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Vážení čtenáři,
V minulém čísle jsem na tomto místě avizoval
od 1.12.2017 provozování poštovního úřadu v
režii obce. Bohužel byl tento krok protistranou
odložen. Stalo se tak kvůli nacenění věcného
břemene, které by mělo sloužit jako pojistka
provozování Pošty Partner obcí v současné budově pošty.
Vzhledem k tomu, že vstřícné usnesení zastupitelstva se
týkalo konkrétní finanční nabídky za odprodej budovy,
vrátí se s velkou pravděpodobností celý proces na začátek.
Jaký bude další průběh jednání, Vás budeme informovat.
V oblasti investic máme za sebou poměrně silný rok.
U sběrného dvora už jen čekáme na finanční vypořádání
ve formě dotace. Měly do ní být započteny i vícenáklady
vzniklé v průběhu stavby, což je pro náš rozpočet velmi
příznivé.
Na podzim byla dokončena akce oprava střechy a krovu
hospodářských budov fary. Stavba se poněkud protáhla

vzhledem k tomu, že se jedná o budovy památkově
chráněné. Jakákoliv změna v projektu musela být
konzultována s příslušnými úřady. V současné době
se dokončuje oprava a ukotvení obojích vstupních
vrat. Došlo také k odvodnění východní části vstupní
budovy a také k odbagrování všeho materiálu, který
sem byl navezen během let. Touto činností se otevřel
prostor nejstarší budovy v majetku obce s úctyhodným
letopočtem založení 1732. Po finálním dokončení všech
prací bude tento prostor představen veřejnosti .
V současné době probíhá rekonstrukce kanceláří
a sociálního zařízení v lovětínské hájovně a pokládka
podlahové krytiny v myslivecké klubovně ve Zdešově.
Přeji Vám milí čtenáři příjemné prožití adventních
i vánočních dnů. A do roku 2018, ve kterém oslavíme
sté výročí založení naší republiky, pohodu, zdraví a také
hrdost na místo i vlast, kde žijeme.
starosta Bohumil Rod
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Informace z jednání
24. a 25. schůze zastupitelstva

•
•

Zastupitelstvo schválilo:
• prodej rampy u bývalé svazarmovské dílny v Jarošově nad Nežárkou za aktuální cenu kovového odpadu
• Rozpočtové opatření č. 10/2017
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavební práce zakázky
Sběrný dvůr Jarošov nad Nežárkou
• vyhlášení a zadávací podmínky výběrového řízení pro akci
Obnova zeleně v Jarošově nad Nežárkou
• seznam oslovených dodavatelů v rámci výběrového řízení pro
akci Obnova zeleně v Jarošově nad Nežárkou
• konání tradičního Setkání seniorů v sobotu 21. října 2017 od
15 hodin v jarošovské sokolovně a svoji osobní účast na jeho
organizačním zajištění
• Obecně závaznou vyhlášku obce Jarošov nad Nežárkou
č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• firmu JANSTROM s.r.o., Ústrašická 115, 39111 Planá nad Lužnicí jako dodavatele pro akci Obnova zeleně v Jarošově nad Nežárkou za cenu ve výši 863 059 Kč bez DPH.
• firmu AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a,
10200 Praha 10 jako dodavatele akce Svoz komunálního odpadu a evidence obsloužených nádob v Obci Jarošov nad Nežárkou za cenu ve výši ve výši 716 784 Kč bez DPH za maximální roční objem prací v rámci svozu komunálního odpadu a evidence obsloužených nádob v obci
• Příkaz k provedení inventarizace za rok 2017 a složení inventarizačních komisí
• ceny vodného a stočného pro rok 2018
• Smlouvu o partnerství s Destinačním managementem Česká
Kanada, z. s., Klášterská 135/II, 37701 Jindřichův Hradec
• podpis nevymahatelné pohledávky ve výši 6020 Kč po zemřelém
• přihlášku obce do Sdružení vlastníků obecních a soukromých
lesů

Zastupitelstvo vzalo na vědomí obsah korespondence OÚ Jarošov nad Nežárkou s majiteli rekreační nemovitosti v Nekrasíně
ohledně lípy rostoucí na sousedním pozemku, který je i se stromem v majetku obce a zvolený další postup obce v této záležitosti.

 otační akce plánované pro rok 2018
d
kácení stromů mimo les na obecních pozemcích v místní části
Lovětín v rámci akce Obnova zeleně v Jarošově nad Nežárkou
a jedle na pozemku p.č. 745/4 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou

Rok se systémem ISNO

Prvního ledna to bude rok, co se naše obec stala jedním z uživatelů Inteligentního systému nakládání s odpadem. Na přesnou bilanci výsledků si musíme počkat do ledna, ale některá čísla jsou zajímavá už teď.
Do třídění se zapojilo 68,5% domácností z naší obce.
Zatímco v roce 2016 činila celoroční odměna z EKO-KOMU 41.983
Kč, letos po třetím čtvrtletí to je 95.098 Kč!
Při přepočtu na osobu jsme zatím vytřídili v rámci obce 4,7 kg plastu, 5,7 kg papíru a 13 kg skla, je tedy stále co zlepšovat. Není ovšem
cílem nasbírat co nejvíce tříděného odpadu, ale snížit množství
komunálního odpadu.
Celoroční otevírací doba nově
Na základě usnesení zastupitelotevřeného Sběrného dvora
stva byla stanovena hodnota jed(u ČOV Jarošov nad Nežárkou)
noho ekobodu na 10 Kč. Občané,
		
Úterý
17-19
kteří se do třídění zapojili, obdrží
		
Čtvrtek
17-19
tedy v příštím roce dle svých vý		
Sobota
9-11
sledků slevy na poplatcích za odpad za celou domácnost.
V rámci zavedení nového systému nás čeká ještě evidence popelnic a změna svozových zvyklostí. Popelnice budou od 1.června
2018 vyváženy jednou za čtrnáct dní firmou AVE CZ, která vyhrála
poptávkové řízení do konce roku 2020. Platit budeme za každou
vyvezenou a zaevidovanou popelnici a ne poměrově s ostatními
obcemi tak, jako tomu je nyní. Vzhledem k tomu, že stát se ještě
nijak konkrétně nevyjádřil k budoucnosti koncepce odpadového
hospodářství, je velmi pravděpodobné, že dojde k výraznému navýšení ceny za skládkování směsného odpadu.
		
Bohumil Rod
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Vlastně jsme nic mimořádného neudělali

Jeden člen zdešovské jednotky nestihl odjezd hasičského auta, a
tak vyjel ihned vlastním vozem. Vyběhl kopec od řeky k požáru,
aby se připojil k jednotce. V té chvíli vedle něho před hořícím domem zkolaboval místní občan. Hasič začal ihned s masáží srdce.
Přitom přivolal kolegy z novovčelnické jednotky s přístrojem AED
(mobilní defibrilátor). Společně dokázali občana oživit, stabilizovat a přivolat rychlou záchrannou službu. Záchranka i lékař měli
bohužel komplikace s příjezdem z důvodu dalších popadaných
stromů. Po příjezdu a převzetí pacienta ale konstatovali, že nebýt
duchapřítomnosti, včasného správného postupu hasičů, bylo by
bohužel pozdě…
Po několika hodinách boje s ohněm, dopravy vody a likvidace požářiště byli všichni pozváni na horký čaj a bramboračku od pana
Kadlece do prostoru obecního úřadu. Ženy, které polévku nalévaly, prohlásily: „Hasiči, pro nás jste hrdinové!“ Reakce byla rychlá
a téměř jednohlasná: „Jací hrdinové, vždyť my jsme nic mimořádného neudělali!“
Po dopití čaje jsme jeli odklidit zbylé polámané stromy, doplnit
vodu do cisteren, vyčistit nářadí, umýt a uklidit hadice a zaparkovat auto do garáže. Potom jsme, již k večeru, mohli jít domů na
„oběd“.
Právě mezi těmito lidmi, hasiči – kamarády, je nám dobře.
Jsem na vás pyšný. Na vás, kteří jste podle svých slov vlastně nic
mimořádného neudělali…		
Miroslav Kučera,
		
velitel ZJ Zdešov při Obci Jarošov nad Nežárkou

Investiční akce v roce 2018

„Kdo našel lásku, našel své štěstí“

Zásahové jednotky sborů dobrovolných hasičů jsou tvořeny při
každém obecním úřadu legislativou státu. Podléhají tedy vedení
obce a jsou složeny převážně z členů SDH (sborů dobrovolných
hasičů). Zastávám názor, že je třeba mít veškerou techniku dobře připravenou a všechny členy dobře vycvičené. Nejlépe by bylo,
kdyby ke skutečnému ostrému výjezdu po celý rok nedošlo. Tento rok je ale zcela opačný. Obě zásahové jednotky se měly stále
o co starat. Odstraňování kalamit po vichřicích, hašení požárů na
polích, asistence u nehod, námětová cvičení společně s jednotkou z Hostějevse a také např. kropení komunikací v parních letních dnech.
Poslední říjnový víkend byl ale mimořádný. Vichřice Herwart byla
v celé republice neúprosná. Tisíce hasičů, záchranářů, elektrikářů
i jiných profesí měly plné ruce práce. Také zásahové jednotky z Jarošova a ze Zdešova byly povolány v neděli dopoledne k odstraňování polomů. Byla to zdlouhavá práce, jelikož na některé úseky
se jednotky musely několikrát vracet. V průběhu této práce přišlo
další hlášení: „Druhý stupeň poplachu – požár hospodářského stavení Kamenný Malíkov.“
K ohni přijely jednotky SDH Zdešov a Nová Včelnice jako první
a ihned začaly s hašením. Zachraňovaly se obytné části domu.
Společně se to jednotkám z Nové Včelnice, Zdešova, Jarošova nad
Nežárkou, Popelína, Bednárečka a tamních hasičů pod vedením
profesionálních hasičů z Jindřichova Hradce podařilo. Byl to jeden
z největších požárů v našem okolí.

Příští rok dojde k zateplení budov Mateřské školy a školní jídelny,
spojené s rekonstrukcí chodníků okolo nich vedoucích. Akce ve
výši necelých pěti milionů bude plně hrazena z obecního rozpočtu. Souběžně s ní proběhne Rekonstrukce školkové zahrady, která společně s úpravou zeleně na veřejném prostranství v Lovětíně
je součástí dotačního titulu Obnova zeleně Jarošov nad Nežárkou.
Další dotační tituly bychom rádi využili na opravu komunikace
a výstavbu chodníků na přístupových cestách do školního areálu, čímž by se zlepšila bezpečnost především našich nejmenších
jdoucích do školy.
O dotaci požádáme také v rámci opravy omítky na kapli Nanebevzetí Panny Marie ve Zdešově a obnově poničeného laku palubové podlahy v sokolovně v Jarošově nad Nežárkou.

Výzva občanům!

Vážení spoluobčané, v příštím roce si připomeneme několik významných výročí. Mezi ty nejvýznamnější bezesporu patří i sté
výročí ukončení 1. světové války. Rádi bychom připravili výstavu
o tom, jak poznamenala naši obec i osudy jejích obyvatel. V nastávající zimě bude jistě dost času prohlédnout rodinné archivy
i zákoutí v domě, kde by se mohly ukrývat vzácné exponáty. Obracíme se proto na vás všechny v Jarošově i v místních částech se žádostí o zapůjčení takovýchto dokladů o nelehké době. Originály písemností si okopírujeme a v pořádku
hned vrátíme. Rádi zaznamenáme i vzpomínky vašich předků
a jejich zážitky, ať už válku prožívali kdekoli. Z těchto materiálů bychom rádi připravili i kulturní program na vernisáž výstavy, která by měla být zahájena na podzim příštího roku. Tomuto tématu
bychom se chtěli věnovat i na tradiční letní pouťové vycházce. Pokud jste ochotni pomoci při přípravě uvedených akcí a přispět zajímavými materiály, vzpomínkami či předměty, kontaktujte prosím
Milenu Kodýmovou kdykoli buď osobně, v knihovně, na tel. čísle
777 065 442 nebo e-mailem na adrese m.kodymova@centrum.cz.
Za případnou pomoc a spolupráci děkujeme.
			
Milena Kodýmová

Tento rok uběhlo již 50 let od doby, kdy si dva mladí a ještě nezkušení lidé řekli své ano. Těmito lidmi, kteří společně prochází nesmlouvavou a tvrdou cestou života, jsou
Květoslava a Jan Dočekalovi z Jarošova nad Nežárkou.
Své manželství uzavřeli 12. srpna 1967 v Práčích a tento rok máme
tu čest oslavovat s nimi krásnou zlatou svatbu. Tímto bychom
Vám, drazí rodiče, chtěli z celého srdce poděkovat za veškerou
Vaši lásku a starost a připomenout Vám, abyste k sobě byli vzájemně trpěliví a shovívaví a abyste si navzájem pomáhali nést starosti
a těžkosti života. Budeme se těšit, že za deset let společně oslavíme Vaši diamantovou svatbu.
		

Dcera Květoslava Kmínková a syn Jan Dočekal

Blahopřejeme

všem našim spoluobčanům, kteří v uplynulém roce oslavili svá životní jubilea nebo jiné radostné rodinné události!
Zvlášť srdečně blahopřejeme naší nejstarší občance
paní Blance Pecánkové z Jarošova nad Nežárkou,
která začátkem prosince oslavila nádherné 96. narozeniny!

Pár slov ke svozu tříděného odpadu

Svoz bude v roce 2018 prováděn každé liché pondělí. V případě, že
na tento den připadne státní svátek, uskuteční se svoz první pracovní den následující po tomto dnu. První svoz v roce 2018 proběhne tedy v úterý 2. ledna.
Svoz se týká jen tříděného odpadu, ostatní druhy odpadu od Vás
odebereme ve Sběrném dvoře.
Platíčka od léků, léky do pytlů nepatří, stejně tak použité papírové kapesníky!
Nedávejte prosím tiskoviny do pytlů, vhodnější je svázat do balíků,
pytle nejsou stavěny na takovou hmotnost a při jejich roztržení přicházíte o svou odměnu za ekobody.
V případě, že chcete do svozu dát knihy, musí mít odstraněné desky, pokud nejsou z papíru. Děkujeme všem, co se do třídění zapojili.
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různé

Mgr. Milenu Kodýmovou, zastupitele: FOTOGRAFIE Z ČINNOSTI KNIHOVNY:
Cítím potřebu být platná

Jak dlouho v Jarošově žijete?
Do Jarošova jsem se přistěhovala jako pětiletá, žiji tu tedy již
přes šedesát let a jsem hrdá starousedlice, která o své obci
v dobrém hovoří při každé vhodné příležitosti a všude, kam ji nohy donesou.
Co se Vám v obci nejvíce líbí? Máte nějaké oblíbené místo?
U mě to asi nebude překvapivá odpověď. V Jarošově je hezky všude, ale mě
jako dlouholetou knihovnici nejčastěji najdete v Pravdově knihovně.
Proč jste se rozhodla pro práci v zastupitelstvu?
Protože cítím potřebu být platná. V současném zastupitelstvu, stejně jako
v těch předchozích, kromě jiného například spolupracuji se starostou na přípravě jednání, pořizuji z nich zápis a dokumentuji přijatá usnesení. K obohacení kulturního života obce celoročně přispívám i mimo práce v zastupitelstvu.
Co byste chtěla v obci zlepšit?
To bohužel nezáleží jen na mně. Velmi bych si přála, abychom se tady u nás
všichni chovali jako dobří občané, kteří Jarošov vnímají jako svůj domov
a také k tomu chtějí osobně přispět. Žije tu řada šikovných a obětavých lidí,
kteří dobré jméno Jarošova šíří dlouhodobě a zaslouží za to veliké díky, ale
bylo by fajn, kdyby se k nim přidali i ti, kteří zatím v obci třeba jenom přespávají, starají se pouze o své soukromí a dění v obci maximálně tak kritizují.
A přitom stačí tak málo – umím-li něco lépe než druzí, projevím zájem a podám pomocnou ruku…
Dáváte si novoroční předsevzetí?
Nedávám. Jednak bych si je nemusela pamatovat, je tu přecejen už věk…,
především ale své nápady (nebo i nápady jiných) raději realizuji nejrychleji,
jak to jen jde. Díky tomu se v naší knihovně pořád něco děje.

Historie psaná vodou

Cesty za poznáním

Miroslava Kučeru, zastupitele:

Zastupitelstvo správně investuje do všech částí obce
Jak dlouho ve Zdešově žijete?
Ve Zdešově žiji od narození, takže už přes padesát let. Jen při
stavbě rodinného domu jsme dva roky bydleli v Žirovnici.
Co se Vám v obci nejvíce líbí? Máte nějaké oblíbené místo?
Obec je stále krásnější a krásnější. Za posledních několik let
se tady toho mnoho opravilo. Je zde taky krásné okolí a příroda, ať už je to
malebné údolí kolem řeky Žirovničky, kaskáda rybníků směrem k Hostějevsi
nebo nejvyšší bod v okolí Němcův Kopec. Nejvíce se mi líbí u rybníků v části
Trnav směrem ke Štítné.
Proč jste se rozhodl pro práci v zastupitelstvu? A co Vám to přináší?
Do zastupitelstva jsem se dostal docela nečekaně. V předposledních volbách
jsem pouze doplnil kandidátku a nakonec jsem byl zvolený až do rady obce.
Stalo se to pro mě tedy závazkem a práci v zastupitelstvu se věnuji naplno.
Na to jsem ostatně zvyklý, stejně jako na práci s lidmi, hlavně z činnosti u hasičů.
Co byste chtěl v obci zlepšit?
Stále je co zlepšovat a máme dost plánů. Bude se opravovat kaplička, prostor před kulturním domem, budou se provádět inženýrské sítě pro přípravu
nových domků, plánuje se opětné vybudování koupaliště a v dohledné době
nás nemine ani vybudování čističky odpadních vod. Vše se ale musí dělat postupně podle priorit a finančních možností. Chtěl bych zdůraznit, že naše zastupitelstvo správně investuje do všech částí obce. Zdešov je známý svou aktivitou v kulturních a sportovních oblastech. Na tom se podílí větší část občanů, převážně členů SDH, organizátoři a tahouni jsou místní patrioti. Z práce těchto lidí mám radost a jsem na ně pyšný. Přeji si, ať se těmito správnými
patrioty stanou i ti, kteří se do obce přistěhují.
Dáváte si novoroční předsevzetí?
Mnoho plánů má asi každý z nás, pravé novoroční předsevzetí si ale nedávám. Ono nějak bude… A já si přeji, ať je všem fajn.
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Republikou křížem krážem

Prodej dřeva

Obec Jarošov nad Nežárkou
nabízí prodej palivového dřeva.
Doprava je pro občany Jarošova a jeho místních částí
zdarma. Cena za 1 prm. Je 800 Kč
u jehličnatého (smrk, borovice) a 980 Kč u listnatého
(bříza). Objednávky přijímáme na mob: 602615319.

Zima je tu zas,
za nos tahá mráz.
Schouleni jsou venku ptáci,
mávají jim sněhuláci.

knihovna

Čtvrté čtvrtletí v Pravdově knihovně
Ani v posledním čtvrtletí letošního roku nezela knihovna prázdnotou. Kromě pravidelného půjčování se v ní odehrála i řada zajímavých akcí.
V prvé řadě byl úspěšně završen ROK PRAVDY. Začátkem října se
konečně našel vhodný termín na výlet dětí z naší základní školy
do Hrádku u Sušice, aby oplatily tamním dětem jejich jarní návštěvu u nás. Ráno náš odjezd sice provázely kapky deště, ale v cíli cesty nás už vítaly sluneční paprsky. A v duchu příjemného setkávání se odvíjel i připravený program. Návštěva školy, prohlídka zrekonstruovaného zámku, dvojí setkání s Pravdou i bezvadná interaktivní výstava v zámecké galerii, sportovní klání i závěrečná procházka obcí se zastávkou v knihovně a u domu Františka Pravdy, to
jsou zážitky, které budou přetrvávat v myslích našich dětí. Koncem
října jsme pak už doma v „naší“ Pravdově knihovně za účasti hrádeckých hostů i autorky slavnostně zakončili celoroční vzpomínání křtem publikace Z Nekrasína do Hrádku, v kulturním programu
jsme si pohráli s pravdou s malým p a na závěr vyhlásili výsled-

1. S našimi dětmi
na Hrádku

Začátkem listopadu jsme vernisáží otevřeli výstavu Šikovné ruce
Ludmily Kopřivové a Vlastimila Lukše. Háčkovaná krása a dřevo
v mnoha podobách budou zdobit knihovnu až do konce ledna následujícího roku. Vzápětí jsme v těchto příjemných kulisách opět
v knihovně přivítali oblíbeného lektora Ladislava Jandáčka, tentokrát s vyprávěním provázeném nádhernými fotografiemi a nazvaném Historie
psaná vodou. Po čtrnáctidenní odmlce
přišel mezi nás se svým životním příběhem „bílý Indián“ Áron Aronson. Akce
pro veřejnost knihovna v tomto roce zakončila setkáním s mladou cestovatelkou Libuškou Rodovou, která nás svými fotografiemi i zajímavým povídáním provedla naší republikou „křížemkrážem“.
Kromě těchto akcí byl v říjnovém Týdnu
knihoven zahájen další ročník projektu Celé Česko čte dětem. V jeho rámci
knihovnice navštěvuje každé první pondělí v měsíci žáky základní
školy s knižními novinkami. Každých čtrnáct dní v úterý pak chodí
po obědě číst dětem do mateřské školy „na sladké usínání“. V tomto ročníku čte menším dětem na pokračování příběhy dvou pavoučků Fuk a Puk, pro větší děti si připravila také čtení na pokračování z knížky Emánek má nápady.
Před Vánocemi ještě s „čilouškami“ ozdobíme stromeček a s uspokojením se ohlédneme za uplynulým rokem, ve kterém jsme sobě
i druhým připravily příjemně prožité chvíle.
Děkujeme všem příznivcům a návštěvníkům knihovny, kteří svojí
účastí podpořili naše celoroční snažení, a srdečně je zveme na další akce, které již v tuto chvíli připravujeme na rok příští.
		
Milena Kodýmová, knihovnice

2. Hrátky s Pravdou
3.Křest publikace
o Pravdovi
4.Absolutní vítězka
soutěže Zatoč si
s Káčou o Káču
5. Vítěz dětské
kategorie

ky vytrvalostní soutěže Zatoč si káčou
o Káču, která v knihovně probíhala už
6. Autoři vystavených od našeho prvního jarního setkání. Absolutní vítězkou se stala paní Jitka Berexponátů
kovská, která natočila celkem 514 bodů
a získala tak nádhernou Káču věnovanou panem Vlastimilem Lukšem. V dětské kategorii zvítězil s celkovým počtem 327 bodů Jaroušek Novotný a odnesl si neméně krásnou a navíc i „jedlou“ dortovou Káču, kterou pro tuto příležitost vytvořila Anička Mikšová.
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SDH JAROŠOV NAD NEŽÁRKOU:
O činnosti Sboru
dobrovolných
hasičů jsme
si povídali se
Zdeňkem
Vaněčkem.

Letos jsme vyjížděli
ke dvacítce zásahů

Pro začátek trocha historie… Jak dlouho už má Jarošov hasičský sbor?
Sbor dobrovolných hasičů byl u nás založený už v roce 1886. V loňském
roce jsme tedy oslavili 130 let. Co se týče aktuálního sboru, máme 87 členů. Kroužek pro děti a mládež v obci fungoval už v 50. letech a s krátkými

vod, hrajeme hry u táboráku a taky mimo jiné chodíme na stezku odvahy. Letošní rok byl náročný pro zásahovou jednotku.
Kolik výjezdů jste měli?
Letos okolí Jarošova potrápil jak vítr, tak oheň. Vyjeli jsme k více než
dvaceti zásahům. Při odstraňování následků větrných kalamit a hašení požárů odpracovali členové jednotky
250 hodin.
Jak je zásahová jednotka vybavená?
Od roku 2015 máme novější a hlavně opravené hasičské auto. Vybavení se stále zlepšuje, při každém zásahu ale stejně vždycky zjistíme, že by se nám hodilo ještě něco dalšího.
Možná je ale dobré zmínit, že díky vybavení, které máme, jsme jednou ze 12 jednotek
v okrese, která je vybraná pro zásahy při živelných pohromách.
Jakým dalším činnostem kromě výjezdů
se hasiči věnují?
Každý rok v lednu pořádáme hasičský ples,
Nové uniformy hasičkám a hasičům sluší. Foto: Zdenka Ouhelová
v dubnu organizujeme sběr železného šrotu,
účastníme se dětského dne, v létě se členové
sboru schází u hasičárny na grilování. Děláme taky drobné technické práce pro obec, když je potřeba, tak třeba
přestávkami funguzaléváme školní zahradu nebo čistíme ucpané kanálky.
je dodnes. Ve stejné
Zmínil jste hasičský ples, kdy se bude konat?
podobě jako dnes
Ples je tentokrát naplánovaný na 6. ledna, k poslechu a tanci bude
se děti začaly scháhrát tradičně Klaret a připravená bude i bohatá tombola.
vvr
zet v roce 1986 a
v této době jsem začal kroužek vést i já.
 Nácvik evakuace školy a záchrana paní ředitelky
Co s dětmi a doFoto: Bohumil Rod
rostenci děláte?
V klubovně se
Děti na soutěži v Novosedlech nad Nežárkou. Foto: Zdenka Ouhelová
scházíme každé pondělí, v současné době
máme dvacet dětí. Dvakrát do roka se účastníme soutěží v požárním sportu. Takzvaná hra Plamen se koná na jaře a na podzim a pořádá ji vždy nějaký sbor v okrese. Letos jsme byli v Suchdole nad Lužnicí
a Novosedlech nad Nežárkou. Když netrénujeme na soutěže, poznáváme přírodu, vyrábíme třeba krmítka a budky pro ptáky nebo si
děti dělají vánoční výzdobu klubovny. Když je
pěkné počasí, chodíme hrát různé hry, například šipkovanou. Starší děti baví, když můžou
na podzim pro menší nachystat „bludičky“ –
v převleku na ně čekají se svíčkami v lese, pro
malé je to dobrodružství a ti větší se pobaví. Každý rok v červenci taky chodíme s mladými hasiči stanovat do jarošovského Lomu.
Od úterý do neděle tam trénujeme střelbu ze
vzduchovky nebo vázání uzlů pro branný zá-
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Krojová družina v roce 2017
Lidová písnička doprovázela lidi na vsi od
nepaměti. Odráží se v ní život jako v zrcadle. Když bylo lidem smutno, zpívali si.
Když měli radost, zpívali si rovněž. Zaposloucháte-li se někdy do lidového nápěvu,
zjistíte, že se Vás dotýká stále i v současné
době.
Naším cílem je rozdávat vůni lidové písničky a malovat jejími duhovými
barvami obrazy pro
potěšení každého,
kdo se chce dívat.
Pokud bych ve
zkratce chtěla připomenout, kde všude jsme letos vystupovali, začala bych
oslavou svátků jara
v Jindřichově Hradci na Velikonoční
veselici. Ve Strmilově jsme zatančili především malým
divákům na víkendu otevřených zahrad a seniory potěšila naše písnička v domově seni-

orů v Prachaticích. V letním čase jsme se
účastnili dvou festivalů. V Lomnici nad Lužnicí a poté v Jindřichově Hradci, kde se konal jubilejní 10. ročník Folklorního festivalu, který spolupořádáme. K této příležitosti se zatančil tanec České besedy v 6 kolonách po 8 tanečnících. Spočítejte si tedy to

množství lidí, které si besedu umí zatančit. Vydali jsme i publikaci, věnující se všem
deseti festivalovým ročníkům. V J. Hradci jsme zanedlouho obohatili vernisáž výstavy nebeklíčů, v Žirovnici zazpívali mezi
květy lilií, měsíčků a růží, na dni železnice
v J. Hradci přizvukovali parní mašině. Rodáky jsme pozdravili v Roseči i ve Zdešově a v Plané nad
Lužnicí jsme byli
u prezentace malých pivovarů. Adventní čas byl pozdraven jak v Jarošově, tak i v J. Hradci.
A tím končí náš letošní pestrý obrázek.
Do nového roku
Vám přejeme především pevné zdraví, příjemné lidi kolem sebe a těšíme
se někdy na shledanou.
Za Krojovou družinu
Zdenka Ouhelová

10. ročník folklorního festivalu v J. Hradci. Foto: Zdenka Ouhelová
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Vydařený
předvánoční čas
v Hostějevsi
Jedno sobotní odpoledne se sešlo
mnoho dětí v doprovodu rodičů na
tvořivé dílničce na téma „ Vánoce“.
Postupně se rozsvítily vánoční stromky
na návsi v Hostějevsi a v Nekrasíně za
velké účasti občanů.
Pátého prosince zavítaly známé bytosti do všech rodin s malými dětmi v Nekrasíně, Hostějevsi a Pejdlově Rosičce.
Všechny děti přivítaly Mikuláše připravenou básničkou nebo písničkou, za což
dostaly odměnu. Malé zlobílky postrašil
čert a na vše dohlížel krásný anděl.
Členky a členové ČČK a SDH děkují všem zúčastněným na pořádaných
akcích za vytvoření hezké předvánoční atmosféry.
Velký dík posílají také ZD Rodvínov za
jeho sponzorský dar.
Alena Steffalová

Trénink
paměti
Využijte příležitosti
zpříjemnit si zimní
večery a přijměte
pozvání na další
lekce z kurzu
trénování paměti.
V první části kurzu
Vás čeká pět setkání
s oblíbenou lektorkou
Olgou Šenoldovou
v Pravdově knihovně
od 6. února
do 6. března 2018
vždy v úterý od
18,30 hodin.
Co k účasti
potřebujete? Chuť
poznávat zajímavé
metody, psací potřeby,
poznámkový blok,
popř. brýle a hlavně
smysl pro humor.
Pravidelné účastnice
mohou potvrdit, že
smíchu a legrace si
společně užíváme
měrou vrchovatou.
A to všechno za
pouhou stokorunu!
Tak neváhejte a
přihlaste se u Mileny
Kodýmové buď
osobně, telefonem
na číslo 777 065 442
nebo e-mailem na
adresu m.kodymova@
centrum.cz nejpozději
do konce ledna 2018.

Co se chystá
6. ledna		Jarošov nad Nežárkou
Hasičský ples
sál sokolovny		
hraje Klaret

13. ledna		Jarošov nad Nežárkou
Filmový příběh řeky Nežárky
Pravdova knihovna		

14 hodin

23. ledna		Jarošov nad Nežárkou
Peru a Bolívie očima Milady Petrů
Pravdova knihovna		

17 hodin

3. února		Jarošov nad Nežárkou
Kreativita bez hranic!
vernisáž výstavy obrazů našich mladých
Pravdova knihovna 		

14 hodin

6. února – 6. března		Jarošov nad Nežárkou
Trénink paměti – 1. část
Pravdova knihovna každé úterý vždy od 18,30 hodin
17. února 		

Zdešov

Dětské maškarní odpoledne		
14 hodin
Hasičský ples		
20 hodin
sál Kulturního domu
hraje Second Service Band
17. února 		Jarošov nad Nežárkou
Dětské maškarní odpoledne		
14 hodin
Maškarní ples		
20 hodin
sál sokolovny
10. března		

Milena Kodýmová,
knihovnice

KADEŘNICTVÍ Naďa Pechová

19,30 hodin

Retro MDŽ		
sál Kulturního domu
hrají Vrbovci
31. března		
Velikonoční soutěž v požárním útoku
prostranství před Kulturním domem

Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků, vše dobré
v novém roce a těší se na Vás

NOVĚ POUZE NA OBJEDNÁNÍ
tel. 721 904 069

Výtvory dětí z Hostějevse
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VLASTIMIL LUKŠ ST. O JAROŠOVSKÉ KÁČE:

Ze začátku jsem nevěřil, že to
někdo bude hrát
O KLUBU PŘÁTEL JAROŠOVSKÉ KÁČI
I O TOM, JAK SE „STOLNÍ KUŽELKY“
DOSTALY DO NAŠÍ OBCE
Proč se Vám přezdívá „otec jarošovské káči“?
Jak to začalo?
Přišel za mnou Miloslav Křišta ze Strmilova, jestli
bych mu vyrobil cvrčka – to je hra podobná káče,
kterou právě ve Strmilově hrají, cvrček má na rozdíl od káči kovovou špičku a je o něco přesnější. Tak jsem podle staré předlohy vyrobil prvního
cvrčka a figurky, to mohlo být v roce 1995, a tím
to začalo. Ve stejné době se začala rozmáhat káča
v Lodhéřově, Jindřiši nebo Studnici a pozvali nás
na turnaje. Líbilo se nám to, tak jsme začali hrát
v Jarošově v hospodě a kolem roku 2000 jsme začali pořádat vlastní turnaje.
Kolik hracích stolů, figurek a káč jste už vyrobil?
Za těch 20 let to může být takových 150-200 sad.
Každá je přitom ručně vyráběná a svým způsobem jiná. A každou vyrobenou káču musím nejdřív vyzkoušet, takzvaně rozehrát. Někdy mi to
trvá půl druhé hodiny. Jindy ale nad novou hrou
strávím dva večery, než si stůl a dřevěná káča sednou. Figurky a káču vyrábím nejčastěji z bukového dřeva. V hospodě máme ale i káču týkovou
Káču si v Jarošově zahrála i moderátorka Monika Brindzáková.
a některé figurky jsou třeba z třešně nebo jabloně.
Foto: Česká televize
Jak v současné době funguje Klub přátel jarošovské káči?
Každý čtvrtek se scházíme v hospodě a trénujeme.
těžko nebo vůbec, takže pak tři hráči můžou mít dohromady jenom 8
Pravidelně nás chodí kolem desítky. Nejvíc nás v poslední době baví nebo 9 bodů, těžko to pak dohání a na řadu přichází emoce. Protože
hrát ve dvojicích nebo trojicích. Tam je totiž taková specialita, že když se scházíme v hospodě, máme takový zvyk, že poslední tým platí víprvnímu hráči z týmu nespadne nějaká figurka, musí ji druhý nebo tězům pivo.
třetí hráč nejprve shodit, teprve potom se může postavit všech devět A jak je to s turnaji?
figurek. Na některých stolech ale spodní figurka jde shodit jen velmi O některých víkendech jezdíme na turnaje do okolních měst a vsí,
třeba do Lodhéřova nebo do Strmilova. A především pořádáme turnaje u nás v Jarošově. Tradiční je turnaj posvícenský, druhý se pak koná vždy kolem Masopustu, v lednu
nebo únoru, kdy není venku tolik práce. Od loňského roku
nově pořádáme i turnaj dvojiček, soutěží se v párech a je to
velká zábava. Turnaje mají vždycky více kol, ti, kdo vypadnou už v tom prvním, se pak utkají v takzvaném malém finále. Poslední dobou jsou tam velké boje a hráči to prožívají skoro jako opravdové finále. Zasoutěží si u nás i děti,
pro které máme vždycky připravené nějaké dětské ceny. Já
jsem si před dvaceti lety říkal, že tato hra nebude nikoho bavit. A teď se nám na turnaji schází i padesát hráčů, což už je
opravdu velké číslo a sotva se k šesti soutěžním stolům vejdeme.
Kdy se bude v nejbližší době bojovat s jarošovskou káčou?
Turnaj O Jarošovský pohár je naplánovaný na 13. ledna.
Čeká nás už 15. ročník, všichni příznivci káči jsou samozřejNejnovější stůl a káča s figurkami
Vendula Vrbová
Na turnaje přijíždí hráči ze širokého okolí
Foto: Vlastimil Lukš mě zvaní.		
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Kronika obce Jarošov nad Nežárkou
Kronika světové války, její vliv na poměry v Jarošově.
		
Pokračování z minulého čísla
Míchání mouky
Aby výživa obyvatelstva v roce 1916 – 17 byla zabezpečena, nařizuje c. k. okresní hejtmanství výnosem ze dne 5. října 1916 čís. 24
791, aby při živnostenské výrobě chleba míchána byla ušlechtilá
mouka s náhražkami v poměru 60 : 40%.
Nová úprava spotřeby mouky
Dne 6. října 1916 nařizuje c. k. okresní hejtmanství novou úpravu spotřeby mouky. Osoby bez zásob smí denně spotřebovat 200
gr. mouky, těžce pracující 300 gr. mouky. Samozásobitelé smí denně spotřebovat 300 gr. mouky a ti, kteří nekonají těžkou práci 240
gramů. Dle této nejmenší míry činí denní spotřeba v Jarošově
s Kruplovem a Matějovcem 160.100 kg. Tato skrovná míra při nedostatku všech ostatních potravin naprosto nestačí a zvlášť nesamozásobitelé žijí v trudných poměrech, poněvadž ani tato skrovná dávka mouky nepřichází do obchodů pravidelně a lístky po
uplynutí 14 dnů jsou neplatnými. Dne 15. října 1916 vydáno celkem 259 chlebových lístků pro nesamozásobitele.
Počet obyvatel
Celkový počet obyvatelstva toho dne byl vypočten na 651 osob.
Bezmasé dni
Výnosem c. k. okresního hejtmanství ze dne 30. září 1916 čís. 22
383 zavádí se tři bezmasé dni v týdnu: pondělí, středa, pátek, což
se snadno zachovává, poněvadž masa pro jeho nedostatek a drahotu nikdo nejí. Nařizují se též prohlídky v těchto dnech v soukromých domácnostech. Ku prohlídkám kuchyní mohou být přibrány i ženy.
Dodávka obilí
Do 15. prosince 1916 nařizuje se dodat obci 103 q žita a 154 q
ovsa.
Ceny masa. Ceny masa stanoví se dne 8. listopadu 1916 takto: hovězí zadní 7 K, přední 6.60 K za 1 kg.
Příspěvky na výživu
Příspěvků na výživu rodinám povolaných domobranců přibývá. Za
měsíc listopad 1916 bylo vyplaceno kolem 2 000 korun.
Nastoupení vojenské služby
Ku doplnění vojska proti nepříteli stojícímu povoláni byli domobranci dne 28. června odvedení a sice dne 28. srpna 1916:
Brunner Jan, úředník lihovaru; Novák Karel, klempíř; Kubec Jan, čeledín.
Dne 10. října 1916: Füllsack František, bratr rolníka a Vogel Josef,
bratr rolníka.
Dne 3. listopadu 1916 nastoupili Kukla Václav, čeledín; Reisner Jan,
rolník a hostinský; Pařil Josef, obchodní cestující.
Dne 16. listopadu 1916: Hůlka Antonín, právník; Krb Jan, zedník.
Učitel Karel Menšík byl jako nepostradatelný ve službě školní domobranecké služby sproštěn do 15. února 1917, později do 15.
července 1917.
Statky bez mužů
Následkem stálého povolávání ke službě vojenské není v mnohých statcích řádné mužské síly a všecky práce hospodářské, domácí i polní musí vykonávat – nemá-li statek hynout – ženy a dce-

ry povolaných. Přirozeně nemohou vše náležitě vykonat, a tak výnos hospodářství klesá.
Statky bez mužských jsou:
Čís. 2 Máca František, na vojně otec a syn
Čís. 5 Füllsack Karel, na vojně hospodář a bratr
Čís. 6 Válek Václav, na vojně hospodář
Čís. 30 Traxler Jan, na vojně otec a dva synové
Čís. 31 Jílek Karel, na vojně hospodář
Čís. 33 Mikl Karel, na vojně hospodář
Čís. 34 Ráftl Ignác, na vojně hospodář
Čís. 35 Vogel Ondřej, na vojně hospodář a bratr
Čís. 49 Maršík František, na vojně hospodář a syn
Čís. 74 Hůlka František ,na vojně hospodář a bratr
Čís. 75 Reisner Jan, na vojně hospodář
Čís. 7 Šenolt Josef ,na vojně hospodář - Matějovec
Čís. 8 Řimnáč Jan, na vojně hospodář – Matějovec
Počítány jen statky, kde mužů vůbec není.
Naši padlí
Přehlížejíce řady vojínů z Jarošova, shledáváme, že ve válce 2 ½
roku trvající našli smrt:
Mrkvička Václav, tesař, syn tesaře, čís. 37, narozen 1889 na bojišti
ruském 31. srpna 1914
Hrdlička František majitel statku a škrobárny, nadporučík, zemřel
následkem poranění, které si způsobil ve službě
Ráftl Ludvík, krejčí, syn domkáře čís. 50, zemřel v nemocnici v Hranicích na skvrnitý tyfus, po bojích v Karpatech, jichž se zúčastnil
– dne 23. dubna 1915
Mert Antonín, rolník v Matějovci, narozen roku 1882, dne 14. března 1915
Šenolt Antonín, rolník v Jarošově čís. 36, narozen 1887, nezvěstný,
o němž od začátku války není zpráv.
Každý s rozechvělou myslí očekává zprávy o osudu svých milých.
Rekvizice brambor
Jak již dříve poznamenáno, má Jarošov dodat ze sklizně 1916
4 500 q brambor. Poněvadž úroda byla méně než prostřední, nebylo možno rozkazu tomu plně vyhovět. Přeci však následkem
přísných nařízení odvedeno přes 3 000 q. Každý hospodář smí si
nechat ku sázení 15 q na hektar a pro sebe 1.80 q na osobu až
do konce roku. Dobytek, vepři a drůbež se brambory krmit nesmí.
Obilím též ne, čím, ponecháno důmyslu hospodářovu.
Při prohlídce sklepů, jež obec provedla, shledáno, že mnohým
hospodářům budou scházet z jara brambory ku sázení. Sestaveny
přehledně tyto nedostatky a podána c. k. okresnímu hejtmanství
žádost za přikázání 86 q brambor k sázení.
Zákaz prodeje chleba v hostincích
Poněvadž se zásoby obilí a mouky stále menší, nařizuje c. k. okresní hejtmanství výnosem ze dne 9. listopadu 1916, aby se hostům
v hostinci chléb neprodával.
J. V. cís. a král. František Josef I. zemřel
Dne 21. listopadu 1916 o 9. hodině večerní zesnul v Schönbrunnu
Jeho Veličenstvo císař a král František Josef I. ve stáří 86 let.
Obyvatelstvo v těžkém bolu truchlí nad rakví milovaného mocnáře a pojí se k milionům, které bolná zpráva uvrhla v hluboký
zármutek. Zádušní služby Boží konány za Jeho Veličenstvo dne
1. a 2. prosince 1916 za účasti školní mládeže a učitelstva celé osady, c. k. vojska a samosprávných úřadů.
Na trůn říše Rakousko-Uherské nastupuje Jeho Veličenstvo císař
a král Karel I., prasynovec zesnulého mocnáře.
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V. válečná půjčka
Aby získány byly finanční prostředky ku dalšímu vedení války,
byla vypsána nová, V. válečná půjčka. Upisovací lhůta končí dne
16. prosince 1916. Z Jarošova upsáno přičiněním místního důvěrníka R. Emmera, řídícího učitele 36 000 K, školními dětmi
40 K = 36 140 korun.
Rekvizice zvonů
Dne 6. prosince 1916 přibyla do Jarošova vojenská komise
a zabavila a hned po kusech snesla dva největší zvony zdejšího
kostela k účelům války. Největší zvon „Marie“, vážící 20 centů a
druhý „sv. Mikuláš“ ve váze 10 centů. Zbyly zvony „sv. Pavel a Jan“
5 centů těžký a umíráček „ sv. Prokop“, 2 centy vážící.
Mnohé oko zarosilo se při této rekvizici, ježto tyto zvony mající
krásný souzvuk F A C byly tradiční pýchou obyvatelstva, zvláště
staršího. Zvon „sv. Pavel a Jan“ zní tónem C a zbylý umíráček „sv.
Prokop“ lká tónem „e“.
Zmenšená kvóta brambor
Poněvadž nedostatek nejpotřebnějších potravin jest stále citelnější, nařizuje c. k. okresní hejtmanství výnosem ze dne
15. prosince 1916 čís. 31 603 zmenšenou kvótu brambor, a sice pro
samozásobitele 4 kg, pro ostatní 2 kg na týden. Toto množství má
se ještě nahrazovat 25% tuřínu.
Nedostatek a jakost mouky
Dne 31. prosince 1916. Opatřování mouky na lístky jest stále svízelnější. Mouka bílá, pšeničná na vaření vůbec nepřichází
a černá mouka jest jakosti tak špatné, že jen stěží bez onemocnění zažívacích ústrojí dá se požívat.
Nové odvody
K doplnění nastalých mezer v řadách bojujících vojsk nařízeny
nové odvody a sice domobranců narozených v letech 1892 – 1898.
Z devíti k odvodu se dostavivších branců byli dne 25. ledna 1917
odvedeni dva a sice:
123 Maršík Ludvík, narozený 1898, syn rolníka,
čís. 49
124 Mert Tomáš, narozený 1898, syn dělníka, obuvník,
čís. 84
kteří nastoupili vojenskou službu 3. února 1917.
Odvody
Dále povoláni k odvodu domobranci narození roku 1899, z nichž
– v počtu 11 – byli uznáni způsobilými 4 a to dne 9. února 1917:
125 Karásek Jan
126 Karásek Václav, dvojčata, čeledínové v Matějovci,
čís. 2
127 Krb Josef, syn tedníka, zedník, 		
čís. 68
128 Bednář František, mlynářský u p. Karla Čejny v Kruplově, čís. 1,
kteří nastoupili vojenskou službu dne 10. března 1917.
Petrolejové lístky
Následkem tísnivého nedostatku petroleje zavádí se petrolejové
lístky, jež vydávají se měsíčně. Na měsíc únor dodána pro obec Jarošov 55 litrů, kteréž byly jednotlivým domácnostem na petrolejové lístky přiděleny. V březnu bylo obci přikázáno 43 litrů, v dubnu
63 litrů, jež byly poměrně rozděleny.
Elektrické osvětlení
Výhodou pro obec jest zavedení elektrického osvětlení, jež bylo
zřízeno ještě před válkou dne 15. dubna 1913 panem Karlem Čejnou, mlynářem v Kruplově číslo 1, upotřebením přebytečné vodní
síly. Tehdy zavedeno též veřejné osvětlení 9 lampami, za něž platí p. Karlu Čejnovi 220 korun ročně. Přesto jest ještě 55 domácností, postrádajících elektrického osvětlení. Jest nutno velmi petrolejem šetřit.

Snížení kávové kvóty
Poněvadž káva jest stále vzácnější, stanoví se spotřeba kávy na
jednu osobu na 8 týdnů 125 gramů proti dřívějším 375 gr. s platností od 21. ledna 1917.
Podrobný soupis osevných ploch 1917
V měsíci únoru provedla obec, dle nařízení, podrobný soupis ploch
na podzim osetých a těch, které se z jara zasít mají, jak bylo provedeno v měsíci květnu 1916. Sepsání svěřeno opět řídícímu učiteli
R. Emmerovi – a provedeno.
Látky a kůže
Nedostatek látek na šaty a prádlo, kůží na boty jest stále zřejmější.
Proto nařizuje c. k. okresní hejtmanství výnosem ze dne 28. února 1917 čís. 5 939 co největší šetrnost v oděvu a obuvi a zřizování
podrážek ze dřeva.
Zdražování
V oběhu jest velké množství papírových peněz. Proto platí se za
všecky životní potřeby stále vyšší a vyšší ceny.
Některé ukázky z cen dne 14. března 1917:
Máslo
12 K
Vejce
á 30 halířů
Káva
12 K
Cukr
1.22 K
Rýže
8K
Hrách
2.40 K
Mýdlo
8K
Bavlna (přadenka)
3K
Látky na šaty m:
60-80 K
Boty šměrovací
70 K
Podrážka
20 K
Dříví metr
30 K
Odvody
Na den 17. března 1917 nařízeny nové odvody domobranců narozených v letech 1872 – 1891. Ze 23 domobranců odvedeno 6
a sice:
129 Reisner Kašpar, bednář, čís. 53, 		
narozen roku 1872
130 Kromíchal Martin, syn rolníka, Kruplov,
narozen roku 1879
131 Hejda Vojtěch, listonoš, čís. 46, 		
narozen roku 1880
132 Trdla Miloslav, fajfkář, čís. 25, 		
narozen roku 1883
133 Martinek Ignác, čeledín, čís. 41-43, 		
narozen roku 1874
134 Skupa Vojtěch, dělník, čís. 86, 		
narozen roku 1877
kteří nastoupí službu vojenskou dne 15. června 1917.
Dodávka brambor
Nařízením c. k. okresního hejtmanství ze dne 22. března 1917 čís.
3 313 má se dodat 250 q brambor bez ohledu na vlastní spotřebu
a na potřebu brambor k sázení. Nařízení tomu vyhověno. Bude
však nutno sázet brambory řidčeji a na výměře omezené. Poněvadž již teď jeví se v mnohých rodinách nedostatek brambor, budou z jara a v létě poměry ještě trudnější.
Nucený výkup obilí
V měsíci květnu proveden nucený výkup obilí. Z toho mála, jež rolníkům zbylo, bylo ještě 30 q obilí odvedeno, ačkoliv c. k. okresní
hejtmanství výnosem ze dne 12. května 1917 čís.: 13 177 vyměřilo
pro zdejší obec 138 q 82 kg obilí.
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