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Zprávy z obce

Fotbálek

Oprava vyhořelého obecního domu v Hlubokodolu
výběrové řízení na provedení rekonstrukce proběhlo 18. srpna 2003 na Obecním
úřadě v Jarošově nad Nežárkou;
ze šesti nabídek byla vybrána stavební firma Ing. Jiří Mach Jindřichův Hradec;
termín dokončení a předání stavby – prosinec 2003
Obec Jarošov nad Nežárkou održela nabídku na vytvoření informa čního bodu v obci
na dobu deseti let je možná instalace mapy regionu s vyznačenými cyklostezkami;
umístění mapy – parkoviště u sokolovny v Jarošově nad Nežárkou;
veškerá údržba informačního bodu bude prováděna na náklady nabízející firmy
Příspěvek na financování kanalizace v Jarošově nad Nežárkou
dvě zdejší firmy se rozhodly, že formou daru přispějí na financování části kanalizace
v místě; jedná se o firmu DOČEŠ a výrobní družstvo JIHOTVAR – betonárka

To, co nevíte o včelách a báli jste se zeptat…
„Včelaři jsou užiteční!“, říkává můj kamarád. Dávám mu za pravdu, už jenom
proto, že včelaři jsou jediní, kteří mohou do chodu monarchie zvané včelstvo zasahovat. Pravda, občas koupí nějaké to žihadlo, ale to prý je zdravé. Co mě dojímá, je osud
včelích „chlapů“ hanlivě nazývaných trubci… Nezlobte se, ale jak si symbol pilnosti,
kterým bezesporu včela je, může dovolit takový exces jako je vyhození těch nebožáků
do mrazu před úl? Bojím se domyslet, co by bylo, kdyby to takhle začaly řešit ostatní
živočišné druhy nemluvě o člověku! Já osobně, na rozdíl od kamaráda, nemusím med
ani žihadlo a košíčky na chlupatých nožkách včelích dělnic mi také nic neříkají.
Ale člověk někdy skrze mlhovinu neznalosti prohlédne. Mě se to stalo po přečtení odborné dvoustrany jednoho ne včelařského(!) magazínu. Devadesát procent
užitečnosti včel připadá na opylování. Díky němu se velmi střízlivým odhadem zvýší
výnos až o třicet procent. O lepší kvalitě plodiny ani nemluvě. Zbylou část tvoří včelí
produkty. V současné době vyprodukuje jedno včelstvo zhruba deset kilogramů medu.
Jistě si sami dovedete spočítat, jak vysoce „výdělečný“ artikl včelařina je. Neboť prodej medu je tím nejhlavnějším a někdy jediným příjmem včelaře. Tím také zpětně financuje provoz úlu. Přes tyto nelehké podmínky a vysoký věk včelařů je prů měrná
hustota šesti včelstev na km2 důvodem k radosti našich zemědělců a sadařů. Mají totiž
reálnou naději, že jejich plodiny budou i nadále opylovány. A zadarmo!
Na závěr přidám ještě něco ze života včelích samiček. Mají ho krátký, třicet
až sedmdesát dní.
0-4 den
uklizečka ( čistí plástve )
5-11 den
kojná
( krmí larvy )
12-13 den
skladnice ( urovnává nektar do buněk a ochlazuje úl pohyby křídel)
14-18 den
stavitelka ( konstruuje šestihranné buňky pláství )
19-22 den
strážkyně ( brání úl před vetřelci – vosami, sršni a motýly )
22 den
přebírá funkci sběratelky, létá od květiny ke květině a sklízí pro úl
nektar, pyl a propolis.
Mají to tedy holky těžký. Ale přece jen, nemohly by být k těm nebožákům samečkům
shovívavější?
Nevčelař Bohouš Rod

Po celý uplynulý
školní rok pracoval při Základní škole v Jarošově nad
Nežárkou nový kroužek mladých fotbalistů, tzv. fotbálek.
Kluci ( ale dokonce i děvčata ) se scházeli na hřišti nebo
v sokolovně pravidelně každou středu pod vedením pana
Bohumila Hrona.
„Fotbálek“ se stal okamžitě
hitem a dětí se sešlo tolik, že
bylo nutné rozdělit je do dvou
skupin. O další skupinu se
s ochotou postarali manželé
Pavel a Marcela Fenclovi.
Děkujeme jim všem
jistě i jménem rodičů dětí,
které mohly takto smysluplně
využít svůj volný čas. Doufáme, že chuť pokračovat v této
práci vydrží všem třem vedoucím i do nastávajícího
školního roku!

E. Vlková

Letošní prvňáčkové
Už téměř měsíc míří
každé ráno stejným směrem
jako jejich starší kamarádi.Stali se z nich totiž školáci a
zrenovovaná škola jim otevřela
svoji náruč. Není jich sice takový zástup jako před rokem,
ale nejsou o nic méně dychtivější objevovat neznámé. Tak
ať jim to dlouho vydrží a
všichni jim přejeme jen všechno dobré. Komu ? No přece :
Pavlíně Doležalové
Veronice Gálové
Haně Sommerové
Tereze Vodičkové
Ondřeji Fialovi
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Jarošov a okolí v době mnichovské zrady
Letos uplyne šedesát pět let od doby, kdy naše republika zaplatila daň malého národa a přišla o svá historická území v pohraničí. Podepsáním Mnichovské dohody západní mocnosti na chvíli oddálily hrozbu válečného
konfliktu. Jak dlouhá ta chvíle byla, pamětníci dobře vě dí…
8. října 1938 začala německá okupace tzv. Sudet. Jarošov měl to štěstí, že do nich nespadal, protože byl ryze českou obcí. Ale problémům s ustanovením nové hranice se stejně nevyhnul, jak vyplývá z následujících faktů :
9. října 1938 obsadili Němci přechodně Matějovec.
11. října 1938 překročila říšskoněmecká vojska v prostoru asi 2,5 km jižně od Německé (dnes Dolní) Radouně
demarkační čáru a obsadila severozápadní okraje Mlýnského lesa a východní okraje lesa západně od Lovětína.
Přerušila tak na dvou místech trať Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou.
19. října 1938 na kopci jihovýchodně od Jarošova německé vojsko obsadilo silnici severně od vidlice silnic
( pravděpodobně u hájovny v Kopcích) a uzavřelo ji závorou.
21. listopadu 1938 došlo k definitivnímu schválení hranic mezi ČSR a Německem.
Díky tomu byly provedeny drobné „kosmetické“ úpravy hranic. Pro zajímavost zde uvádíme tři naší obci nejbližší :
Na Ratmírovském a Mutyněvském rybníku, které ležely v říšském území, byl tam, kde břeh tvořil hranici, předán
Německé říši pás břehu až do šíře 20 m podle povahy území, aby bylo umožněno hospodářské využití rybníků.
Severně od Mutyněvsi byla dosavadní hranice, která se dotýkala spojovací cesty mezi Německou (dnes Novou)
Olešnou a Jarošovem, přeložena asi o 10 metrů jižněji.
Díl Skrýchovského lesa ( historický majetek hraběte Černína) ležícího v dosavadním říšském území (katastr Německé, dnes Dolní Radouně) připadl ČSR.
Na necelé čtyři měsíce bylo tedy dosaženo jakéhosi řádu, ale ani to Německé říši nestačilo. V březnu
1939 nastolila nový, zdálo se, že definitivní…
Z dobových dokumentů zpracoval Bohouš Rod

Výjezdy zásahové jednotky
Letošní extrémní sucho nám opravdu „zatopilo“.
Nejvíce požárů bylo okolo tratě, dva malé a dva velké. Ten největší na úseku Popelín - Jarošov zaměstnal
šest hasičských jednotek. Souběžně s ním došlo k lokálnímu požáru v Matějovci u obecního rybníka, který vznikl
nedbalostí. Stejnou příčinu, ale s dalekosáhlejšími důsledky měl i požár obecního domu v Hlubokodolu. Zasahovaly zde dvě hasičské jednotky.
Dvakrát na katastru obce hořela sláma. Jednou v Matějovci a následně stoh za obecním vodojemem v Jarošově. Tento požár patřil k největším a zasahovaly u něj tři hasičské jednotky.
Po dlouhodobém suchu přinesla první bouře průtrž mračen, která měla velmi dramatický průběh v nedalekém Bednárečku. Přívalový déšť vyplavil dům čp. 17. Hladina vody v některých místech dosahovala až do výše
50 cm. Přinesla sebou směs kamení, bahna a brambor, která se velmi obtížně likvidovala. Zasahovala zde naše
jednotka , neboť všechny dostupné jednotky z okolí se v té době účastnily likvidace požáru rašeliniště na Novohradsku.
Mimo tyto zásahy byly provedeny dva technické výjezdy při nedostatku užitkové vody.
Zdeněk Vaněček
velitel zásahové jednotky
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Znovu ožila sokolovna i sauna
Po prázdninách bylo opět zahájeno pravidelné cvičení žen ( možná i mužů ) v jarošovské sokolovně. Pro zájemce uvádíme přehled jednotlivých cvičebních hodin :
pondělí
úterý
čtvrtek
neděle

jóga
aerobik
aerobik
aerobik

19
–
19,30 –
20 –
19,30 –

20 hodin
21 hodin
21,30 hodin
21 hodin.

Pokud se chcete zpotit v sauně, máte možnost ji od 1. října využít následovně :
středa
čtvrtek
pátek

páry
muži
ženy

19 hodin
18 hodin
19 hodin

Fotbalový podzim
V minulém čísle jste se dověděli, že se naši muži udrželi v okresním přeboru. Celou podzimní
část nového ročníku sice odehrají na hřištích soupeřů, ale to skalním fandům určitě nezabrání v tom,
aby s nimi vyjeli “do terénu“. Fotbalové zápasy začaly už v polovině srpna….., ale pořád ještě zbývá
celá polovina soutěže, kterou můžete vidět. Následující přehled plánovaných zápasů vám usnadní rozhodování kdy a kam máte vyrazit a svými hlasivkami náš tým podpořit. Ten výrazně omladil a je pln
chuti soupeřům nic nedarovat.
Chlum u Tř. B - Jarošov
Stráž n.Než. - Jarošov
Popelín
- Jarošov
Břilice
- Jarošov
Horní Pěna
- Jarošov
Peč
- Jarošov

neděle 5.10.
neděle 12.10.
sobota 18.10.
sobota 25.10.
sobota 1.11.
sobota 8.11.

15,30 hodin
15,30 hodin
15
hodin
14
hodin
13,30 hodin
13,30 hodin

odjezd 14 hodin
- Samorost
odjezd 14,30 hodin - Samorost
odjezd 14 hodin
- Samorost
odjezd 12,30 hodin - Samorost
odjezd 12,30 hodin - Samorost
odjezd 12 hodin
- Samorost

Je to na beton !
Jarošov měl štěstí na podnikavé osobnosti. Jedním z nich byl i Bohuslav Fencl, který naši obec
proslavil sklobetonovými vodovodními trubkami KRYSTAL v prvorepublikovém Československu, sousedním Rakousku a později i v protektorátu.
V roce 1912 založil společně se stavitelem Buchtou z Nové Včelnice cementářský závod, který
až do roku 1925 vyráběl cementové tašky. Poté byla výroby rozšířena i na ostatní cementářský sortiment
z betonu a umělého kamene. V roce 1927 Bohuslav Fencl přebírá závod sám a od roku 1929 začíná vyrábět železobetonové roury a již zmíněné vodovodní trubky KRYSTAL s vlastním patentem a unikátní
technologií, která bohužel zanikla s nástupem těžkých dopravních prostředků.
Jeho dnešní pokračovatel – výrobní družstvo JIHOTVAR – se musí v současné konkurenci a boji
o zákazníka opravdu otáčet . Jak nám sdělil jeden z členů představenstva družstva Milan Doležal, věří,
že na jaře přivezený automatický stroj na výrobu tenkostěnných betonových tvárnic bude po své zdárné
kompletaci vítaným pomocníkem v onom soupeření s konkurencí.
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Co se chystá….
11. října

Zamykání tří řek a sjezd Kameničky
pozor !!! - sraz ve 13 hodin v Nové Včelnici
u TEBA podrobnosti na pozvánce

18. října

Posvícenské posezení
pořádají hasiči
Zdešov - hospoda

23. října

Setkání u počítače
prezentace elektronické podoby Ohlasu od
Nežárky v jarošovské knihovně s výkladem
Štěpánky Běhalové
začátek v 18 hodin

7. listopadu

Posezení s Vladislavem Burianem
povídání o Klubu historie letectví a jeho
poslední výpravě do Anglie
19 hodin, sál Hospody Pod Kostelem

29. listopadu

Poslední leč
pořádá MS Jarošov nad Nežárkou
bohatá tombola a myslivecké speciality
hraje Spektrum
20 hodin sokolovna Jarošov nad Nežárkou

Ve třetím čtvrtletí roku 2003 svá významná životní výročí oslavili :
Bohuslav Brýna z Jarošova nad Nežárkou
Růžena Dvořáková z Jarošova nad Nežárkou
Marta Houšková ze Zdešova
Ludmila Krafková z Jarošova nad Nežárkou
František Kroupa ze Zdešova
Marie Mandelíčková z Jarošova nad Nežárkou
Jaromír Novák z Jarošova nad Nežárkou
Františka Pechová z Jarošova nad Nežárkou
Marie Pelikánová ze Zdešova
Růžena Pfauserová z Nekrasína
Václav Roh z Jarošova nad Nežárkou
Ludmila Sůrová ze Zdešova
Blažena Vacková ze Zdešova
Marie Vlková z Jarošova nad Nežárkou
Marta Vrbová z Hostějevse

Tentokrát je mezi oslavenci i nejstarší občanka Jarošova nad Nežárkou paní Františka Pechová, která
se dožívá 96-ti let !

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !

