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Vážení čtenáři,
Jaro v plném rozpuku vstupuje do našich
domovů. A jistě s ním i ten utkvělý pocit jak to
všechno, co nás čeká, stihneme udělat.
Říká se do třetice všeho dobrého i zlého.
Doufám, že v případě otevření Pošty Partner
na třetí pokus bude platit jen to dobré. Převod se uskutečnil
především díky vstřícnosti našeho zastupitelstva. Za tu
zpětně kolegyním a kolegům děkuji. Věřím, že poštovní
služby rozšíříme v plném rozsahu tak, aby byly uživatelsky
příjemné pro Vás všechny. Poštu bude dále řídit paní Iveta
Ondřejová a provozní hodiny zůstanou zatím zachovány.
Po záběhu uvažujeme o jejich prodloužení. Od 4.dubna se
na Vás těšíme za přepážkou Pošty Partner.
V tomto roce nás čeká rušný stavební ruch ve východní
části Jarošova nad Nežárkou, okolo školního areálu.
Bude realizovaná výměna střešní krytiny, zateplení
budov Mateřské školky a školní jídelny a úprava
přístupových cest a zahrady mateřské školky. Dále dojde

k vybudování nových chodníků, přechodu pro chodce,
přemístění autobusové zastávky a nového povrchu
místní komunikace. Souběžně s tím dojde k vybudování
a opravě kanalizace, ale také veřejného osvětlení.
Vzhledem k tomu, že obě akce mají už svého vysoutěženého
vítěze, víme i cenu. Budou nás stát 17 milionů. Máme
požádáno o dotace ze dvou zdrojů, ale i tak se možná
nevyhneme krátkodobému úvěru. Každopádně zvýšení
bezpečnosti, především dětí jdoucích do školy i dalších
uživatelů užívajících tyto komunikace, je k nezaplacení.
Od června se také změní frekvence svozu komunálního
odpadu. Budeme platit za výsyp jednotlivých nádob a svoz
bude probíhat každý čtvrtek v lichý týden. Tedy ve stejný
týden jako probíhá svoz tříděného odpadu. V obcích,
které tento systém provozují, už je znát významný pokles
komunálního odpadu na skládku. Označení sběrných
nádob proběhne v jarních měsících.
starosta Bohumil Rod
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Informace z jednání 26., 27.
a 28. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svých jednáních kromě obvyklých procedur schválilo:
• Rozpočet Obce Jarošov nad Nežárkou na rok 2018 jako schodkový
• Střednědobý výhled rozpočtu Obce Jarošov nad Nežárkou na
roky 2018-2020
• Rozpočtové opatření č. 12/2017
• zvýšení odměn neuvolněným zastupitelům s účinností od
1. ledna 2018 podle změny nařízení vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev
• žádost neziskové organizace I MY, o.p.s. o finanční příspěvek
ve výši 5.000 Kč
• akci „Oprava vnitřních prostor sokolovny v Jarošově nad Nežárkou“ v programu POV 2018
• záměr prodeje obecního pozemku p.č. 12/21 v k.ú Zdešov
• podání žádosti obce o převedení pozemků p.č. 708/2 a 285/10
pod příjezdovou komunikací v k.ú.Zdešov Státnímu pozemkovému úřadu
• koupi pozemků p.č. 1/2 a 714/2 pod místní komunikací 1 B
v k.ú. Zdešov
• Kupní smlouvu se zřízením služebnosti – pozemek parc.
č. st. 99/1, jehož součástí je stavba č. p. 84, pozemek parc. č. st.
99/2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev. a pozemek parc.
č. 727/3, vše v k. ú. Jarošov nad Nežárkou mezi Českou poštou
s.p. a Obcí Jarošov nad Nežárkou
• Směrnici Obce Jarošov nad Nežárkou k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
• složení hodnotící komise a komise pro otevírání obálek k výběrovým řízením
• vypsání zadávacího řízení na akci „Chodníky Jarošov nad
Nežárkou“, zakázka bude vypsána v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (zjednodušené
podlimitní řízení veřejné zakázky dle § 53 zákona) a v souladu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

s Pravidly Státního fondu dopravní infrastruktury
zadávací podmínky a návrh Smlouvy o dílo
k povinné výzvě firmy dle podmínek SFDI
Příkazní smlouvu mezi Obcí Jarošov nad Nežárkou jako příkazcem a společností STAVONA Tender, spol. s r.o., se sídlem
Pražská 8, 586 01 Jihlava jako příkazníkem
zadávací podmínky a návrh pachtovní smlouvy pro veřejnou
zakázku „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Jarošov nad Nežárkou“
výběr firem pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava
vnitřních prostor sokolovny v Jarošově nad Nežárkou“ z POV
dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Dostavba technické infrastruktury Zdešov – I. etapa“
Dodatek k navýšení cen komunálního a tříděného odpadu od
1. ledna 2018
Statut sociálního fondu a zásady pro použití prostředků sociálního fondu Obce Jarošov nad Nežárkou
Dodatek č. 14 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Obcí Jarošov nad
Nežárkou a ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou
záměr prodeje pozemku p.č.232/2 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
záměr prodeje obecního pozemku p.č. 15/2 a části obecního
pozemku p.č. 12/31 o výměře 90 m2 v k.ú. Zdešov
prodej obecního pozemku p.č. 12/21 v k.ú Zdešov
Darovací smlouvu na 38 m2 obecního pozemku p.č. 607/11
v. k.ú. Zdešov, vzniklého oddělením geometrickým plánem
č.153-232/2016 z pozemku 607/3 k.ú. Zdešov mezi Obcí Jarošov nad Nežárkou a Jihočeským krajem
firmu Swietelsky stavební s.r.o., Pražská tř.495/58, 37004 České
Budějovice jako dodavatele stavebních prací v Podlimitní veřejné zakázce na stavební práce v rámci akce ,,Chodníky Jarošov nad Nežárkou“
dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec včetně přílohy č. 1 Analytická část dle předloženého návrhu“

neschválilo:
• žádost soukromého žadatele o odkup 450 m2 obecních po-
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•
•
•

zemků p.č. 15/2 a 12/31 v k.ú. Zdešov z důvodu zachování
možnosti zasíťování vedlejšího pozemku
žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“
Smlouvu o poskytnutí dotace obce pro Metha, z.ú. na realizaci protidrogových služeb
žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 631/5 v k.ú Lovětín

•
•
•

vzalo na vědomí:
• nabídku prodeje objektu Brunnerova statku

Pár slov
ke třídění
odpadů
v Jarošově
nad Nežárkou
Nedávno mě pan starosta poprosil o krátké shrnutí současné situace ohledně třídění odpadů a zapojení občanů do motivačního systému třídění odpadů v obci Jarošov nad Nežárkou.
V současné chvíli máme
v databázi celkem 82 obcí,
kterým pomáháme s tříděním odpadů, a tak mám
s čím srovnávat. Kdybych
měl být hodně stručný, vystihlo by to pár slov: Wow,
super, jen tak dál. Co mě
k tomuto hodnocení vede?
Do 30. 9. 2017, tj. konec vyhodnocovacího období, se
do motivačního systému
zapojilo celkem 341 domácností z celkového počtu 498 (pozn. systém vyhodnocuje pouze domácnosti, ve kterých vzniká nějaký odpad).
Převedeno na procenta to
dělá nějakých 68,5 % zapojených domácností, což
je v tak krátkém čase skutečně obdivuhodné. Celkem bylo uděleno 9 037
EKO bodů. Zastupitelstvo
schválilo hodnotu jednoho
získaného EKO bodu 10 Kč,
což je dle mého pěkná sleva. Nejlepší domácnost získala 37,6 EKO bodu na osobu. Jediné co mě mrzí, je
(pokračování na straně 6)

 utnost pokácení stromů u myslivecké klubovny s tím, že pon
kácení provede na své náklady Myslivecké sdružení Nežárka
a dřevní hmotu si ponechá
odstoupení soukromých žadatelů od koupě pozemku p.č.
574/3 a 630/2 v k.ú. Lovětín a na jeho základě zrušilo své usnesení č. 64/2017
postup obecního úřadu ve věci žádosti o kácení olší na obecním pozemku p.č.1338/1 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou a ve věci
rozhodne podle stanoviska Odboru životního prostředí Městského úřadu v Jindřichově Hradci.

Výpočet EKO bodů rodiny Třídilových (postup řešení)
1. Vypočteme BT
Sečteme získané body za jednotlivé vytříděné pytle a vydělíme počtem osob.
Součet získaných EKO bodů - 3,5 EKO bod/pytel + 3,5 EKO bod/pytel = 7 bodů
Podíl získaných EKO bodů počtem osob – 7 : 2 = 3,5 EKO bodů za vytříděný odpad
2. Vypočteme BV
Stanovíme obsloužený objem na osobu tak, že sečteme obsloužené nádoby a pytle,
tj. pytel 120 l + pytel 120 l + nádoba 120 l + nádoba 120 l = 480 l.
Tuto hodnotu vydělíme počtem osob – 480 : 2 = 240 l/osoba obsloužený objem

Stanovíme úroveň třídění tak, že dáme do poměru
obsloužené litry pytlů s tříděným odpadem a
obsloužené litry všech nádob a pytlů,
tj. (pytel 120 + pytel 120) : (pytel 120 + pytel 120 +
nádoba 120 + nádoba 120) = 0,5 * 100
=> 50 % úroveň třídění
Podle obslouženého objemu a úrovně třídění stanovíme
v tabulce „Stanovení maximálních EKO bodů“ hodnotu maximálních
BV MAX . Tj. hodnota BV MAX činí 23 EKO bodů.
Podle tabulky „Procentuální čerpání maximálních EKO bodů“
stanovíme výši procent, které je možné nárokovat z BV MAX.
Tj. 30 % třídění BIO odpadu z kuchyně + 30 % třídění BIO odpadu ze
zahrady => nárok 60 % z 23 EKO bodů => 13,8 EKO bodů za efektivní
využívání nádob a pytlů

Závazek ke třídění
daných komodit
Bio odpad
z kuchyně
Bio odpad
ze zahrady
Sklo
Textil

Procentuální čerpání
maximálních EKO bodů
30 %
30 %
25 %
15 %

3. Vypočteme BS
Podle výše vypočítaného obslouženého objemu – 240 l/osoba a úrovně
třídění – 50 % stanovíme v tabulce „Stanovení maximálních EKO bodů“
hodnotu maximálních BS MAX. Tj. hodnota BS MAX činí 20 EKO bodů.
Podle tabulky „Procentuální čerpání maximálních EKO bodů“ stanovíme
výši procent, které je možné nárokovat z BS MAX.
Tj. 20 % nekupují balené vody => nárok 20 % z 20 EKO bodů => 4 EKO
body za snižování produkce odpadů
4. Sečteme jednotlivé bonusy
BT 3,5 + BV 13,8 + BS 4 = 21,3 Eko bodů / osoba / rok
Za rok 2017 Třídilovi získají 21,3 EKO bodů
na jednu osobu v domácnosti.
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Závazek ke snižování produkce
odpadů
Používáme jednu nákupní tašku.
Kompostujeme.
Nemáme popel, topíme plynem.
Nebereme letáky.
Nekupujeme balené vody.

Procentuální čerpání
maximálních EKO bodů
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
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Jak funguje hodnocení motivačního systému MESOH
Třiďte všechno tříditelné od plastu až po plechovky, efektivně využívejte svoje popelnice (přistavujte je ke svozu
zcela naplněné pouze zbytkovými netříditelnými odpady), efektivně využívejte svoje pytle (přistavujte je ke svozu
zcela naplněné důsledně pošlapanými obaly) a snižujte produkci odpadů (kompostujte kuchyňský bioodpad a
bioodpad ze zahrad, kupujte minimum balených vod, používejte jednu nákupní tašku atd.). Kdo se řídí tímto
doporučením, nemá problém získat pěkné slevy na poplatku. Jak se tyto slevy počítají?
Systém má celkem 3 druhy odměn:
Body za třídění odpadů – zkratka BT (maximum 25 EKO bodů/osoba/12 měsíců)
BT získáte tak, že odevzdáte nějaký vytříděný odpad (např. pytel s
plastem 3,5 kg = 3,5 EKO bodů – EKO body se mohou lišit obec od
obce, viz. příloha pravidel MESOH, která by měla být nahraná
v odpadovém účtu sekce „Články, dokumenty“). EKO body za
jednotlivé pytle a balíky se sčítají a následně dělí počtem osob na stanovišti. U této odměny není třeba nic
registrovat, stačí třídit a lepit čárové kódy.
Body za efektivní využívání nádob a pytlů – zkratka BV (maximum 25 EKO bodů/osoba/12 měsíců)
Tento druh odměny se řídí úrovní třídění odpadů a celkovým obslouženým objemem nádob a
pytlů. Podle těchto dvou proměnných se určí
Závazek ke třídění
Procentuální čerpání
maximum EKO bodů (BV MAX), které dané
daných
komodit
maximálních EKO bodů
stanoviště může získat (stanovení BV MAX viz.
Bio odpad
obrázek dále). Občané, kteří se ve svém odpadovém dotazníku
30 %
z kuchyně
zaváží ke třídění všech uvedených komodit, čerpají 100 % z
Bio odpad
30 %
maximálních EKO bodů. Pokud se např. někdo zaváže pouze ke
ze zahrady
třídění kuchyňského bio odpadu čerpá z maximálních EKO bodů
Sklo
25 %
pouze 30 %. Čerpání maximálních EKO bodů s ohledem na závazek
Textil
15 %
třídění jednotlivých komodit je uvedeno v tabulce.
Závazek ke třídění a snižování produkce odpadů je možné provést elektronicky nebo osobně na obecním
úřade vyplněním odpadového dotazníku. Dotazník můžete vyplnit i ve svém odpadovém účtu na stránkách
www.mojeodpadky.cz. Login a heslo najdete po pravé straně archu s čárovými kódy nebo Vám jej sdělí na
obecním úřadě.

Body za snižování produkce odpadů – zkratka BS (maximum 20 EKO bodů/osoba/12 měsíců)
Tento druh odměny se řídí úrovní
Závazek ke snižování produkce
Procentuální čerpání
třídění odpadů a celkovým
odpadů
maximálních EKO bodů
obslouženým objemem nádob a
Používáme jednu nákupní tašku.
20 %
pytlů. Podle těchto dvou
Kompostujeme.
20 %
proměnných se určí maximum EKO bodů (BS MAX),
Nemáme popel, topíme plynem.
20 %
Nebereme letáky.
20 %
které dané stanoviště může získat. Občané, kteří se
Nekupujeme
balené
vody.
20 %
v odpadovém dotazníku zaváží k pěti způsobům
snižování produkce odpadů, čerpají 100 % z maximálních EKO bodů. Pokud se např. někdo zaváže pouze k jednomu
způsobu snižování produkce odpadů čerpá z maximálních EKO bodů pouze 20 %. Čerpání maximálních EKO bodů
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s ohledem na závazky ke snižování produkce odpadů je uvedeno v tabulce (uvedené způsoby snižování produkce
odpadů jsou ilustrativní, každá domácnost si může uvést své vlastní).
Stanovení maximálních EKO bodů (BV MAX)

Stanovení maximálních EKO bodů (BS MAX)

Hodnoty uvedené v těchto tabulkách jsou ilustrativní. Skutečné hodnoty se mohou lišit.
Výzva pro všechny počtáře
Pochopili jste výpočet EKO bodů správně? Vyzkoušejte to vyřešením modelové situace rodiny Třídilových.
Paní Třídilová žije v jedné domácnosti se svým manželem panem Třídilem. Za rok 2017 vyprodukovali 2 plné
pytle s plastem (plný pytel 3,5 kg) a 2 popelnice s netříděným odpadem (SKO). Jejich popelnice má objem 120
litrů. Pan Třídil v odpadovém dotazníku vyplnil, že budou třídit BIO odpad z domácnosti i ze zahrady do svého
kompostéru. Sklo a textil třídit nebudou z důvodu nedostatku místa pro skladování. Pro snížení produkce
odpadů se zavázali, že nebudou kupovat balené vody. Kolik Eko bodů získají Třídilovi za daný rok na osobu?
S pozdravem Ing. Radek Staňka vedoucí týmu MOJE ODPADKY
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různé
(pokračování ze strany 3)
skutečnost, že udělených EKO bodů mohlo být mnohem více. Jen 70 domácností totiž vyplnilo odpadový dotazník neboli závazek k efektivnímu
využívání popelnic a snižování produkce odpadů. Systém totiž není jen o
třídění odpadů, ale pamatuje i na domácnosti, které např. kompostují nebo
snižují produkci odpadů. V rámci systému jsou stanoveny tři druhy odměn:
1. odměna za třídění odpadů (maximum 25 EKO bodů na osobu) – tato
odměna se řídí pouze skutečně vytříděnými a zaevidovanými odpady,
jako je plast a papír.
2. odměna za efektivně využívané nádoby a pytle (maximum 25 EKO
bodů na osobu) – tato odměna vychází ze závazku domácnosti k třídění
odpadů, které nejsou adresně sbírané. Např. třídění a kompostování bio
odpadu nebo třídění skla. Nedá se zjistit, kolik kdo zkompostoval bio odpadu nebo kdo kolik vytřídil skla do veřejných kontejnerů. Co se ale dá
měřit, jsou obsloužené litry sběrných nádob. Z řady výzkumů a statistik se
ví, že domácnosti, které kompostují, přistavují ke svozu popelnici méněkrát, protože popelnice není cítit a trvá, než se naplní. Tuto odměnu získávají domácnosti, které vyplní odpadový dotazník a následně ke svozu přistavují pouze plné popelnice netříditelného odpadu.
3. odměna za snižování produkce odpadů (maximum 20 EKO bodů na
osobu) - tato odměna vychází ze závazku domácnosti ke snižování produkce odpadů. Kdo např. nekupuje balené vody, topí plynem, kompostuje, používá jednu nákupní tašku atd., tyto způsoby snižování produkce odpadů může uvést jako závazek ke snižování produkce odpadů do
svého odpadového dotazníku. Systém následně začne vyhodnocovat, jak
domácnost třídí a zda má skutečně málo odpadů.
Více se o bodovém hodnocení dočtete na www.mojeodpadky.cz/vypocetekobodu.
S pozdravem Ing. Radek Staňka vedoucí týmu MOJE ODPADKY

Upozornění

V prostoru u vodojemu (u Pazderny) je zakázáno odkládání jakéhokoliv odpadu.
K tomuto účelu mohou občané využít areál sběrného
dvora.

Zbavte se nepořádku!

V pátek 13. dubna provedou jarošovští hasiči tradiční sběr
železného šrotu. Máte-li doma věci, které už dosloužily, připravte je před své domy do 16 hodin.

Kolik nás je?

K 1. lednu letošního roku žilo na území naší obce celkem
1.110 obyvatel, z toho 556 žen a 554 mužů. V jednotlivých
místních částech je stav následující:
Hostějeves
49
Jarošov nad Nežárkou
750
Kruplov
29
Lovětín
76
Matějovec
22
Nekrasín
34
Pejdlova Rosička
6
Zdešov
144
Během loňského roku se k pobytu přihlásilo 34 lidí a 17 se
jich odstěhovalo. Zemřelo 11 našich spoluobčanů a narodilo se 15 nových občánků.

Opakovaná výzva!

V minulém čísle zpravodaje jsme se na vás všechny obrátili s prosbou o zapůjčení dokumentů, případně o poskytnutí vzpomínek předků, jak prožívali období I. světové války
doma nebo na vojně. Z těchto materiálů bychom velmi rádi
připravili výstavu a využili je i pro chystaný kulturní program. Pár pokladů jsme již získali, ale přivítali bychom, kdybyste přispěli i vy, kteří jste zatím nenašli čas prohlédnout
domácí zákoutí, kde by se takové vzácnosti mohly nacházet. Originály písemností si okopírujeme a hned v pořádku
vrátíme. Pokud tedy jste ochotni poskytnout k tomuto účelu zajímavé materiály, předměty nebo vzpomínky, přineste
je osobně do konce dubna do Pravdovy knihovny nebo se
ozvěte na tel. číslo 777 065 442, případně pište na e-mail:
m.kodymova@centrum.cz. Pomůžete tak připomenout těžkou dobu, kterou si naši předkové nevybrali, ale museli v ní
žít. Velmi vám za to už předem děkujeme!
Milena Kodýmová

Celoroční otevírací doba sběrného dvora
v Jarošově nad Nežárkou
		 Úterý
17-19
		 Čtvrtek
17-19
		 Sobota
9-11

Svěží větřík pofukuje,
jaro už k nám nakukuje!

6

5 otázek pro...

různé

Ing. Jiřího Lána, zastupitele:

Zastupitelstvo mi přináší pocit, že jsem přiložil ruku
k dílu

Jak dlouho v Lovětíně žijete?
V Lovětíně trvale žiju od roku 2013. Předtím jsem ale asi deset let žil „na samotě u lesa“, v domku nedaleko Lovětína, kde se říká „U Komínků“.
Co se Vám v obci nejvíce líbí? Máte nějaké oblíbené místo?
V obci se mi nejvíce líbí okolní příroda, klidný život (v období mimo turistickou sezónu) a dobrá parta kamarádů. Oblíbených míst v okolí Lovětína
mám několik, je to například lokalita Luží, lesní rybníček Peklo nebo místní
klubovna v Lovětíně.
Proč jste se rozhodl pro práci v zastupitelstvu? A co Vám to přináší?
Zhruba před osmi lety mě oslovil pan starosta Bohouš Rodů, abych kandidoval do zastupitelstva. Po dlouhých úvahách jsem dospěl k názoru, že by bylo
dobré zastupovat místní část Lovětín v obecním zastupitelstvu. A to proto, abych mohl ovlivnit praktické záležitosti a abych byl lépe informovaný
o dění v obci. Práce v zastupitelstvu mi přináší pocit, že jsem přiložil ruku
k dílu, jinak řečeno k společné práci pro místo, které je pro mou rodinu domovem.
Co byste chtěl v obci zlepšit?
Určitě je možné zlepšovat mnoho věcí z technické infrastruktury obce. V budoucnosti bude například nutné řešit čističku odpadních vod v Lovětíně, vodovod, opravu místních komunikací v intravilánu obce aj. Vše ale záleží na
financích a postupném plánování prioritních investičních akcí v celé obci Jarošov nad Nežárkou.
Těšíte se na jaro?
Na jaro se těším moc, i proto, že vykonávám funkci mysliveckého hospodáře.
To nejhezčí na přírodě je totiž její jarní probuzení do „nového“ života.

Jaroslava Mynáře, zastupitele:
Nejraději chodím fandit fotbalistům

Jak dlouho v Kruplově žijete?
Pocházím ze Žirovnice a v Kruplově bydlím už 35 let.

Lovětínská knihovna

Rok 2017 proběhl ve znamení realizace projektu s cílem
zrekonstruovat původní lovětínskou knihovnu, přidruženou k multifunkčnímu centru „U kouřící veverky.“
Přijměte pozvání a můžete si vypůjčit literaturu z našeho
skromného knižního fondu nebo se jen tak posadit, relaxovat a u šálku čaje probrat s přáteli, co život dal a vzal. Na své
si přijdou i nejmenší čtenáři, pro které je v dětském oddělení připraven herní koutek. Prostory jsou v otevírací době
knihovny rovněž využitelné jako zázemí k dětskému hřišti.
Začínáme 5. dubna 2018
otevírací doba: čtvrtek 17-19 hod!

Literární recyklace

Nabízíme druhou šanci pro vaše knihy - dopřejte jim delší život! Posbírejte přečtené knížky, které se vám povalují doma, a vyměňte je za jiné. Sdílejte tak inspiraci, kterou
v knihách nacházíte, s ostatními vášnivými čtenáři.
Knihy je možné přinést v provozní době lovětínské knihovny. Neměly by být poškozené ani jinak znehodnocené.
Knihovna si vyhrazuje právo rozhodnout, které tituly připíše do svého fondu, a které nabídne k volnému rozebrání
domů. Těšíme se na Vás
Zdeňka Ouhelová a Věrka Šlechtová

Změny v Pravdově knihovně!

Od února se tu můžete potkat s paní Libuší Záleskou, která vystřídala pana Petra Frühaufa, jemuž v pokračování působení v knihovně zabránilo velké pracovní vytížení v hlavním zaměstnání.
Od února se změnilo i rozložení výpůjčních hodin pro veřejnost. Pravidelní návštěvníci si musí zvyknout, že v pondělí je knihovna uzavřena, protože byla v tento den nejméně využívána. Naproti tomu se rozšířila výpůjční doba
ve čtvrtek do odpoledních hodin. Její celkový rozsah zůstává stejný a snad bude čtenářům a dalším uživatelům
knihovny lépe vyhovovat.
Jak je tedy v knihovně pro zájemce otevřeno a s kým se tam
ve který den potkáte?
Úterý 15 – 19 hodin
Milena Kodýmová
Středa 17 – 19 hodin
Libuše Záleská
Čtvrtek 15 – 19 hodin
Milena Kodýmová
Pátek 17 – 19 hodin
Libuše Záleská

Hravá pozvánka do knihovny

Co se Vám v obci nejvíce líbí? Máte nějaké oblíbené místo?
Nejvíc se mi líbí, že je zde v obci, která není nikterak veliká, poměrně dost různých spolků. Každý si tu díky tomu může najít svoji oblíbenou aktivitu. Nejraději chodím na hřiště fandit našim fotbalistům. A když je pak vidím všechny
unavené, je mi jasné, že se s tím musí v Hospodě Pod Kostelem něco udělat.
Proč jste se rozhodl pro práci v zastupitelstvu?
Kandidoval jsem, protože jsem chtěl přispět k chodu obce.
Co byste chtěl v obci zlepšit?
Rozhodně bychom měli podpořit ty, kteří chtějí jakkoli pracovat s dětmi.
Těšíte se na jaro?
Ano, na jaro se moc těším. I když je pravda, že při pořádné zimě se nejlépe
odpočívá. 
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Vzpomínáte na loňskou vytrvalostní soutěž Zatočte si káčou o Káču? Tak něco podobného se odehraje v Pravdově knihovně i letos. Mohla by se tak stát dlouhodobou „líhní talentů“ ze všech věkových kategorií pro turnaje, které
v obci pořádá Klub přátel Jarošovské káči. O hru Káča budou tentokrát soutěžit děti, ostatní soutěžící mohou získat
„putovní pohár“. Obě ceny do soutěže věnuje opět Vlastimil
Lukš st., který za to, že se Káča v Jarošově hraje, může. Vytrvalostní soutěž, do které se může zapojit jakýkoli příchozí
(nejlépe pravidelně) ve výpůjčních hodinách knihovny, potrvá od dubna do října letošního roku. A protože je tento
rok rokem „osmičkovým“, zahájena bude v neděli 8. dubna
ve 14 hodin OSMIČKOVÝM TURNAJEM, jehož aktéry se stanou jubilanti s osmičkou v roce narození. Ostatní návštěvníci pak už v tento den mohou zahájit svoji vytrvalostní soutěž. Tak co vy na to? Přijďte do knihovny strávit příjemné
odpoledne! Za organizátory srdečně zvou Vlastimil Lukš
a Milena Kodýmová.

spolky

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ A ČESKÝ
ČERVENÝ KŘÍŽ
Ve zpravodaji
tentokrát představujeme
dva spolky z Hostějevse
Hasiči z Hostějevse: Účastníme se soutěží v okolí

Na otázky o SDH Hostějeves odpovídal jeho velitel Vlastimil Vokuš.
Jak dlouho už v Hostějevsi fungují hasiči a kolik členů teď máte?
V Hostějevsi byl sbor dobrovolných hasičů založen kolem roku
1950 a v současné době má 23 členů.

Co všechno patří k vaší činnosti?
Každoročně pořádáme letní zábavu po jarošovské pouti. Mohu
zmínit taky třeba vybudování hřiště a úpravu jeho okolí nebo úklid
lesních pasek. Před lety jsme se věnovali i opravě mostu přes řeku
Žirovničku mezi Hostějevsí a Pejdlovou Rosičkou.
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ČČK Hostějeves:

Pořádáme
Dětský den
a Mikulášskou
besídku
O spolku Českého červeného kříže v Hostějevsi jsme mluvili s jeho předsedkyní Kateřinou
Tobiášovou.
Kolik členů váš spolek má a jaká je jeho historie?
Spolek byl založený 1. ledna 1962, v současné
době máme 23 členů.

Účastníte se také zásahů?
Jelikož jsme omezeni technikou, kterou máme k dispozici, neúčastnili jsme se žádných zásahů v okolí. Většinou se ale účastníme hasičských soutěží v rámci obce Jarošov nad Nežárkou.
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Co všechno přes rok děláte?
Každoročně pořádáme Dětský den a Mikulášskou besídku. Loni jsme v Hostějevsi udělali
i zábavné odpoledne na konci léta. Já spolupracuji i s jindřichohradeckým spolkem, pomáhám při školení první pomoci na ZŠ, při
ukázkách první pomoci IZS nebo zajišťuji první pomoc na kurzech bruslení.
(vvr)

knihovna

První čtvrtletí v Pravdově knihovně
I letos to v naší knihovně žije. Nový rok jsme zahájili netradičně
premiérou amatérského filmu Josefa Novotného ŘEKY VYSOČINY. Zcela zaplněná knihovna byla svědkem nádherných záběrů
i zajímavých informací o čtyřech řekách, mezi nimiž nechyběla ani
naše Nežárka. O pár dnů později jsme se pro změnu vydali do světa. O svých zážitcích Z CESTY DO PERU A BOLÍVIE nám přišla vyprávět a promítnout dokumentární záběry paní Milada Petrů. První
únorovou sobotu knihovna opět praskala ve švech. Konala se zde
vernisáž výstavy KREATIVITA BEZ HRANIC. Svými velmi zdařilými
výtvarnými výtvory se tu do konce dubna budou chlubit z velké
většiny absolventi nebo frekventanti Ateliéru Žába, který v Jindřichově Hradci provozuje „naše“ Pavla Čejnová z Kruplova, ale i jiní
výtvarně nadaní lidé všech věkových kategorií. Mezi nimi je samozřejmě i několik šikovných Jarošovských. Únor a začátek března už
poněkolikáté patřil ženám, které chtěly potrénovat svoje mozkové závity. Sešly se celkem pětkrát a už teď se těší na podzimní pokračování. TRÉNINK PAMĚTI byl také v polovině března námětem

ukázkové hodiny, určené široké veřejnosti. Možná z jejích účastníků po této zkušenosti vzejdou i další zájemci o podrobnější vniknutí do tajů této zajímavé aktivity.
Knihovna samozřejmě nezapomíná ani na děti. Knihovnice se
s nimi v základní i mateřské škole pravidelně setkává v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Navíc v březnu, který je také zvaný
Měsícem čtenářů, na oplátku navštívily knihovnu obě oddělení
mateřské školy. Proběhla i již tradiční akce
Druháci čtou prvňáčkům, kdy starší děti
čtou těm mladším ukázky z knížky, kterou
v předchozím školním roce jako prvňáčci
zdarma získali v rámci projektu Knížka pro
prvňáčka. Ti mladší pak z nich vybírají nejzdatnějšího čtenáře.
V knihovně se pravidelně scházejí oba dramatické kroužky, starší děti ve středu navečer, mladší ve čtvrtek odpoledne. V poslední době se knihovna stala také azylem
nejmenšího potěru Jarošovské krojové
naše
družiny. Jeho štěbetáním pravidelně ožívá
cestovatelka
každý pátek navečer.
v indiánském
Milena Kodýmová, knihovnice
oblečení

Motýlci v knihovně

druháci čtou prvňáčkům

spokojené frekventantky kurzu Tréninku paměti

starosta obce stříhá pásky na vernisáži výstavy
Kreativita bez hranic

autor filmu Josef Novotný
se spokojenými diváky
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ŠKOLNÍ PŘEDJAŘÍ
Jen pár dní chybí do začátku jara. Zimní výzdobu na oknech, ve třídách a na chodbách pomalu střídají zajíčci, slepičky, kuřátka a vajíčka. Než však jaro vstoupí, můžeme se poohlédnout, co zajímavého se za zdmi školy i mimo ni událo.

V hodinách tělocviku jsme stihli bobovat u fary, bruslit na rybníku,
o přestávkách postavit sněhuláky na školní zahradě a bobovat na
kopečku před školou. Žáci 2. a 3. ročníku se aktivně připravují na
letní měsíce – v rámci tělesné výchovy se účastní plaveckého výcviku v Jindřichově Hradci.
Po čtyřech letech jsme opět fandili a drželi palce českým sportovcům na Zimní olympiádě. Sportovní atmosféra byla cítit každý den
nejen o přestávkách, ale i v hodinách. Sportovci a sportovní disciplíny se malovali, odhadovala se síla soupeřů, tipovaly se výsledky, umístění i počet medailí. Díky časovému posunu jsme sledovali před vyučováním, o přestávkách či po obědě některá sportovní klání na televizní obrazovce ve školní družině. Školou se neslo
mocné povzbuzování, které slyšeli určitě sportovci až v dalekém
Pchjongčchangu.
Sportovně naladění jsme se vydali na další ročník Fotbalového
turnaje malotřídních škol do Velké Lhoty. Za naši školu soutěžila dvě družstva – mladší a starší žáci. Družstvu starších žáků se podařilo vybojovat krásné 2. místo.
Nevynechali jsme ani Okresní kolo turnaje ve vybíjené v Jindři-

chově Hradci. Naše družstva sice nestála„na bedně“, ale v konkurenci městských škol si rozhodně nevedla špatně. Třeba za rok…
První pondělky v měsíci patří už mnoho let projektu „Celé Česko čte dětem“ a paní Mgr. Mileně Kodýmové, která nás na půdě
školy seznamuje se zajímavými knihami. V Pravdově knihovně pak
v rámci projektu „Druháci čtou prvňákům“ představili žáci 2. ročníku své čtenářské dovednosti. A kdo je nejlepším čtenářem očima prvňáčků? Nejvíce hlasů získala Terezka Vostrá. Blahopřejeme!
Láska ke knihám nás zavedla i do Městské knihovny Jindřichův
Hradec, kde paní knihovnice Michaela Kloučková provedla žáky
4. a 5. ročníku programem „Bajky“. Pro žáky 1. – 3. ročníku připravila velmi oblíbené téma „Moderní pohádky“. Ve volné chvilce si
pak děti prohlédly prostory knihovny a vyhledávaly si knihy podle svého zájmu.
Hudební cítění a rytmus jsme tentokrát rozvíjeli v naší mateřské
škole. S programem „Bubnování“ nás paní lektorka zavedla do
různých koutů světa a představila hudební nástroje typické pro
tuto část. Každý si mohl nástroj „osahat“, někteří šťastlivci si i na něj
i zahráli. V závěru však každý obdržel svůj bubínek a společně jsme
bubnovali různé rytmy. Když se paní lektorka přidala s dalšími nástroji, byl výsledný dojem ještě silnější.
I v letošním roce jsme přijali pozvání paní ředitelky ze ZŠ Mladé
v Českých Budějovicích na Mlýnek - soutěž „malých“ škol v českém jazyce. Podtitul „Semeleme, co se dá“ je zcela výstižný. Tři ze
čtyř čtvrťáků (samí kluci:)), kteří reprezentovali naši školu, už měli
za sebou loňské kolo, a tak se nenechali zaskočit „jinotaji“ mateřského jazyka. V silné konkurenci českobudějovických „malých“
škol a škol z okolí si hravě poradili s třístránkovými úkoly - doplňovali přísloví, hledali vetřelce, luštili přesmyčky, přiřazovali názvy
knih k autorům...Než došlo na závěrečné vyhodnocení, čekalo na
všechny milé překvapení - vodník, s nímž si děti zazpívaly a zasoutěžily.
Silným zvukem zvonu přivolala paní ředitelka všechny k finální části soutěže. Každý v koutku duše očekával, že při vyhlašování zazní právě jeho jméno. Jarošovští na tom nebyli jinak. Zastoupení jsme měli pouze v kategorii 4. ročníku...A nebudu vás napínat - neodjeli jsme s prázdnou! Prvenství již podruhé obhájil
Aleš Kučera, na 4. místě se ztrátou pouhých 0,25 bodu se umístil
a titul Úspěšného řešitele vybojoval Vojta Tichý a s minimálním
rozdílem na krásném 9. a 10. místě skončili Vojta Král a Domi-
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nik Kubák. Všem chlapcům ze 4 ročníku patří velký dík za znalosti, které prokázali, a za skvělou reprezentaci školy! Cestou domů už
se všichni těšili na další kolo a tipovali, zda Aleš obhájí „zlato“ i v
příštím roce....
Zdraví v naší škole utužujeme nejen sportem, ale i teoretickou přípravou a praktickým nácvikem při projektu „Den zdraví“.
Tento projekt začal brzy ráno příjezdem studentek Střední zdravotnické školy Jindřichův Hradec a jejich pedagogického doprovodu. Poté dorazili naši páťáci - figuranti, kteří se po hodině „mas-

kování“ proměnili ve zraněné. A opravdu vypadali velmi přesvědčivě. Otevřená zlomenina, odřená ruka, krvácení z nosu, popáleniny...Na pěti stanovištích si ostatní žáci v průběhu celého dopoledne prakticky vyzkoušeli, jak poskytnout první pomoc při úrazech,
naučili se důležitá telefonní čísla. Na šestém stanovišti - Zdravý zoubek - si děti připomněly důležitost pravidelné péče o svůj
chrup.
Děkujeme Mgr. Štěpánce Petrů a studentkám Kateřině Krátké, Tereze Kümmelové, Adéle Plačkové, Daniele Šteflové, Kláře Tůmové a Štěpánce Walterové za skvělou organizaci, odborný výklad
a hezký přístup k dětem.
Jarošovským školákům patří velká jednička za aktivitu a spolupráci !		
Martina Plášilová
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Co se chystá

DEN ZEMĚ

Základní škola v Jarošově
nad Nežárkou pořádá
v sobotu 21. dubna od
14 hodin tradiční Den
Země v prostorách školní zahrady. Touto akcí se
každoročně připojujeme
k celosvětovému hnutí za
ochranu životního prostředí. Tentokrát se zaměříme
na význam vody v krajině.
Program je určen dětem
i dospělým, žákům, rodičům i veřejnosti. Zúčastnit
se může každý, komu není
životní prostředí na naší
planetě lhostejné. Dětské
návštěvníky budou čekat
zábavné i poznávací hry a
aktivity a tvořivé dílny. Pro
dospělé chystáme tvůrčí
a pracovní stanoviště. Buřty na opékání s sebou.
Chcete-li nám pomoci při
přípravě akce, ozvěte se
nám na tel. č. 720 340 402
nebo na e-mail
eva.vlkova@seznam.cz.
Eva Vlková

POHLEDY Z JAROŠOVSKÉ ŠKOLY
LETÍ DO CELÉHO SVĚTA

V září roku 2017 jsem naši školu přihlásila do celosvětové hry Postcrossing, to je posílání pohlednic do celého světa. Systém je
jednoduchý. Jeden pohled pošleš ty, jeden ti přijde.
Zpočátku jsme s dětmi doufali, že pár pohledů pošleme a nějaký
snad i dorazí. Chválím páťáky, kteří v hodinách informatiky překládají, registrují nově příchozí pohledy nebo hledají na mapě,
odkud pohled doputoval.
K březnu 2018 máme na nástěnce v přízemí školy 22 pohlednic
z celého světa. Namátkou z Indie, USA, Ruska, Japonska, Španělska, Korei, Taiwanu, Německa, Holandska a dalších zemí.
Z každého nově příchozího
pohledu máme velikou radost.
Vždycky hádáme, odkud pohled přiletěl, připlul nebo přijel.
Pohledy jsou psány ve světových jazycích, my píšeme v angličtině. Děti i paní učitelky
si procvičí znalost angličtiny
(němčiny, ruštiny).
Jsme srdečně zváni do Osaky v Japonsku, i na Floridě nás
rádi přivítají 
Happy postcrossing, pupils from
the school in Jarošov and their
teacher Katka Vlková

5. dubna		

Lovětín

Obnovení provozu v knihovně		
7.dubna		

Jarošov nad Nežárkou

Odemykání Kameničky
sraz na parkovišti u Teba		
		Mejdan utopenců v Hospodě Pod Kostelem
8. dubna		

13 hodin
večer

Jarošov nad Nežárkou

Osmičkový turnaj v Káče
a zahájení vytrvalostní soutěže
Pravdova knihovna 		
13. dubna		

16 hodin

14 hodin

Jarošov nad Nežárkou

tradiční sběr železného šrotu
30. dubna		

Jarošov nad Nežárkou

Stavění máje na návsi		
Pálení čarodějnic u vodárny		
5. května		

Jarošov nad Nežárkou

Vernisáž výstavy fotografií Josefa Böhma
Pravdova knihovna		
11. května 		

15 hodin

Jarošov nad Nežárkou

Dětský den
Víceúčelové hřiště pod kostelem		
16. června		

14 hodin

Jarošov nad Nežárkou

Vítání občánků narozených v roce 2017
Pravdova knihovna		
2. června 		

17 hodin
večer

15 hodin

Jarošov nad Nežárkou

Kácení máje, Horalské hry, areál u sokolovny
taneční zábava, sál sokolovny hraje Parkán

14 hodin
20 hodin

Obec Jarošov nad Nežárkou
nabízí prodej palivového dřeva
Doprava je pro občany Jarošova nad Nežárkou a jeho místních částí zdarma.
Cena u jehličnanů (smrk, borovice) 800 Kč 1prm.
Cena u listnáčů (bříza, olše, dub) 980 Kč 1 prm.
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historie

Kronika obce Jarošov nad Nežárkou
		

Dokončení z minulého čísla

Odvody
Dne 17. května byli u odvodu domobranci r. 1871 – 1867. Ze 7
k odvodu se dostavivších nebyl odveden žádný. Všechny schopnější síly byly odvedeny již dříve.
Tukové lístky
Nedostatečným krmením dobytka, velikou spotřebou k účelům
válečným, jakož i omezením přívozu nastal veliký nedostatek tuků
pro výživu obyvatelstva tak důležitých. Aby ty malé zásoby, jež zde
jsou anebo se vyrobí, stejnoměrně mezi obyvatelstvo byly rozděleny, zavádí se – v měsíci červnu 1917 – tukové lístky. Na osobu počítá se na 4 neděle 20 dkg, množství ovšem nedostatečné; žel, že
ani tato skrovná dávka se mnohdy nedostane.
Dodávání mléka
Zároveň se nařizuje chovatelům krav, kteří tukových lístků nedostávají, odvádět z každé krávy 5 litrů mléka týdně, čehož se však
mnoho nedbá, poněvadž samozásobitelé máslo doma vyrobené
mnohem dráže prodají. Pokutami chovatelům krav ukládaným
se dodávka lepší. Mléko dodává se zdejší mlékárně, jež vyrobené
máslo nesamozásobitelům z Jarošova a z okolních vesnic, odkudž
se mléko též dováží, prodává. Cena másla 10 K 80 halířů za 1 kg.
Máslo bez lístků prodává se za 14 – 20 korun. Mléko „celé“ i sbírané dováží se z mlékárny též do J. Hradce pro tamní obyvatelstvo,
1 litr za 32 halířů, sbíraného za 14 halířů.
Statistika ploch osevu
Z důvodu přesného zjištění osetých ploch jednotlivými plodinami jmenovalo c.k. okresní hejtmanství výnosem ze dne 18. června
1917 čís.: 17 820 „Vyšetřovací komisi“, která by tyto statistické práce vykonala. Vyšetřovacím komisařem jmenován Rudolf Emmer,
řídící učitel v Jarošově, člen komise: František Fencl, starosta, důstojný P. Karel Ruth, farář a vikář, Karel Menšík, učitel a Karel Čejna,
mlynář v Kruplově.
Komise tato na základě katastrální mapy, parcelního protokolu,
pozemkových archů obcházela jednotlivé parcely všech pozemků
patřících do katastru obcí Jarošova, Kruplova a Matějovce a zjistila obilí a plodiny na nich pěstované. Výsledek nelišil se mnoho od
podobného soupisu provedeného v předešlém roce 1916. Statistika tato má sloužit za základ ku budoucí rekvizici, jež pravděpodobně, potrvá-li válka, provedena bude.
Provádění této statistiky potrvalo za úmorné práce s přidáním
nočních hodin 15 dní.
Nouze přede žněmi
V měsíci červenci dostoupil nedostatek potravin svého vrcholu.
Chudé obyvatelstvo bylo již úplně vyčerpáno, dodávání mouky na
lístky bylo nepatrné nebo žádné. Tak stalo se obyčejným zjevem,
že tito lidé nedostatkem trpící v noci trhají na polích rolníků ještě nevyspělé brambory, čímž značná část úrody jest zničena. Tento nedostatek jeví se ve zvýšené míře v městech. Lidé, zvláště ženy
od Prahy, Budějovic a z okolí Veselí a Soběslavi každého dne přijíždějí v zástupech drahou do Jarošova, kde od statku ke statku prosí a za vysoké ceny kupují rané brambory. Ceny za 1 kg od 46 halířů (maximální cena) až do 1 koruny. Poněvadž veškeré plodiny,
tedy i brambory byly pro potřebu státu zabaveny, byl tento prodej
úředně zakázán, ale zákazu toho nedbáno a úřady blahovolně - vidouce ten nedostatek – z počátku tyto přestupky nestíhaly. Teprve později bylo proti tomuto nedovolenému prodeji zakročová-

no, brambory byly četnictvem zabavovány a rolníci platili 30 – 50
– 100 K pokuty – zvláště tenkrát, když prodávali za vysoké ceny.
Pisatel této kroniky byl přítomen jednou vzrušujícímu výjevu na
nádraží. Bylo to již v měsíci listopadu 1917. Jakási žena od Prahy
koupila v Jarošově asi 40 kg brambor, jež na zádech nesla (jak se
vůbec všeobecně dělo, i manželky úředníků tak činily) na nádraží.
Četník ze stanice Jarošova brambory ty jí na nádraží zabavil. Zoufalá žena ve velkém rozčilení, volajíc, že má doma 5 dětí, které nemají co jíst, v největším kvapu běžela s rukama vzhůru zdviženými po trati proti vlaku k nádraží od Velkého Bednárce právě přijíždějícímu. Strojvedoucí, vida zoufalou ženu, vlak ještě včas před
vjezdem do nádraží zastavil. Žena odvedena. Brambory a peníze
ovšem ztratila. Další její osud není znám.
Úroda roku 1917
Rok 1917 byl velmi suchý. Až do konce měsíce dubna leželo vysoko sněhu, zjev to dávno nebývalý, takže veškeré polní práce byly
s chvatem konány až v květnu. V tomto měsíci bylo několik menších srážek a od té doby, až do podzimu nepršelo a i na podzim
byly deště nepatrné. Celé léto byla vysoká teplota, takže v řece
bylo stále málo vody, mletí ohroženo a elektrické osvětlení omezeno. Květnové srážky prospěly žitu a pšenici, které, ač řídké, dobře se vyvinuly, dobře odkvetly a hodně sypaly. Za to oves a ječmen,
seté až v květnu, nemajíce dostatečné vláhy, zůstaly velmi špatné,
nízké a řídké s několika nevyvinutými zrny, takže s výnosem jejich
nedá se vůbec počítat. Brambory v dobrých půdách i v tom velkém suchu dost dobře se udržely. V půdách písčitých daly úrodu
malou, ač na počet jich bylo hojně. Pro veliké sucho se nevyvinuly. Jetele, ač se na začátku pěkně ukazovaly, parnem úplně zprahly,
sena bylo málo a louky po senné sklizni úplně vyprahly, takže otav
vůbec nebylo. Ovšem ani zelí nebylo a 1 kg zelí prodával se – byl-li
vůbec k dostání – za 1.60 až za 2 K, ač před válkou cena 6 haléřů za
kilogram byla považována za drahou.
Krmná řepa, ujala-li se, zůstala malá a její chrást byl úplně zničen
housenkami, ku jejichž rozmnožení stálé teplo velice prospělo.
Píce pro dobytek jest tedy veliký nedostatek a rolníci jsou nuceni zmenšit stav dobytka. Nezbytný toho následek jest nedostatek
mléka a másla.
Odvody
Dne 3. září 1917 povoláni k odvodu mladíci 18, 19, 20letí, narození v létech 1897, 1898, 1899. Ze 12 k odvodu se dostavivších byli
schopnými uznáni:
135. Šach Jan, studující gymnázia, narozen roku 1899
136. Uchytil Václav, číšník, narozen roku 1899
137. Klement Karel, zedník, narozen roku 1898
138. Budař František, obuvník, narozen roku 1899
139. Mrkvička Josef, čeledín, narozen roku 1899
140. Krajník Bartol, cementář zedník, narozen roku 1898
141. Peltan Vincenc, truhlář, narozen roku 1897
kteří nastoupili vojenskou službu dne 15 října 1917.
Odchod vojska
Dne 10. září 1917 bylo oddělení 10. pluku dragounů, po tříletém pobytu v Jarošově, odvoláno. Obyvatelstvo snášelo se s vojskem celkem dobře. Pobyt vojska, jehož volnější způsob života jest
znám, měl škodlivý vliv na dospívající i školní mládež, zvláště když
otcové mnohých rodin, dlíce na vzdálených bojištích, nemohli
svého vlivu v rodině uplatňovat. Mimo to vojsko při nedostatečné
výživě skupovalo kdejaké potraviny u obchodníků i v soukromých
domácnostech, takže nezaviněně bylo příčinou značného zdražování, které v Jarošově bylo značnější než jinde.
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Kávy není
V letních měsících roku 1917 káva z obchodů úplně zmizela. Místo kávy prodává se na lístky kávová náhražka. Poněvadž její jakost
je velmi pochybná, vaří se káva ve většině domácností z praženého žita.

Snížení dodávky cukru
Od 1. listopadu 1917 snížena dodávka cukru na ½ kg pro osobu
na měsíc. Od 1. prosince 1917 dostávají děti do 5 let, potom matky kojící a těhotné o ¼ kg více, tedy ¾ kg na měsíc. Na den tedy
1 2/3 dkg (2 ½ dkg).

Soupisy dobytka
Během roku 1917 nařízeny třikrát soupisy dobytka, aby byl získán
přehled o jeho stavu. Dne 10. ledna, 31. května a 31. října 1917.
Není pozorovat značnější snížení počtu dobytka, zato jest jakost
značně horší, následkem nedostatku píce a stálého rekvírování
lepších kusů. Počet nahrazuje se přírůstkem mladšího dobytka,
který se skoro všechen odchovává.

Zvýšení podpor
Od 1. srpna 1917 byla následkem drahoty zvýšena podpora rodinám, jejichž živitelé se nalézají ve válečné službě. Osoba dostává
denně 1.60 K. Za měsíc prosinec vyplaceno v Jarošově 3070 K. Pětičlenná rodina dostává měsíčně 240 K.

Nedostatek uhlí
Minulé zimy nebyl ještě pociťován nedostatek uhlí a dříví, ač ceny
jeho značně stouply. V roce 1917 vzal stát dodávku uhlí ve svou
vlastní správu a uhlí nedostávají než jen průmyslové podniky:
mlékárna, kovárna, mlýn K. Čejny ku pečení aprovizačního chleba.
I škola byla z přídělu vyloučena a do 15. října zapovězeno topit.
Tím bylo vyučování nejvýš ohroženo. Ku nátlaku starosty pana
Františka Fencla prodala zdejší mlékárna pro školu 16q černého
uhlí – ač ho škola potřebuje 70q a tím zatím vyučování nepřerušeno. Jak bude dále? Někteří zásobili se uhlím – za brambory a jinými postraními cestami.
Lístky na mýdlo
I mýdlo následkem nedostatku tuku zmizelo a prodává se za úžasné ceny: 8 – 10 K za kilogram, ač stávalo 72 – 80 halířů a nebo za
obilí, mouku a brambory. Proto výnosem c. k. okresního hejtmanství ze dne 10. října 1917 čís.: 26 776 zavádí se lístky na mýdlo. Tím
ovšem nedostatku neodpomoženo. Na 1 lístek pro osobu na 4 měsíce prodává se 1 kousek mýdla za 40 halířů (před válkou 8 halířů),
avšak do Jarošova dodáno jen 248 lístků, takže bylo třeba podělit
jedním lístkem 2-3 osoby. Lístky tyto platily pro měsíce srpen, září,
říjen, listopad. Nových lístků s platností pro měsíce prosinec 1917
a leden, únor, březen 1918 zasláno 300, ale mýdla vůbec není, za
to však možno koupit na lístek prášek jako náhražku za mýdlo.
Petrolej
Na měsíc květen, červen, červenec dodáno do Jarošova 35 kg petroleje, na srpen a září 23 kg, na říjen 45 kg, na listopad 80 kg a na
prosinec 80 kg a 768 malých svíček. Toto nepatrné množství pro
více než 50 domácností nutí obyvatelstvo se světlem velice šetřit, stížnosti jsou stále četnější. I elektrické osvětlení – ovšem nad
pomyšlení výhodné – jest částečně omezeno pro trvale nízký stav
vody, zaviněný letošním suchem a nyní stálými mrazy.
Dodávka brambor
C. k. okresní hejtmanství nařídilo dodat z letošní „prostřední“
bramborové sklizně 50 vagónů brambor, nařízení , jemuž naprosto není možno zplna vyhovět. Brambory sázeny celkem na 63 ha.
Má se tedy odvést z 1 ha 80q. Obecní úřad vyhověl nařízení tomu
potud, že rozvrhl dodávku tu poměrně na jednotlivé pěstitele
brambor. Dosud odvedeno 1698q a do zdejší sušárny na bramborovou mouku zřízené 307.7q, tedy celkem 20 vagónů.
Další rekvizice zvonů
Dne 30. října 1917 zabaven a po kusech snesen k účelům válečným další zvon „Sv. Prokop“ – umíráček – 2 centy vážící. Zbyl tedy
ještě jediný zvon, jímž se nyní při všech příležitostech a slavnostech stejně vyzvání. Brzo-li pak bude ohlašovat uzavření míru?

Rekvizice varhan
Aby hrazena byla potřeba kovů k účelům válečným, byly pověřeným varhanářem firmy „Petrus“ z Prahy vybrány dne 6. prosince
1917 z varhan cínové píšťaly rejstříku „kvinta 4“, jež tvořily právě
prospekt varhan. Píšťaly ve váze 21 kg v beztvárnou hmotu zmačkány a v bedně odvezeny. Rekvírovaná kvinta byla středním hlasem mezi ostatními rejstříky a tím hra pozbyla plnosti. Vedle toho
vyňat z II. manuálu rejstřík „Principál 2“, jeho v ohledu hudebním
netřeba litovat.
Zvýšené ceny
Stále přibývajícím nedostatkem potravin stoupají ceny jejich, jakož všech ostatních potřeb do závratné výše.
Tak ustanovena cena másla ve zdejší mlékárně na 18 K 50 haléřů
za 1 kg, maximální cena žita po žních roku 1917 na 42 K za 1q, táž
cena za pšenici, za oves 30 K, za ječmen 36 K, za 1 vejce 60 halířů
a tak ceny den ode dne ve všech oborech stoupají, takže co nekoupíš dnes, jsi nucen za týden koupit za peníz dvakrát vyšší.
Rekvizice
Rekvizice obilí a brambor provádí se stále se zvýšenými požadavky a komise, tu na brambory nebo obilí, na seno a slámu, tu zase
na dobytek jsou všedním zjevem a obyvatelé nestačí to nejnutnější ukrývat, poněvadž jinak by bylo vystaveno největšímu nedostatku.
Přesto nepřichází do obce pro nesamozásobitele skoro žádná
mouka a přijde-li, jest jakosti tak špatné, že může se požívat se
škodou na zdraví. Bílé mouky k vaření vůbec nevidět. Vše vyváží
se do Německa a do Vídně, což se však přísně tají a psát se o tom
nesmí.
Lid, nemaje ani mouky, ani tuků, ani vajec, ani masa, trpí podvýživou a osoby, dříve zdravím kypící, jsou nyní pouhými stíny.
Cena 100 – 200 – 300 K za 1 metr látky jest minimální a může si je
koupit zase jen ten, kdo jiným zločinným způsobem – předražováním jiných věcí – peníze vyzískal. Nejvíce jsou touto drahotou postiženi dělníci a osoby se stálým platem – úředníci a učitelé. Jejich
soukromé jmění již dávno zmizelo v bezedném jícnu lichvářů, jen
aby nejbídněji živořit mohli.
VII. válečná půjčka
V prosinci roku 1917 vypsána byla VII. válečná půjčka. Lid má již
největší nedůvěru v jistotu peněz na válečnou půjčku upsaných
a neupisuje nic. Obec, pod nátlakem úřadů, upsala 1 000K a záložna 40 000 K.
VIII. válečná půjčka
V měsíci …… (zde vynecháno) roku 1918 byla opět vypsána nová
válečná půjčka. Výsledek její setkal se s úplným nezdarem.
4. II. 1919 insp. Jos. Groulich
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