromaděné ledové kry
u kamenného mostu, o což se postaralo Povodí Vltavy se speciální technikou. Rychlé tání sněhu a následný vytrvalý déšť způsobily dvě vlny záplav, při kterých byly ohroženy domy v okolí všech tří našich
řek. Zásah byl nutný i v Hlubokodole. K záplavě vodou z polí došlo v domku paní Pecánkové. Od Jarošova byla odříznuta i osada Kruplov. Situace se vyhrotila v pátek 31. března večer, kdy bylo na základě
informací Povodí Vltavy nutné vyhlásit stav ohrožení. Při záchranných pracích hasičům a pracovníkům
Povodí pomáhala mnoho dobrovolníků z Jarošova. Pro hasiče pohotovost skončila až v pondělí 3. dubna.
Všem, kteří účinně pomáhali, děkujeme.
místostarostka Milada Petrů
Činnost zásahové jednotky SDH za rok 2005
Loňský rok nebyl obzvlášť náročný na výjezdy, ale k nějakým přece jen došlo. V únoru se vznítil dodávkový vůz Transit, zaparkovaný na návsi u Pensionu Samorost. Požár se povedlo zlikvidovat ještě před příjezdem
profesionálů z Jindřichova Hradce. Sobota 19. března byla ve znamení záplav. Část zásahové skupiny asistovala
při odčerpávání vody ze sklepů v domech čp. 65 a 84. Čtvrteční ráno 2. června bylo také ve znamení ohnivého
kohouta, tentokrát v truhlářské dílně Karla Vlka v domě čp. 42. Přes počáteční dramatičnost situace skončilo vše
bez závažných materiálních škod. Zásahová jednotka se podílela na likvidaci škod způsobených požárem a vyklizení dílny. Mimo požárů jsme uskutečnili tři technické výjezdy za účelem kropení nově zasetého hřiště. Doufejme, že letos budou k výjezdům zásahové jednotky důvody jen cvičného charakteru.
Zdeněk Vaněček, velitel zásahové jednotky
P.S. Velitelovo přání se bohužel nenaplnilo. Hasiči spolu s řadou dobrovolníků mají právě v těchto dnech plné
ruce práce se zvládáním jarní velké vody. Opět potvrdili, že jsou muži (i ženami) na svém místě.
Děkujeme!

Tak se z lesa ozývá….
Zima byla krutá, hodně našich kamarádů kvůli ní už rozkvetlou louku nespatří. My, co jsme ji přečkali,
chceme poděkovat. Nejenom myslivcům, kteří nám plnili krmelce, ale především těm, kteří pro nás poskytli krmení po vyčerpání zásob. A taky rodičům a dětem, co nám nosili pamlsky třeba do krmelce za Frančovými (a nejenom tam) nebo sypali zrní přímo u domu. Nebýt Vás, ta zima by byla ještě krutější.
Za všechny obyvatele lesa
Váš zajíc Pytrýsek

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy v Jarošově nad Nežárkou
Na vyhlášené výběrové řízení reagovalo celkem 5 zájemců. Vlastní řízení proběhne v druhé polovině měsíce dubna. O jeho výsledku budete informováni v příštím čísle našeho zpravodaje.
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Jarošovský zpravodaj
Kolik nás je ?

K 31. 12. 2005 bylo v naší obci k trvalému pobytu přihlášeno celkem 1.088 občanů. V průběhu roku se
přistěhovalo 27 osob a narodilo se 10 dětí, 8 našich spoluobčanů zemřelo.
Kolik nás tedy je v jednotlivých místních částech?
Jarošov nad Nežárkou (727); Hostějeves (43); Kruplov (19); Lovětín (77); Matějovec (19);
Nekrasín (26); Rosička (7); Zdešov (170).
V roce 2005 se narodili :

Daniel Rohner z Jarošova nad Nežárkou
Anna Mikšová z Jarošova nad Nežárkou
Jakub Kumpa z Jarošova nad Nežárkou
Jakub Krátký z Jarošova nad Nežárkou
Tomáš Stoklasa z Jarošova nad Nežárkou
Jan Vlasák z Jarošova nad Nežárkou
Anežka Šimonová z Jarošova nad Nežárkou
Nikola Němcová z Jarošova nad Nežárkou
Matěj Mojžíšek ze Zdešova
David Dočekal z Jarošova nad Nežárkou
Rodičům přejeme hodně radosti z jejich ratolestí !

V roce 2005 nás opustili :

Božena Němcová z Matějovce
Miroslav Kučera ze Zdešova Popelka František Zdešov 4
Miroslav Koranda z Kruplova
Božena Rohová z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslav Blažek z Nekrasína
Bohuslav Brýna z Jarošova nad Nežárkou
Vlastimil Tichý z Lovětína
Jiří Kocourek z Hostějevse
S jejich rodinami vzpomínáme….

„Klub přátel káči“ oznamuje
S potěšením si dovolujeme sdělit širší veřejnosti, že za poslední dva roky se počet hráčů, kteří více či
méně často holdují hře v káču, zvýšil natolik, že již můžeme uspořádat svůj vlastní uzavřený turnaj pouze pro
hráče z Jarošova a přilehlého okolí.
„Klub přátel káči“ Vás tímto zve v sobotu 13. 5. 2006 od 13 hodin do hospody Pod kostelem na turnaj „O mistra Jarošova“. Výsledky nejlepších budou samozřejmě archivovány, takže Váš případný úspěch bude
navždy zachován ve výsledkových listinách klubu.
Ti, kdož o tuto hru mají zájem nebo si zatím káču točí jen doma, mají nyní možnost mezi nás přijít a
okusit atmosféru opravdového soutěžního klání. Všechny, tedy i začátečníky, srdečně zveme, vše vysvětlíme a
poradíme. Na turnaji bude vypsána zvláštní kategorie pro děti do 14 let. Ty budou mít i své vlastní finále a ceny.
Pěkné ceny čekají i na finalisty dospělé kategorie, a nimi právo užívat titul „Mistr Jarošova 2006“ po celý rok.
Občerstvení účastníků a kvalitně točený pivní mok je již tradicí. Přijďte si všichni zahrát v duch hesla „když se
káča točí, všichni jsou šťastni a svítí jim oči“.
Leoš Doleček

Zprávy od nakloněných stolů
Zima je ideální pro provozování stolních her. Káča mezi ně patří. Seznámím Vás nyní s tím, jak si vedli
zástupci Jarošova a okolí v turnajích, které přes zimní období proběhly. Jarošovský turnaj v hospodě Pod kostelem 28. 1.: Vlasta Lukš bezkonkurenční první místo! Leoš Doleček páté, Alena Füllsacková šesté, Slávek Füllsack sedmé, Jarda Mynář osmé, Hana Lukšová desáté a Karel Šalát jedenácté místo.
Strmilovský cvrček se konal za účasti hejtmana Zahradníka 11. 2.: Jiří Bednář dokázal to, co se za historii této hry ve Strmilové podařilo jen dvěma cizím hráčům. Postoupil do finále a vybojoval čtvrté místo!
Turnaj v Hospřízi 18. 3.: překvapil Jiří Čekal na druhém místě. Dále se umístili Radek Dočekal na pátém, Leoš Doleček na desátém a Karel Šalát mladší na jedenáctém místě. Všem výhercům blahopřejeme!
Bohouš Rod
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Jak jsme ponocovali….
V pátek 31. března se v obecní knihovně opět sešla spousta lidí. Už podruhé jsme totiž ponocovali
s Andersenem. Díky nadšení řady šikovných lidiček se podařilo připravit pestrý a zajímavý program a také opět
připomenout, že knihovna slaví úctyhodné 120. narozeniny. V akci byly všechny skupiny dramatického kroužku
coby nejrůznější tajemné bytosti pohádkové i vztahující se k historii obce. Při cestě za světlem nechtěně zdramatizované velkou vodou jsme si připomněli jednotlivá působiště knihovny a zašli jsme i do kostela poslechnout si
tóny varhan a jímavý zpěv. Tam nás čekalo i setkání s mladým Františkem Pravdou, který zavzpomínal na svoje
první působiště. Hlavními postavami večera ale byli adepti stavu čtenářského – Eliška Bednářová, Ivetka Dolečková, Vojta Dvořák, Katka Füllsacková, Terezka Koubová, Martinka Koudelková, Anetka Nedbalová, Martin
Plachý, Kuba Škarda a Nelinka Vágnerová. Při plnění úkolů před samotným pasováním jsme s radostí sledovali,
jak jarošovští prvňáci, kteří se ve škole učí číst ne po slabikách, ale po písmenkách, bez problémů, každý podle
svého tempa, četli o pohádkové lípě z předložených listů. Na rozdíl od dětí, které se učí klasickým slabikováním,
totiž už znají všechna písmenka a třeba pomalu, ale s porozuměním přečtou, co potřebují. Ačkoli se vždycky najdou děti, které se se čtením perou, ať se učí číst jakoukoli metodou, děti, které se učí číst hláskováním, si brzy
mohou číst v dětských knížkách, rozumí nápisům i psaným pokynům. A to je přece smysl veškerého čtení! Každý
splněný úkol znamenal zisk jedné z buchet, které k této příležitosti ochotně upekly paní Doležalová a paní Janurová. Všechny „buchtoměry“po splnění zadaných úkolů vykazovaly dostatečný počet k tomu, aby adepti mohli být
pasováni na čtenáře. Jako dárek jim starší kolegové z dramaťáku sehráli napínavou hru o upírech, kteří měli překvapivě úplně lidské starosti.
Byl to opět vydařený večer. Chtěla bych moc poděkovat všem aktérům, kteří se o to nezištně zasloužili.
Bylo jich opravdu požehnaně, a to je příjemné zjištění.
Ještě chvályhodnější však je, že některé pohádkové bytosti po předvedení svých rolí ihned spěchaly pomáhat hasičům a jiným dobrovolníkům s přípravou pytlových zábran na ochranu před hrozivě se vzdouvajícími
vodami našich jindy tak mírumilovných říček. Pokud jsme my ostatní při své cestě za světlem trochu zkomplikovali situaci při právě vyhlášeném poplachu, velmi se za nás omlouvám. Shoda náhod nás dovedla v nepravou
chvíli na nepravé místo, ale vrátili jsme se do knihovny všichni a v pořádku.
Letošní ponocování tak dostalo dramatický podtext a jeho účastníkům jistě zůstane dlouho v paměti.
Milena Kodýmová

Výzva občanům
V průběhu ledna letošního roku došlo na obou hřbitovech v Jarošově nad Nežárkou ke krádežím hrobových svítilen. Obvodní oddělení policie v Jindřichově Hradci proto vyzývá všechny postižené občany, aby ztrátu
s vyčíslením škody neprodleně nahlásili. Pachatel krádeže byl dopaden!

Tak už nám to zase začíná…
Zima nezima, jarní část okresního přeboru mužů ve fotbale je tady! I když kvůli počasí byly první tři zápasy odloženy, s konečnou platností odstartuje 16. dubna. Uvidíme, jak ve třinácti zápasech zúročí naši borci svoji zimní přípravu. Domácí utkání budou i letos na jaře hrát v Nové Včelnici. Určitě přivítají masivní podporu
svých věrných i nahodilých fanoušků. Pro informaci uvádíme přehled zápasů:
Hranice – Jarošov
Jarošov – Nová Včelnice
Horní Žďár – Jarošov
Jarošov – Horní Pěna
Stará Hlína – Jarošov
Jarošov – Cizkrajov
Slavonice – Jarošov
Jarošov – Suchdol n.L.
Český Rudolec – Jarošov
Jarošov – Stráž n.N.
Popelín – Jarošov
Jarošov – Staré Město
Deštná – Jarošov

neděle
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle

26. 3.
1. 4.
8. 4.
16. 4.
22. 4.
30. 4.
7. 5.
14. 5.
20. 5.
28. 5.
3. 6.
11. 6.
18. 6.

od 15 hodin
(odloženo na 1.5.)
od 16:30 hodin (odloženo na 8.5.)
od 16:30 hodin (odloženo na 24.6.)
od 13 hodin
od 17 hodin
od 13 hodin
od 15 hodin
od 13 hodin
od 17 hodin
od 16 hodin
od 17 hodin
od 13 hodin
od 15:30 hodin
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Co se chystá
7. dubna

Jarošov nad Nežárkou
- od 16 hodin sběr železného šrotu

22. dubna

Nová Včelnice – Jarošov nad Nežárkou
- sjíždění Kameničky a odemykání tří řek
- start ve 14 hodin u Teba
- předpokládaný dojezd v 16,30 hodin u soutoku v Jarošově

30. dubna

Jarošov nad Nežárkou
- stavění máje
- 16 hodin u pošty
- pálení čarodějnic
- po setmění na obvyklých místech i
v dalších místních částech
- termín kácení máje bude dodatečně
upřesněn !

5. května

Jarošov nad Nežárkou
- vítání občánků
- 15 hodin – obecní knihovna

13. května

Jarošov nad Nežárkou
- turnaj v káče o Mistra Jarošova
- 13 hodin – hospoda Pod kostelem

10. června

oslavy 120. výročí založení SDH Jarošov
nad Nežárkou
- podrobný program na pozvánkách a na plakátech

Na jednou rychle
přilétlo jaro,
Poděkujem zimě,
že se tak vůbec stalo?

V prvním čtvrtletí svá životní výročí oslavili :
Jiří Bednář z Jarošova nad Nežárkou
Jana Bindrová z Jarošova nad Nežárkou
Blažena Biňovcová z Jarošova nad Nežárkou
Vlasta Čejnová z Kruplova
Miloslav Dvořák z Hostějevse
Růžena Holická ze Zdešova
Marie Houšková ze Zdešova
Božena Kovářová z Lovětína
Jana Kuberová ze Zdešova
Marie Mertová z Matějovce
Růžena Němcová ze Zdešova
Marie Plachá z Jarošova nad Nežárkou
Marie Šalátová z Jarošova nad Nežárkou
Marie Vágnerová z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Vichrová ze Zdešova
Anna Vovsová z Jarošova nad Nežárkou

Všem oslavencům blahopřejeme !

