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Vážení čtenáři,
je mi ctí představit Vám novou podobu
Jarošovského zpravodaje. Došlo k ní
díky rozhodnutí obecního zastupitelstva.
Záměrem změny bylo především zvýšení
jeho uživatelské přitažlivosti a rozšíření zpráv
z naší domoviny. Současnou grafickou podobu vymyslel
a dal dohromady náš dlouholetý soused a jarošovský
Pražák Vlastík Sobota. Kromě něho je novou posilou
našeho redakčního týmu také půvabná jarošovská
reportérka Vendulka Vrbová. Vendulka nejenom že sníží

věkový průměr redakce, ale především zachytí dění v obci,
určené nejen pro mladou generaci, jejíma očima. Přiblíží
Vám činnost spolků, jednotlivých osobností a představí
také členy současného zastupitelstva.
Samozřejmě uvítáme případné další písemné
i fotografické příspěvky od kohokoli z Vás. Chceme se
držet stejné časové linie vydávání jako doposud, proto
uzávěrka druhého čísla bude 15. června 2017. Za celou
redakci Vám přeji příjemně rozkvetlé jaro bez alergických
reakcí
starosta Bohumil Rod

zprávy z obce

Informace z jednání
18. schůze zastupitelstva

•

Zastupitelstvo na své schůzi kromě obvyklých procedur jednalo o
těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo:
• nabídku bezúplatného převodu stavby komunikace III/0364a
v k.ú. Nekrasín“ od Jihočeského kraje
• znění odpovědi obce žadatelům o písemné předání jejich
pozemků pod starou Obalovnou s tím, že veškeré nároky
žadatelů jsou tím považovány za vypořádané a za podmínky,
že obec bude mít i nadále pod kontrolou pravidelné odebírání
vzorků vody z kontrolní studně
• Dodatek č. 15 ke Smlouvě o likvidaci odpadu mezi Obcí
Jarošov nad Nežárkou a firmou AVE CZ
• Statut sociálního fondu a zásady pro použití prostředků
sociálního fondu Obce Jarošov nad Nežárkou
• Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce č. 13 se Základní a Mateřskou
školu Jarošov nad Nežárkou
• nákup osobního automobilu Rapid Spaceback Ambition 1.2
TSI 66kW pro potřeby obce od společnosti AR Servis s.r.o.,
Jarošovská 869II, 37701 Jindřichův Hradec za cenu 312.536 Kč
• rozhodnutí zadavatele o vyloučení dvou účastníků pro
nedostatky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
„Víceúčelové zařízení Lovětín čp. 35
• rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na
základě doporučení hodnotící komise v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku„Víceúčelové zařízení Lovětín čp. 35“. Vítězem
zadávacího řízení je firma Jindřichohradecká stavební s.r.o., se
sídlem Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 26105128, jejíž
nabídková cena je ve výši 325.714,00 Kč bez DPH, nabídka

byla vybrána dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší
nabídková cena, a pověřilo starostu Bohumila Roda k podpisu
smlouvy na tuto veřejnou zakázku
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na
základě rozhodnutí hodnotící komise v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku „Oprava místní komunikace 2c“. Vítězem
zadávacího řízení je firma SWIETELSKY stavební s.r.o., sídlem
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599,
jejíž nabídková cena je ve výši 1.857.097,06 Kč bez DPH,
nabídka byla vybrána dle základního hodnotícího kritéria –
nejnižší nabídková cena, a pověřilo starostu Bohumila Roda
k podpisu smlouvy na tuto veřejnou zakázku.

Zastupitelstvo souhlasilo, aby o zhotoviteli zakázky na akci
„Hospodářské budovy fary“ rozhodla rada obce.
Zastupitelstvo neschválilo:
• záměr prodeje částí obecního pozemku p.č.669/4 v k.ú.
Lovětín
• připojení obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí odpověď náměstka ministra
financí Ing. Petra Paveleka na požadavek navýšení daňových
příjmů obce.

Mobilní rozhlas

Vzhledem k absenci obecního rozhlasu a rozvoji nových
informačních technologií bude zastupitelstvo obce vybírat
poskytovatele služeb, které funkci obecního rozhlasu dostatečně
suplují. V případě Vašeho zájmu o tuto službu vyplňte lístek, který
je přílohou tohoto čísla a doručte ho na OU buď osobně, anebo
prostřednictvím členů zastupitelstva. Budete pak o důležitých
zprávách zdarma informováni prostřednictvím SMS, nebo e-mailu.

 abízíme prodej palivového dřeva
N
z obecních lesů
1prm. jehličnatého (SM, BO, JD, MO) 		
1prm. listnatého (DB, BŘ, OL, BK) 		

Upozorňujeme občany,

800,- Kč vč. DPH
980,- Kč vč. DPH

Objednávky přijímá p. Zdeněk Havlíček, mob.776670556
Doprava palivového dřeva je pro občany obce Jarošov nad Nežárkou
a jejích místních částí zdarma, v případě jiných zájemců bude účtována cena
20 Kč/km a 400 Kč/h za skládání. Cena je bez DPH.
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že prostranství u ČOV je určeno jen
k odkládání větví a dřevěného odpadu.
Ostatní odpad ze zahrádek se ukládá
do kontejneru ve sběrném místě
a do domácích kompostérů. Odkládání
jakéhokoliv jiného odpadu než dřevěného
na tomto místě bude posuzováno jako
zakládání černé skládky.
Na prostranství u vodojemu je zakázána
jakákoliv skládka!

zprávy z obce

Poděkování

Zprávy z obce

Zavedením Programu zodpovědného nakládání s odpady od 1.
1. 2017 došlo k ukončení sběru tříděných odpadů v místní části
Zdešov. Osadní výbor ve složení Lubomír Březina, Luboš Houser,
Vlastimil Hembera a Daniel Slipka za osm let vybrali a zaevidovali
celkem 20.766 kg tříděného odpadu a postavili jeden z pilířů
základu třídění odpadů v naší obci.
Tuto činnost vykonávali zdarma ve svém volném čase, proto jim
touto cestou vyslovuji veliký dík.

V prvním čtvrtletí tohoto roku byly uskutečněny tyto akce:
Výměna kotlů v MŠ, Výměna podlahové krytiny a rekonstrukce
místnosti pro ukládání hraček ve třídě Broučků MŠ, Výstavba
kotelny, ústředního topení a oprava místnosti výčepu v Kulturním
domě ve Zdešově.

Nejčastější otázky občanů k rozjetému Programu
zodpovědného nakládání s odpady:
Došly mi pytle. Nové si mám kupovat?
Občané, kteří se zapojili do systému, obdrží zdarma roli (25 pytlů)
v účtárně Obecního úřadu. Po zaevidované spotřebě obdrží zdarma
další.
Mohu dávat tříděný odpad do barevných pytlů?
Tyto pytle sice budou svezeny, ale vyřazeny z tříděného odpadu,
vzhledem k tomu, že jejich obsah nelze zkontrolovat. Občané tak
přicházejí o možnost slevy.
Lahve od oleje patří do plastu?
Nádoby od nebezpečných odpadů (např. oleje) do plastů nepatří.
Jedna taková nádoba může znehodnotit celý náklad a v podstatě
úsilí všech, kteří se Programu zodpovědného nakládání s odpady
zúčastňují.
Papír potřebují děti do školy, přijdu o možnost slevy?
Nepřijdete v případě, že na balík napíšete pod Váš čárový kód nápis
ŠKOLA. Balík bude zaevidován a předán škole k dalšímu prodeji.
Škola obdrží peníze za komoditu a obec poplatek od EKO-KOMU.
Kdy se sváží tříděný odpad?
Tříděný odpad se sváží každé liché pondělí z Jarošova nad Nežárkou
i všech místních částí. Pytle, případně balíky opatřené kódy postavte
v tento den do půl osmé ráno na místo, kam dáváte popelnici.
A jiná možnost není?
Pytle, případně balíky opatřené kódy můžete odevzdat i ve sběrném
dvoře, budou zaevidovány v den svozu s ostatními.
A když žádné pytle doma nechci?
Pak můžete využívat svozových kontejnerů, sběrného místa
a svých svozových nádob, jako tomu bylo v minulém roce.

Probíhá:
Výstavba Sběrného dvora v Jarošově nad Nežárkou.

 tevírací doba sběrného místa
O
v Jarošově nad Nežárkou:
duben – říjen:
úterý a čtvrtek 		
sobota 		

17.00 – 19.00
9.00 – 11.00

listopad – březen:
pouze sobota 		

9.00 – 11.00

Děti z mateřské školky přejí klidné jaro.
Informace o aktuálním dění ve škole a ve školce uvádí jejich
webová stránka na adrese: www.zsjarosovnn.cz

Kolik nás je?

K 31. 12. 2016 bylo v naší obci hlášeno k trvalému pobytu celkem
1089 obyvatel, z toho 543 žen a 546 mužů.
A jak je početné obyvatelstvo v jednotlivých místních částech:

Případné další otázky Vám milerád zodpovím na mailu rod@
jarosov.cz, či mobilu 602615319.
Děkujeme všem občanům, kteří se do tohoto programu zapojili.
Třídění je v současné době zatím jediná možnost jak zastavit a
snížit neustále narůstající poplatky za odpad.

Hostějeves
Jarošov nad Nežárkou
Kruplov
Lovětín
Matějovec
Nekrasín
Pejdlova Rosička
Zdešov

47
747
28
70
20
32
6
139

Během roku 2016 se na území obce narodilo celkem 9 dětí (z toho
3 děvčata a 6 chlapců) a zemřeli 4 naši spoluobčané (2 ženy a 2
muži). K trvalému pobytu se u nás přihlásilo 27 občanů, 41 občan
se naopak odhlásil.
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sport

Bohumíra Bindra, zastupitele:

Začátek fotbalové jarní sezóny

Mým oblíbeným místem
je klubovna mysliveckého spolku

Jak dlouho v Jarošově žijete?
Jsem rodákem z Lovětína, kde jsem bydlel do osmi let. Poté
jsme se s rodiči přestěhovali do Jarošova, kde žiju do současnosti.
Co se Vám v obci nejvíce líbí? Máte třeba nějaké oblíbené místo?
Líbí se mi atmosféra obce, mám zde spoustu přátel a kamarádů. V neposlední
řadě je tu i krásná příroda. Protože jsem myslivec, tak je mým oblíbeným
místem klubovna našeho mysliveckého spolku.
Proč jste se rozhodl pro práci v zastupitelstvu? A co Vám to přináší?
Pro práci v zastupitelstvu jsem se rozhodl z toho důvodu, že rád spolupracuji
s kolektivem lidí a můžu jim být nápomocen. Pokud se povede zrealizovat
určitý záměr pro spokojenost občanů, mám dobrý pocit z toho, že jsem mohl
být této aktivitě nablízku.
Co byste chtěl v obci zlepšit?
Spousta věcí se dá zlepšit. A jako bývalý fotbalista bych si přál, aby naše
mužstvo dosahovalo lepších výsledků a aby znovu začala fungovat naše
žákovská základna.
Těšíte se na jaro?
Samozřejmě, že se těším. Pro mne jako pro myslivce a milovníka přírody je
jaro jedním z nejkrásnějších období roku.

Bc. Alenu Bindrovou,
zastupitelku:
Miluji přírodu a volný prostor

Jak dlouho v Jarošově žijete?
Pokud budu počítat roky, kdy zde mám trvalé bydliště, tak 16
let. Ale jinak doba, kdy jsem zde trávila velkou část svého volného času, je
ještě o dalších 11 let delší.
Co se Vám v obci nejvíce líbí? Máte třeba nějaké oblíbené místo?
Jarošov se mi prostě líbí, nemám přímo jedno oblíbené místo. Miluji přírodu,
volný prostor a pohyb jako takový a společenské a přitom nekonfliktní lidi.
A v tom mi tato vesnice plně vyhovuje. Stačí ujít pár kroků a jsem venku
v přírodě a nenarážím na houfy usměrněných turistů, na ploty a zákazy
vstupu.
Pokud chci mezi lidi, mám to kousek na volejbal do sokolovny nebo do
centra všeho dění „Pod kostelem“. Kde jsou pohodoví lidé, tam je fajn!
Proč jste se rozhodla pro práci v zastupitelstvu? A co Vám to přináší?
Návrh na to jsem dostala od našeho starosty Bohouše Roda. Do té doby
mne nikdy ani nenapadlo, že bych mohla být zastupitelka. Mám spoustu
osobních povinností a zájmů, které můj volný čas s přehledem zaplňují.
Nicméně mě zaujala možnost podívat se na život v obci z té „druhé“ strany a
mít možnost i chod obce ovlivňovat.
Co byste chtěla v obci zlepšit?
V obci je pořád co zlepšovat. Nikdy nejste u konce. Jelikož jsem hodně
ekologicky smýšlející člověk, tak je pro mne bezesporu důležitá otázka
odpadů. A to nejen třídění, ve kterém obec určitě udělala velký krok vpřed,
ale hlavně snižování množství jako takového. Je totiž fajn, když třídíme, ale
pořád je to odpad a mohlo by ho být méně, mnohem méně, kdybychom se
všichni zamysleli a něco pro to dělali.
A určitě bude třeba vyřešit problém s odpadní vodou v místních částech,
např. v Lovětíně, kde to je velký problém. Stejně tak podle mne vyvstává
otázka, jak se bude do budoucna vyvíjet situace se zásobami pitné vody
v obdobích sucha nejen právě v tom Lovětíně, kde jsou již teď problémy, ale i
v ostatních částech naší obce. K tomu se ještě budeme muset nějak postavit.
Otázka na závěr: Máte ráda jaro?
Jistě. A kdo nemá?! 
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Po dlouhé zimní přestávce se nám blíží další začátek
jarní fotbalové sezóny okresní soutěže. Po nevydařeném
podzimu, v kterém jsme získali pouhé 4 body a obsadili
poslední 10. místo tabulky, máme určitě co napravovat.
Věříme, že tentokrát získáme do tabulky více bodů, ale
hlavně že potěšíme oko fanouška naší předvedenou hrou,
které nebude chybět kombinace, dravost na hřišti, chuť
k vítězství a hodně vstřelených branek.
Tímto bych Vás rád pozval na naše nejen domácí zápasy,
abyste nás přišli povzbudit a pobavit se na dobrém fotbalu.
První domácí zápas odehrajeme v sobotu 8. dubna od 16:30
proti týmu Slavonice „B‘‘.

Muži OS sk. B jaro 2017
datum

den

čas

zápas

8. 4.

Sobota

16:30

Jarošov - Slavonice ''B''

15. 4.

Sobota

16:30

Staré město p/L. - Jarošov

22. 4.

Sobota

17:00

Jarošov - Třebětice ''B''

29. 4.

Sobota

17:00

Dešná - Jarošov

6. 5.

Sobota

17:00

Jarošov - Horní Pěna

13. 5.

Sobota

17:00

Jarošov - Nová Včelnice

20. 5.

Sobota

15:00

Peč - Jarošov

27. 5.

Sobota

17:00

Jarošov - Český Rudolec

4. 6.

Neděle

15:00

Cizkrajov - Jarošov

Nová generace mladých sportovců
Od začátku tohoto roku je k dispozici každé úterý od 17.00
v místní sokolovně sportovní kroužek, který není zaměřen
jen na fotbal, ale i na jiné sporty či hry.
Díky tomuto sportovnímu kroužku holky a kluci mají
možnost poznat, že sportování nemusí být jen nudné
a namáhavé běhání a může to být zajímavá alternativa
oproti vysedávání doma na gauči či u počítače. Během 75
minut děti vyzkouší nespočet sportovních her, při kterých
nudu nepoznají. Kroužek není ale jen o sportu. Děti se zde
také učí vzájemné spolupráci, poznávají nové kamarády
a další věci, které využijí i při jiných příležitostech v životě.
Jakmile nám počasí dovolí, přemístíme se na nedaleké
fotbalové hřiště, které je nám plně k dispozici a dostane od
dětí určitě zabrat.
Věkové rozpětí sportovních nadšenců je od 6 do 9 let a jak
jsem již naznačil v úvodu, kroužek je otevřen jak klukům, tak
i holkám. Zatím je nás kolem deseti. Pokud máte doma také
budoucího sportovní nadšence nebo jen kluka či holku,
kteří neví co s volným časem, přijďte za námi na hřiště
a zažeňte nudu a lenost sportováním, které umí být
zábavou.
Martin Stejskal

knihovna

ROK PRAVDY II
Je to už plných 13 let, kdy jsme při příležitosti stého výročí jeho
úmrtí znovuobjevili osobnost nekrasínského rodáka Vojtěcha
Hlinky, známějšího spíše pod literárním pseudonymem František
Pravda. Neprávem pozapomenutý spisovatel, zakladatel žánru
vesnické povídky, kněz, vychovatel, pedagog,
buditel a vlastenec je významnou osobností
naší historie a pro své lidské kvality i aktuálnost
myšlenek si i dnes zaslouží naši úctu, pozornost
a udržování povědomí o jeho existenci. Tehdy,
před třinácti léty, v roce 2004 jsme v cyklu ROK
PRAVDY uskutečnili řadu velmi vydařených
akcí, které měly jeho osobu připomenout, a při
té příležitosti jsme si slíbili, že jeho památku už
nenecháme zapadnout.
Letos 17. dubna si, shodou okolností na
Velikonoční pondělí, připomeneme již 200. výročí
jeho narození a můžeme se s dobrým svědomím
za těmi třinácti léty ohlédnout, protože se nám
daří daný slib plnit. Samozřejmě nemůžeme
pominout ani tak významnou událost, jakou
200. výročí narození bezesporu je. Proto je
pro nás rok 2017 ROKEM PRAVDY II. Také
letos se uskutečňuje řada větších i drobnějších
akcí, při kterých si osobnost Františka Pravdy
připomínáme a budeme připomínat.
O velikonocích, konkrétně v neděli 16. dubna v 8 hodin ráno,
proběhne v kostele sv. Prokopa, místě jeho prvního kněžského
působení, bohoslužba věnovaná jeho vzpomínce.
První větší akcí bude výstava dokumentů o Pravdově životě a
jeho myšlenkách v naší knihovně, která od roku 2007 nese jeho
jméno. Slavnostní vernisáž je připravována na neděli 23. dubna,

tedy na den sv. Vojtěcha. Nebude samozřejmě chybět kulturní
program, ve kterém se představí řada našich spoluobčanů a na
závěr se chystá, doufáme, že příjemné, překvapení. V květnu
pak přijedou do naší obce děti ze základní školy v Hrádku
u Sušice, kde Pravda strávil podstatnou část svého života
a zahájil tam i svoji spisovatelskou dráhu. Hosty u nás čeká den
plný her a přátelského zápolení v nejrůznějších disciplinách
lidského umu, zcela v intencích Pravdových
představ o tom, jak by měla výchova mladé
generace vypadat. Na červen se pro zájemce
připravuje procházka Jindřichovým Hradcem
v době Pravdově, protože tam v letech 1830
– 1836 studoval. Zasvěcenou průvodkyní
bude paní Anna Brabcová, autorka publikace
o jeho životě. 5. července nás pak tradiční
pouťová vycházka zavede již podruhé do
jeho rodné vesnice Nekrasína. Na sobotu
12. srpna připravujeme zájezd do Žďáru
nad Sázavou, kde strávil několik školních
let. Prohlídka interaktivního muzea v místě
bývalého pivovaru, kde pracoval jeho strýc
sládek, a návštěva Zelené Hory je jistě lákavou
pozvánkou na zajímavý výlet. V září pak by měli
naši žáci oplatit návštěvu hrádeckým dětem
v podhůří Šumavy. Připomínání letošního
významného Pravdova výročí by mělo
vyvrcholit začátkem října křtem doplněného
druhého vydání publikace Anny Brabcové o jeho životě
nazvané Z Nekrasína do Hrádku s dalším kulturním programem.
Na všechny uvedené akce jste a budete srdečně zváni a věříme,
že účasti na nich nebudete litovat, protože na Františka Pravdu
můžeme být právem hrdi.		
Milena Kodýmová,
knihovnice Pravdovy knihovny

První čtvrtletí v Pravdově knihovně
leden – březen
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Florbal
ve Zdešově

S myšlenkou hrát ﬂorbal ve zdešovském
kulturním domě jsme si pohrávali již delší dobu.
Až rok 2006 tuto ideu proměnil v realitu. Takže
rok 2006 je oficiálně rokem založení ﬂorbalového
uskupení hFb teamu ve Zdešově.
Zakládajících členů bylo šest: Daniel Slipka,
Jan Vaněk, Jakub Lejtnar, Tomáš Lejtnar, Luboš
Vodička ml. a Josef Mojžíšek. Dnes se tomu věnují již jen prvně
jmenovaní, Daniel Slipka – manažer a dnes ještě i příležitostní
hráč a Jan Vaněk. Za 11 let se tu vystřídalo mnoho hráčů. Začínalo
se hrát v kulturním domě, ale v zimních měsících to nešlo, tak se
jezdilo do Jarošova n/N. Hrál se jenom tzv. malý ﬂorbal, i sokolovna
v Jarošově nemá na tento sport přizpůsobenou tělocvičnu.
V momentě, když jsme chtěli hrát opravdu ﬂorbal, tak jsme museli
řešit halu k tomuto sportu přizpůsobenou. Azyl jsme našli ve
Strmilově v hale. Začali s námi hrát i místní fotbalisté a vedení TJ
Jiskry nám vyšlo vstříc i cenově. Jezdili jsme na neoficiální zápasy
i turnaje, na kterých jsme hráli ve žlutých rozlišovákách. Po pěti
letech činnosti jsme se rozhodli, že investujeme do dresů, což jsme
nakonec realizovali.

Ve třetím ročníku jsme znovu vyhráli a v letošní sezoně 2016/2017
jsme vítězství obhájili.
Za zmínku stojí i první místo v hasičském ﬂorbalovém turnaji Velké
ceny Třeboňska 2014 a ještě 3x vítězství (2014, 2015, 2016) po sobě
v jednodenním turnaji ve Florbal Cupu v Žirovnici. A poslední naše
vystoupení ve Vánočním turnaji 2016 v Lišově bylo vítězné a z

pohledu ﬂorbalové kvality zúčastněných týmů taky hodně vysoko
ceněné. Ještě taky pořádáme o zdešovské pouti turnaj trojiček
v malém ﬂorbale v Kulturním domě ve Zdešově.
Momentálně přímo ze Zdešova se pravidelně hráčsky účastní
zápasů i turnajů 5 členů hFb teamu, jsou to Daniel Slipka, Jan
Vaněk, Vlastimil Hembera, Radek a Tomáš Houškové. Na tréninky
do Strmilova ještě si jezdí zahrát Luboš Houser, Lubomír Březina,
nepravidelně i Lubomír Březina mladší a Aneta Slipková.
Daniel Slipka
První oficiální jednodenní turnaj jsme absolvovali o Vánočních
svátcích v Lišově, kde bylo mnoho ligových hráčů z Českých
Budějovic a okolí. Jen jsme se chtěli poměřit, jak na tom jsme a k
překvapení všech jsme skončili třetí a zanechali výborný dojem.
Z dalších jednodenních turnajů jsme přivezli poháry za druhé
místo (Počátky) a třetí místo (znovu Lišov). Družstvo hFb team
Zdešov patří mezi šest zakládajících týmů Jindřichohradecké
ﬂorbalové ligy založené v roce 2013, hrající se od podzimu do jara
následujícího roku.
Na tuto dlouhodobou soutěž jsme potřebovali druhou sadu
dresů, tak jsme oslovili sponzory, kteří nám tyto druhé dresy
zaplatili. První ročník JH ligy jsme vyhráli a zařadili se mezi favority
pro další ročníky. V následujícím ročníku JH ligy jsme skončili druzí.
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SOPKA:

Jsme rádi,
že akce, které v Jarošově děláme,
lidi baví
S Michalem Kadlecem o Sdružení občanů pořádajících
kulturní akce a kácení máje, které se blíží

se na obecních slavnostech… Ale nechci vyzdvihovat nějakou akci, já
jsem hlavně rád, že jsme vznikli a že fungujeme.

Michale, jsi předsedou občanského sdružení SOPKA, kdy vlastně
přišel nápad na založení spolku a proč?
SOPKA vznikla v době, kdy se napůl rozpadal spolek Přátelé
kamenného divadla, my jsme v té době chtěli něco dělat, a tak
jsme s pár kamarády udělali „kácení máje“ bez máje. To nebylo
nijak registrované, ale potom se nabalovali další
a další lidé, takže jsme založili občanské sdružení.
A kamarád Jindra Svačina vymyslel název SOPKA.

Co se v SOPCE děje, když zrovna nepořádáte svojí akci?
Tak třeba teď jsme nakoupili další venkovní stany, které využijeme
jak my, tak i obec, a můžou si je zapůjčit i ostatní jarošovské spolky.
A kromě našich akcí samozřejmě také pomáháme třeba obci nebo
krojové družině při jejich akcích.

Má to nějaký svůj význam?
On vlastně vymyslel, že to bude Sdružení občanů
pořádajících kulturní akce, takže SOPKA je zkratka.
Kolik členů v současné době máte? A vnímáš
pozitivně to, že vedení SOPKY v minulých letech
omládlo?
Reálně si myslím, že nás je 50 až 55. SOPKA je vlastně
umělé společenství, nejsme fotbalisti, myslivci ani
hasiči, jsme různorodí lidé, kteří chtějí něco dělat pro
kulturní dění v obci. A zároveň většina našich členů
je ještě v jiných sdruženích, takže má další starosti.
Myslím, že mladší lidé mají víc času než ti starší,
a proto je přirozený vývoj, že naše vedení omládlo
a že se snažíme oslovit mladší generaci.

Horalské hry na kácení máje v roce 2016.

Co považuješ za největší úspěch sdružení? Která akce se podle
tebe povedla nejvíc?
My jsme hlavně rádi, že ty akce, které v Jarošově děláme, lidi baví, že
na ně chodí a že jsou snad i spokojení. To je pro nás největší úspěch.
Velká výzva byl samozřejmě Katapult, upekli jsme vola, podíleli jsme

Foto: Bohumil Rod

Už jsme trochu nakousli vaše letní aktivity, vy ale pořádáte
i jednou velkou akci na podzim a to Noc rockových nadějí.
Jasně. Noc rockových nadějí neboli Jarošovské rockování pořádáme
každoročně už od roku 2009. Ten název Noc rockových nadějí
vymyslel Libor Ondřejů. Tehdy jsme to udělali v létě jako letní zábavu.
Ale protože to bylo chvíli po kácení máje a protože
jsme nechtěli, aby tu bylo víc letních akcí blízko
u sebe, tak další rok už jsme to posunuli na říjen a od
té doby je to tedy na podzim.
Jak to bude s rockováním letos?
Letos nás čeká devátý ročník a vychází to na 14. října.
Domluvené jsou kapely E!E, Tragedis, Krize středního
věku a místní Rakouští chrti sira Henryho.

Noc rockových nadějí 2015.

Foto: Petr Čejna
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A která akce vás čeká v nejbližší době?
Teď to bude už zmiňované kácení máje, které je
naplánované na 10. června. Přes den tady budou
opět „Skoti“, kteří přijedou ze sportovního klubu
Kládaklan. Ti si tak jako v minulých letech připraví
skotské horalské hry, takže si každý bude moci
zasoutěžit, změřit síly anebo se třeba jenom dívat.
A večer vystoupí kapela Parkán. Určitě přijďte, bude
to fajn!
Vendula Vrbová

Co se chystá

Další aktuality
Dobrá zpráva!
Od 10. dubna 2017 se v Hospodě Pod Kostelem vaří! Ve všední
dny v době od 10 do 14 hodin můžete přijít ochutnat klasické
menu za příznivé ceny. Jídlo si budete moci objednat i předem
a odnést domů. V blízké budoucnosti je také plánován rozvoz jídel
do domácností a firem. Jídelníček bude vždy včas k dispozici na
nově vznikající webové stránce www.hospodajarosov.cz. Na vaši
návštěvu se těší personál hospody.
Jarní sběr železného šrotu
Tradiční sběr železného šrotu v Jarošově nad Nežárkou provedou
dobrovolní hasiči letos na Zelený čtvrtek 13. dubna. Jako vždy
připravte nepotřebné a vysloužilé věci před 16. hodinou u svých
domů.
Triangl opět u nás!
Již potřetí zavítá do naší obce divadelní soubor Triangl z Kamenice
nad Lipou. Jako vždy přiveze komediální představení, tentokrát to
bude veselohra Na správné adrese od Marca Camolettiho. Pokud
si nechcete nechat ujít pohodové chvíle, přijďte v pátek 26. května
v 19,30 hodin do sálu Hospody Pod Kostelem.

Upozornění nájemcům hrobů!

Vzhledem k tomu, že stále dochází k porušování řádu pohřebiště
na obou hřbitovech, upozorňujeme nájemce hrobů, že na
hřbitov je zakázáno vodit psy. Dále je zde povinnost oznamovat
uložení do hrobu, zřízení hrobového místa, úpravy na hrobovém
místě a zrušení hrobového místa. Potřebné formuláře najdete
na webových stránkách obce na adrese http://www.jarosov.cz/
epodatelna.php
a v listinné podobě na obecním úřadě (pí. Šárka Mráziková)
Jde o tyto dokumenty
- Oznámení uložení do hrobu
- Souhlas se zřízením hrobového místa
- Souhlas s úpravami hrobového místa
- Žádost o zrušení hrobového místa

1. dubna		Jarošov nad Nežárkou
Odemykání Kameničky
sraz na parkovišti firmy TEBO Nová Včelnice
Mejdan Utopenců v Hospodě Pod Kostelem

1. – 14. dubna		Jarošov nad Nežárkou
Soutěžní výstava prací žáků ZŠ na téma LES 		
Přijďte vybrat kandidáty do krajského kola
ve výpůjčních hodinách knihovny
13. dubna		Jarošov nad Nežárkou
Sběr železného šrotu		
15. dubna		
Velikonoční hasičské závody
v požárním útoku u Kulturního domu

Zdešov
10 hodin

	Výstava PODOBY PRAVDY k 200. výročí narození patrona
knihovny, vernisáž s kulturním programem,
Pravdova knihovna		
15 hodin
30. dubna 		Jarošov nad Nežárkou
Stavění máje na návsi		
Pálení čarodějnic u vodárny		
6. května		
Retro prvomájový průvod		
Májová veselice
Kulturní dům		

17 hodin
večer
Zdešov
18 hodin
20 hodin

12. května		Jarošov nad Nežárkou
Vítání občánků narozených v roce 2016
Pravdova knihovna		

15 hodin

26. května		Jarošov nad Nežárkou
Divadelní představení
sál Hospody Pod Kostelem		
3. června		

Po roce je jaro zas,
nese radost mezi nás.
Tak hleď na svět s úsměvem
a přivítej každý den!

16 hodin

23. dubna		Jarošov nad Nežárkou

Ve 2. čtvrtletí 2017 se uskuteční:

Rekonstrukce víceúčelového zařízení čp. 35 v Lovětíně (oprava
fasády, rekonstrukce sociálního zařízení a klubovny pro matky
s dětmi), Oprava Místní komunikace 2c Lovětín (směr Lovětín –
Hájovna), Výměna střešní krytiny a oprava krovu na hospodářských
budovách fary v Jarošově nad Nežárkou. Tato akce proběhne pouze
v případě přidělení dotace, o kterou jsme požádali Jihočeský kraj.

13 hodin
večer

Oslavy 95. výročí založení SDH
Sportovní areál Šipka a Kulturní dům

19.30 hodin
Zdešov
13 hodin

4. června		Jarošov nad Nežárkou
Dětský den
Víceúčelové hřiště pod kostelem		

15 hodin

10. června 		Jarošov nad Nežárkou
Kácení máje, Horalské hry
asfaltový kurt u sokolovny		
taneční zábava sál sokolovny, hraje Parkán
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14 hodin
20 hodin

historie

Kronika obce Jarošov nad Nežárkou
Kronika světové války, její vliv na poměry v Jarošově.
Počátek války.
Až do poloviny roku 1914 těšila se naše říše Rakousko-Uherská po
dlouhou dobu 48 let (od roku 1866) blahému míru, za kterého vědy
a umění utěšeně vzkvétaly, obchod se šířil, průmysl se zveleboval,
blahobyt obyvatelstva vzrůstal.
Nešťastným a zavrženíhodným atentátem na následníka trůnu
Jeho Cís. Výsost arcivévodu Ferdinanda a Jeho vznešenou choť
v Sarajevě dne 29. června 1914, spáchaným příslušníky národa
Srbského povstaly politické zápletky s královstvím Srbským, jichž
následkem bylo, že vláda Rakousko-Uherská podala vládě Srbské
notu, ve které žádala splnění 10 požadavků. Ježto vláda Srbská
tyto podmínky splnit se spěčovala, vyhlásila vláda naší říše dne
26. července r. 1914 částečnou mobilizaci a dne 28. července
vypovídá Srbsku válku.
Mobilizace
Dne 31. července 1914 nařízena všeobecná mobilizace v RakouskoUhersku. Na základě této mobilizace nastoupilo z Jarošova ihned
39 osob vojenskou službu a sice:
1. Jirků Antonín, čeledín, 		
čís. 1
2. Vejvara Julius, student, 		
čís. 1
3. Füllsack Karel, rolník, 		
čís. 5
4. Valek Václav, rolník, 		
čís. 6
5. Mrkvička Vincenc, dělník na dráze, 		
čís. 7
6. Ráftl František, dělník, 		
čís. 7
7. Koranda Alois, syn rolníka, 		
čís. 8
8. Koranda Matěj, syn rolníka, 		
čís. 8
9. Fencl Jindřich, mistr lukařský, 		
čís. 9
10. Fencl Vojtěch, absolvent mlékařské školy,
čís.9
11. Plzák Karel, nádeník, 		
čís. 10
12 Urban Eduard, zedník, 		
čís. 20
13. Fejlek Stanislav, zahradník, 		
čís. 33
14. Fejlek Antonín, pekař, 		
čís. 33
15. Traxler František, syn rolníka, 		
čís. 30
16. Šenolt Antonín, rolník, 		
čís. 36
17. Kromíchal Karel, truhlář, 		
čís. 38
18. Mrkvička Václav, tesař, 		
čís. 37
19. Hrdlička František, statkář, 		
čís. 41-43
20. Zich Dominik, hostinský, 		
čís. 44
21. Zíman Ignác, zedník, 		
čís. 32
22. Zíman Antonín, zedník, 		
čís. 32
23. Kopenec Antonín, lešenář, 		
čís. 52
24. Kopenec František, lešenář, 		
čís. 52
25. Vantoch Rudolf, správce továrny, 		
čís. 63
26. Kalaš Stanislav, zedník, 		
čís. 64
27. Kindl Rudolf, správce mlékárny, 		
čís. 81
28. Hůlka František, rolník, 		
čís. 74
29. Mrkvička Josef, tesař na dráze, 		
čís. 85
30. Tyšer Josef, absolvent mlékařské školy,
čís. 31
31. Hron Antonín, pekař, 		
čís. 28
32. Svačina Antonín, sedlář, 		
čís. 28
33. Závodský Antonín, čeledín, 		
čís. 26
34. Cajs Jan, stárek v Kruplově, 		
čís. 1
35. Šenolt Josef, rolník v Matějovsi, 		
čís. 7
36.Mert Antonín, rolník v Matějovsi, 		
čís. 4
37. Řimnáč Jan, rolník v Matějovsi, 		
čís. 8
38. Karásek Karel, dělník v Matějovsi, 		
čís. 1
39. Karásek František, dělník na dráze v Matějovsi,
čís. 1
Dne 2. srpna 1914 vypovídá Německo jako člen trojspolku válku

Rusku, které vystupovalo jako diplomatický ochránce Srbska
a dne 5. srpna vypovídá Rusku válku i naše říše Rakousko-Uherská.
Téhož dne 5. srpna vypovídá Černá Hora válku Rakousko-Uhersku
a dne 8. srpna Německo Anglii.
Dne 11. srpna vyhlašuje Anglie válku Rakousko-Uhersku.
Dne 12. srpna totéž činí Francie.
Poněvadž i Japonsko vyhlašuje válku Německu, vypovídá
i Rakousko-Uhersko, jako věrný spojenec Německa dne 18. srpna
válku Japonsku.
I Belgie zúčastňuje se tohoto velikého zápasu evropského na
straně nám nepřátelské a stojí tudíž proti sobě na jedné straně:
Rakousko-Uhersko s Německem a na straně protivné: Rusko,
Francie, Anglie, Japonsko, Černá Hora a Srbsko.
V měsíci srpnu 1914 povoláni byli a nastoupili vojenskou službu
nováčkové odvedení z jara r. 1914, kteří dříve nastupovali až 1.
října. Jsou to:
40. Karásek Antonín, tesař z Matějovse, 		
čís. 1
41. Průša Karel, holič v Jarošově, 		
čís. 55
42. Závodský Josef, čeledín v Jarošově, 		
čís. 26
43. Knoc Martin, bednář v Jarošově, 		
čís. 52
44. Širhal Jan, bednář v Jarošově, 		
čís. 50
45. Fencl Stanislav,
úředník Živnostenské banky z Jarošova,
čís. 70
46. Vlk Josef, kolář v Jarošově, 		
čís. 17
47. Stehno Bedřich, hostinský a rolník, 		
čís. 26
48. Mikl Karel, rolník, 		
čís. 33
49. Košler Jan, dělník, 		
čís. 13
Dne 6. září 1914 nastupuje:
50. Bezpalec Josef, dělník, 		

čís. 33

Dne 9. září 1914 nastupuje:
51. Vogel Ondřej, rolník v Jarošově, 		
52. Dvořák Antonín, dělník, 		
53. Tischler Václav, dělník, 		

čís. 35
čís. 54
čís. 39

Odvody
Dne 10. října 1914 vypsány odvody ročníků 1890 – 1894 (20letí až
25letí) a odvedeni byli:
54. Fencl Eduard, syn rolníka a starosty, 		
čís. 9
55. Kosář František, syn rolníka, 		
čís. 17
56. Kučera Karel, mlynářský, 		
čís. 39
57. Bejda Josef, syn rolníka, 		
čís. 45
58. Ráftl Ludvík, krejčovský pomocník, 		
čís. 50
Službu vojenskou nastoupili dne 26. října 1914.
Soupis obilí
Aby byl získán přehled zásob obilí ku případné potřebě vojenské
a státní, nařízen byl soupis obilí, který dne 9. listopadu provedl
Rudolf Emmer, řídící učitel v Jarošově.
Odvody
Ku dni 27. listopadu 1914 vypsány nové odvody a sice domobrany
ročníků 1890 – 1878 (25letí až 36letí), z nichž odvedeni a postupně
potom v měsíci lednu, únoru a březnu roku 1915 vojenskou službu
nastupovali:
59. Peltan František, syn rolníka, 		
čís. 4
60. Bednář Václav, holič, 		
čís. 55
61. Mikl Tomáš, čeledín, 		
čís. 14
62. Vlach Karel, čeledín v Kruplově, 		
čís. 1
63. Joha Konrád, rolník, 		
čís. 23
64. Trdla Miloslav, soustružník, 		
čís. 25
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65. Zedník Antonín, čeledín, 		
66. Hromada Jan, dělník, 		
67. Mimra Václav, dělník, 		
68. Duba Jindřich, obuvník, 		
69. Fencl Emil, obchodník, 		
70. Dvořák Karel, tov. tkadlec, 		

čís. 3
čís. 45
čís. 7
čís. (neuvedeno)
čís. 70
čís. 63

Odvody
Dne 21. února 1915 stavěli se k odvodu branci ročníků 1891
a 1895, z nichž odvedeni byli:
71. Hejda Jakub, nožíř, 		
čís. 46
72. Dvořák Jan, obchodní akademik, 		
čís. 78
73. Mareš František, čeledín, 		
čís. 7
Kteří nastoupili vojenskou službu dne 15. března 1915.
Odvody
Dne 9. března 1915 odváděni byli domobranci ročníků 1916 a byli
odvedeni:
74. Máca Josef, syn rolníka, 		
čís. 3
75. Traxler Jan, syn rolníka, 		
čís. 30
76. Voráček Josef, kovářský pomocník, 		
čís. 29
77. Peltan Jan, sladovnický, 		
čís. 4
78. Kučera Jan, mlékař, 		
čís. 39
Maximální ceny
Následkem světové války vše se rychle zdražovalo. Zejména
obilí, mouka a brambory. Proto určil stát maximální ceny na obilí
a brambory. Žito smí se prodávati nejvýše za 34 K, pšenice za
42 K, oves za 23 K 50 h, ječmen za 28 K 80 h, brambory za 9 K, vše
za 100 kg.
Obilí pro potřebu vojska bylo obcí dodáváno státu. Zdejší obci
uloženo dodati v prosinci roku 1914 96 q žita a 200 q ovsa.
Míchání mouky
Aby se s potravinami vystačilo, poněvadž dovoz po moři byl Anglií
a Francií značně omezen, nařízeno, aby se do žitné mouky míchaly
brambory, mouka ječná a kukuřičná.
Obilí pod závěrou
Veškeré zásoby obilí a mouky dány pod závěru. Dáno totiž dne
24. února 1915 císařské nařízení, jímž zakazuje se veškerý obchod
obilím a moukou a veškeré zásoby se uzavírají pro další potřebu
státu. Uzávěrce podléhají pšenice, ječmen, žito, oves, kukuřice,
mouka, krupice a kroupy. Tyto zásoby nesmějí se ani prodat
ani zkrmit. Ze všech zásob smí se spotřebovat v domácnosti,
v hospodářství nebo v živnosti na osobu denně 240 gramů mouky
nebo 300 gramů obilí – měsíčně pro osobu 9 kg obilí či 7,2 kg
mouky.
Soupis zásob
Všechny zásoby byly od 1. do 5. března 1915 sepsány dle stavu
ze dne 28. února. Sepsání provedeno podle obcí úředními lístky
ohlašovacími. Pro zdejší obec ustanoven jako důvěrník při soupisu
p. Václav Kouba, správce školy v Lovětíně. Zdejší řídící učitel Rudolf
Emmer ustanoven za důvěrníka v obcích Hostějevsi, Nekrasíně
a Rosičce, učitel pan Karel Menšík v Lovětíně.
Nastoupení vojenské služby
Na základě nejvyššího nařízení pro použití veškeré c.k. a k uh.
domobrany svolají se ku domobranecké službě ve zbrani v roce
1873 – 1877 narození domobranci, kteří budou uznáni při třídění
způsobilými ku domobranecké službě ve zbrani.

Odvody
Od 25. května do 15. června 1915 konají se nové přehlídky zbylých
neodvedených domobranců, ročníků 1878 – 1890 a dále ročníků
1892, 1893 a 1894. Každý jest povinen hlásit se u obce.
Rozšíření domobranecké povinnosti
Dne 3. května 1915 vydáno nové císařské nařízení ohledně
rozšíření všeobecné domobranecké povinnosti, která počne
počátkem roku v němž branec dovrší 18. rok věku svého a bude
trvat až do konce roku, v němž dovrší 50. rok. Domobrana dělí se
ve dvě výzvy: prvá do 42 let, druhá do 50ti. Druhá výzva bude mít
různé úlevy.
Soupis obilí
Dne 25. a 26. května 1915 proveden bude v království Českém
nový soupis mouky a potravin vůbec, ovsa i šrotovaného neb
s jinými plodinami smíšeného.
Sepisování provedeno podle obcí úředními lístky ohlašovacími
tak jako 28. února s tím rozdílem, že se má sepsat každé množství
i pod 20 kg.
Pro zdejší obec ustanoven důvěrníkem pan Václav Kouba správce
školy v Lovětíně a zdejší řídící učitel Rudolf Emmer pro Lovětín.
Zdejší učitel pan Karel Menšík ustaven pro Hostějeves.
Válka s Itálií
Dne 23. května 1915 vypověděla Itálie válku RakouskoUhersku a prohlásila trojspolkovou smlouvu za neplatnou
a bezúčinnou.
Vykupování obilí
Dne 7. června 1915 přijela do vesnice komise od c.k. okresního
hejtmanství, která na základě soupisů sestavených ve dnech
25. a 26. května vykoupila přebytečné zásoby chlebovin - žita,
ječmene a mouky. Přitom počítáno na osobu 240 gramů mouky
denně do 15. srpna 1915. Nařízeno odvést vypočítané přebytky
do Jindřichova Hradce, což se druhý den stalo. Za kilogram žitné
mouky platil stát 46 hal., za žito 34 hal.
Nastoupení vojenské služby
Narukovací termín pro odvedené - dříve nevojáky - domobrance
ročníků 1887 až 1890 a 1892 až 1894 určen na 21. června 1915 pro
ročníky 1878 – 1886 na 15. července 1915.
Odvody
Dne 18. června 1915 byli u odvodu branci 18letí, narození 1897,
z nichž odveden byl:
79. Maršík Josef, kupecký příručí, 		
čís. 49.
Do 23. června 1915 mají se přihlásit k odvodu domobranci ročníků
1872 – 1865 - 43letí až 50letí, ať bývalí vojáci nebo nevojáci.
Úroda
1915. Jaro 1915 bylo velmi suché; po zasetí jarního obilí dlouho
nepršelo, takže se toto velmi špatně vyvíjelo a byly oprávněné
obavy, že vůbec úplně zhynou, což se také v sušších polích stalo.
Teprve ku konci června přišly nevalivé deště, kterými se jaře
poněkud zotavily, ale přec jen velmi špatnou úrodu. Žita byla
poměrně lepší, ale velmi řídká, takže dala sotva čtvrtinu zrna co
jindy. I brambory trpěly velmi suchem, jakož i jedním nočním
červnovým mrazem, takže se počítalo na jejich úplnou neúrodu.
Ale pozdějšími hojnými dešti se napravily tak, že poskytnou tu
nejlepší úrodu.
Tak snad jen brambory nás zachrání!

Soupis brambor
Dne 28. března 1915 spisovány veškeré zásoby brambor ve zdejší
obci.

Pokračování příště
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