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Vážení čtenáři,
Rok se nám přehoupl do druhé poloviny.
Je období prázdnin a dovolených. Letní
přestávku budou mít také naši fotbalisté,
kterým chci poblahopřát k prvnímu místu
v tabulce.
Od prvního července bude na základě rozhodnutí našeho
zastupitelstva rozšířena provozní doba Pošty Partner o 1,5
hodiny. Provoz pošty už teď částečně dotujeme z obecního
rozpočtu, ale věříme, že díky rozšíření středečního provozu
do 17 hod sem najde cestu více uživatelů. Do budoucna
by zde mohl být i Obecní úřad. Přemístění je podmíněné
investičními prostředky, které v současné době v rozpočtu
obce bohužel nejsou.
V minulém čísle avizované stavební akce ,,Chodníky

Jarošov nad Nežárkou“ a ,,Zateplení MŠ“ jsou v plném
proudu. Je nám jasné, že zasahují do běžného života
obyvatel žijících v oblasti a také uživatelů školy a školky.
Proto děkujeme za trpělivost. Odměnou nám bude celkově
zrekonstruovaný areál i s příjezdovými komunikacemi
a chodníky. Během jara proběhla v místní části Hostějeves
v rámci pokládání elektrického kabelu do země i výstavba
veřejného osvětlení. Došlo také k demolici objektu bývalé
knihovny a garáže. Za provedení demoličních prací děkuji
členům SDH Hostějeves.
V letních měsících započne také rekonstrukce sociálních
zařízení a podlah cvičebních prostor v Jarošovské
sokolovně. Léto tedy budeme mít plné aktivit pracovních
i kulturních a Vám milí čtenáři přeji příjemné užití
zasloužené dovolené.		
starosta Bohumil Rod

zprávy z obce

Informace z jednání
29. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svém jednání kromě obvyklých procedur
schválilo:
• zadání znaleckého posudku na bývalý Brunnerův statek s přilehlými pozemky jako podklad pro další jednání o jeho případné koupi
• záměr prodeje 66 m2 z pozemku p.č.1/2 v k.ú. Zdešov oddělených geometrickým plánem č.155-377/2017
• prodej obecního pozemku p.č. 232/2 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• prodej obecního pozemku p.č. 12/21 v k.ú Zdešov
• firmu ZEPA - Miroslava Zelenková, Smetanova 517, 394 68 Žirovnice jako dodavatele stavebních prací v poptávkovém řízení na stavební práce v rámci akce ,,Oprava vnitřních prostor
sokolovny Jarošov nad Nežárkou“
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č.23/EN/SSB 8-2018 s ŘSD ČR pro akci ,,Rekonstrukce
chodníků v Jarošově nad Nežárkou podél silnice I/23“ na ve-

Kabelkový veletrh je tu zas!
Pravdova knihovna se o prázdninách opět stane jedním ze sběrných míst KABELKOVÉHO VELETRHU! Sbíráme opět kabelky, dětské knihy a bižuterii a letos nově panenky pro holčičky a angličáky
pro kluky. Výtěžek ze zářijového prodeje v krajském městě bude
rozdělen mezi talentované děti. Máte-li tedy doma něco zbytného
z uvedených věcí, rádi Vás s tím v knihovně přivítáme.

Válečné ozvěny
Výstava historických dokumentů a vzpomínek z domova i z vojny
naváže na červencovou vycházku. Uskutečnit se může díky vstřícnosti řady z vás, kteří jste zareagovali na naši výzvu a zapůjčili nám
k nahlédnutí či okopírování své domácí poklady. Pokud někdo čte
o tomto tématu dnes poprvé a mohl by k němu něčím přispět,

•
•
•

řejné osvětlení a kanalizaci - protlaky a podélné uložení
žádost soukromého majitele o souhlas s rekonstrukcí jeho
usedlosti
rozšíření otevírací doby Pošty Partner ve středu od 14 do 17
hodin
nabídku firmy Urbitech s.r.o., Jalubí 453, 687 05 Jalubí, na provozování služby Hlášenírozhlasu.cz.

Zastupitelstvo neschválilo
• žádost Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 o finanční příspěvek ve výši 7.500 Kč.
Zastupitelstvo rozhodlo
• ve věci soukromého majitele usedlosti setrvat na svém původním stanovisku v souladu s usnesením č. 25/2018.
Zastupitelstvo přijalo
• nabídku Služeb města Jindřichův Hradec s.r.o., Jiráskovo předměstí 1007/III, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 92.376 Kč bez
DPH na výspravu výtluků v Jarošově nad Nežárkou a jeho
místních částech.

vězte, že pořád ještě rádi přivítáme další příspěvky, které pomohou zmapovat tuto nelehkou etapu života našich předků. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 1. září ve 14 hodin v Pravdově
knihovně.
		
Milena Kodýmová, knihovnice

Pravdova knihovna o prázdninách
O prázdninách knihovna tradičně poněkud omezuje svůj provoz,
ale pro ty, kteří bez knížky nemohou být, bude samozřejmě fungovat. Navštívit nás můžete v úterý a ve čtvrtek vždy od 17 do 19 hodin. Kromě půjčení knížek a časopisů se můžete zapojit do vytrvalostní soutěže „Líheň talentů“ v káče, prohlédnout si výstavu skvělých fotografií a nebo také přispět do Kabelkového veletrhu (podrobnosti v jiném článku). Jak vidno, stojí za to o prázdninách do
knihovny zajít.
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Jak čas mění místa okolo nás

Pouťová vycházka
po stopách našich
padlých

Na základě několika Vašich podnětů jsem se rozhodl začít konfrontovat místa zachycená na historických snímcích se skutečným
stavem v současnosti a otevřít tak ve zpravodaji novou rubriku.
V tomto čísle přináším fotografii zachycující jarošovské muže při
výstavbě cesty ke škole. Jak jistě víte, škola byla otevřena v roce
1959. V jarošovské kronice se dočteme, že termín dostavby
1. 9.1959 nebyl dodržen. Škola byla slavnostně otevřena až v neděli
13.12.1959. V době jejího otevření vyšel v tehdejším satirickém týdeníku Dikobraz článek, který zkritizoval všechny složky podílející
se na stavbě od projektantů přes řemeslníky a nenechal nit suchou
ani na vedení tehdejšího MNV. Jestli byly všechny kritizované nedostatky objektivní, nebudu posuzovat. Jen pro zajímavost uvedu,
že škola byla tehdy uváděna jako osmiletá. Náš snímek byl pravděpodobně pořízen na jaře 1960. Při výstavbě komunikace bylo za-

Letos na podzim si připomeneme
sté výročí ukončení I. světové války, která zasáhla i naši obec a její
místní části. Toto výročí jsme zvolili i jako téma letošní pouťové vycházky, která se uskuteční ve čtvrtek 5. července. Sejdeme se ve 14
hodin u pomníku padlých v parku
u staré školy a vydáme se po stopách jmen, která jsou na pomníku
uvedena. Některá z nich jsou ještě i dnes zahalena tajemstvím, ale
možná, že se nám podaří společně
je odhalit. V každém případě by to
mohla být zajímavá výprava do historie.

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.
Objednávky přijímá p. Zdeněk Havlíček, mob.776 670 556

evidováno 460 hodin opravdu náročné ruční brigádnické práce.
Na druhé fotografii jsem se pokusil zachytit na veřejně přístupných pozemcích současný stav tohoto prostoru. V místní komunikaci je položen nový dešťový kanál a následovat bude oprava jejího povrchu a výstavba chodníku, který zvýší bezpečnost především dětí navštěvujících naší školu. Orientačním bodem pro srovnání situací je komín bývalé ,,Brunnerovy škrobárny a syrubárny“ označený šipkami.
Za poskytnutí historické fotografie z rodinného archivu děkuji
paní Mirce Mynářové z Kruplova  .
		
Bohumil Rod

Léto je už tady zas,
raduje se každý z nás.
Prázdniny a dovolená,
tohle žádnou chybu nemá!

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

19

5 otázek pro...

různé

Bohumila Roda, zastupitele:

Měli bychom se umět postarat sami o sebe a upevňovat místní komunitu

FOTOGRAFIE Z ČINNOSTI KNIHOVNY:

Jak dlouho v Jarošově žijete?
V listopadu to bude 38 let, co jsme se přistěhovali z Jindřichova Hradce do bytovky. A 21 let bydlím na Kozím plácku. Do Jarošova jsem
ale jezdil už dříve, k Pecánkům. Do chaloupky za vodojemem ve směru na
Lovětín.
Co se Vám v obci nejvíc líbí? Máte tu nějaké oblíbené místo?
Máme to štěstí, že bydlíme na rozhraní Třeboňské pánve, České Kanady
a Českomoravské vrchoviny. Je tu spousta krásných a pestrých míst, která
mám rád. Zmíním třeba okolí lovětínské hájovny, Hánovského rybníka, říční nivy Kameničky, Žirovničky a Nežárky a také zvlněné linie kopců ve Zdešově a v Pejdlově Rosičce. A když je ouvej, spolehlivě funguje lavička na mé
zahradě.
Proč jste se rozhodl pro práci v zastupitelstvu? Co Vám to přináší?
Možná to bylo komplexem ,,náplavy“ a snahou se ho aktivně zbavit.  Hltal
jsem místní historii, byl činný ve spolcích a pak jsem se dostal až do zastupitelstva. Měl jsem to štěstí, že u většiny těchto aktivit byla dobrá parta. Ta práce je zajímavá především pestrým spektrem činností, které jako vesnický starosta vykonáváte. Takže se neustále učím a je moc fajn pocit vidět výsledky.
Co byste chtěl v obci zlepšit?
Kolegyně a kolegové v rozhovorech přede mnou tady většinou zmiňovali
především věci materiální. A je to logické. Obec má poměrně rozsáhlý majetek, který se neustále musí udržovat, opravovat, zvelebovat. Přestože máme
největší daňové příjmy v historii veřejné správy, nepokryjí nikdy představy
všech obyvatel. Valná většina společnosti si zvykla všechny problémy házet
na instituce a stát. Ale měli bychom se naučit postarat sami o sebe a o svou
rodinu, pomáhat svým blízkým, potřebným. A co nejvíce upevňovat místní
komunitu. Při současném marnotratném hospodaření státu je totiž víc než
jisté, že přijde útlum, finanční krize. A té se dá čelit nejúčinněji zezdola v rámci rodiny, komunity, obce. Tady nás čeká dlouhá cesta.

Knížková babička s obdarovanými prvňáčky – chybí
sestry Procházkovy

Osmičkový turnaj – nemladší účastnice
a zároveň vítězky se svými soupeři

Máte rád léto?
Nejraději mám to indiánské (babí). Asi proto, že jednou v září před mnoha
lety jsem se vracel s nadějí z dvouleté vojenské služby. Klasické léto mám také
rád a čtenářům zpravodaje přeji, aby si to probíhající užili dle svých představ.

Alenu Steffalovou, zastupitelku:
Chci, aby se lidem v Hostějevsi líbilo

Jak dlouho v Hostějevsi žijete?
Pocházím z Bednárce a v Hostějevsi žiji již 44 let.
Co se Vám v obci nejvíc líbí? Máte tu nějaké oblíbené místo?
V obci se mi libí nově upravená náves se zvoničkou. Oblíbených míst mám
v okolí Hostějevsi hned několik. Ráda se projdu k řece do Pejdlovy Rosičky, do
Lipiny, ke Kapkům anebo jen lesem po silnici k Nekrasínu.

Předškoláci se loučí s mateřskou školou

Proč jste se rozhodla pro práci v zastupitelstvu?
Pro práci v zastupitelstvu jsem se rozhodla z toho důvodu, že jsem chtěla mít
přehled o tom, co se v obci děje.
Co byste chtěla v obci zlepšit?
Chci, aby se místní část Hostějeves stále upravovala a aby se zde občanům
líbilo. Čeká nás ještě mnoho práce. Moje noční můra je hned při odbočení
do obce. Do budoucna bych si přála, aby tyto dvě budovy majitelé opravili.
Máte ráda léto?
Ano, mám. V tuto roční dobu se u nás odehrává nejvíc společných akcí, lidé
se schází při práci i při zábavě.
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Líheň talentů – zahájení vytrvalostní soutěže

knihovna

Druhé čtvrtletí v Pravdově knihovně
„Osmičkový rok“ letos samozřejmě, i když troA ve znamení akcí pro děti proběhl i celý měchu netradičně, připomíná Pravdova knihovsíc červen. Pravidelné setkání první pondělí
na. 8. dubna byla v jejích prostorách pro vev měsíci se žáky základní školy v červnu trařejnost zahájena vytrvalostní soutěž v káče
dičně probíhá v knihovně. Kromě nabídky
„Líheň talentů“. Připomínáme, že se až do
prázdninové četby pro všechny zažívají slav8. října soutěží ve dvou kategoriích, děti o hru
nostní chvilku naši prvňáčkové. V rámci proKáča a ostatní o putovní pohár. Krásné ceny
jektu Knížka pro prvňáčka získávají jako dáopět nezištně věnoval pan Vlastimil Lukš st.
rek knížku, letos je to „Bráchova bota“, aby
Zatočit si může každý, kdo zajde do knihovsi mohli ověřit, jak už kamarádí s písmenky,
ny ve výpůjčních dnech, i když není jejím rea připravit se na svoje vystoupení před porogistrovaným čtenářem. Jste-li hraví, neváhejtou budoucích prvňáčků v následujícím školte a přijďte si to zkusit. Třeba objevíte svůj taním roce.
lent nebo novou zábavu pro svůj volný čas. Broučci si to v knihovně pěkně užili
Hezký dárek ke svému mezinárodnímu svátTato soutěž byla v uvedený den symbolicky
ku letos děti dostaly od novobystřického diodstartována Osmičkovým turnajem. Dvoučlenná soutěžní druž- vadelního souboru Malinka. Ten jim pro radost a dospělým pro
stva tvořili „kulatí“ jubilanti, jejichž rok narození končí osmičkou. dobrou náladu přijel zahrát pohádkový příběh Ježibaby z Babína.
Osm družstev desetiletými počínaje a osmdesátiletými konče se Zaplněná knihovna
podle netradičních pravidel utkalo v úsměvném klání. Nejlépe si se bavila nejen vývedly desetileté slečny Karolína Špačková a Martina Tyšlerová, ale kony herců, ale také
zvítězili vlastně všichni. A všichni včetně přítomných diváků si na- reakcemi dětí, jekonec pochutnali na nádherném „osmičkovém“ dortu od Aničky jichž bezprostředMikšové. Děkujeme všem soutěžícím, kteří na účast v soutěži kýv- nost krásně dotvoli, zvláště si vážíme účasti osmdesátníků paní Marie Vlkové a pana řila milou atmosféJosefa Nejedlého.
ru pondělního podV dubnu do knihovny po několika odkladech způsobených epide- večera.
mií spalniček konečně dorazila i třída Broučků ze zdejší mateřské Letos poprvé si maškoly. Dopoledne plné her a veselého čtení jsme si společně pěk- teřská škola zvolině užili.
la za místo rozlouV květnu byla vernisáží zahájena výstava fotografií známého re- čení s předškoláky
gionálního autora Josefa Böhma. Tento nepřehlédnutelný foto- naši knihovnu. Pagraf nechybí u žádné významnější akce, která se v našem regionu sováním na školákoná, proto má i spoustu zajímavých záběrů od nás i o nás. Přijďte ky bylo slavnostně
Pohádkové bytosti v knihovně
se podívat, výstava potrvá až do konce letních prázdnin.
„povýšeno“ 14 dětí,
jako dárek dětem k svátku
V květnu již tradičně každoročně v knihovně probíhá vítání občán- které se po prázdků narozených v předchozím roce. Letos jsme jich přivítali rekord- ninách rozejdou do
ní počet – v roce 2017 se u nás narodilo 15 dětí! K milé atmosfé- řady základních škol v okolí. Slavnostního aktu se zúčastnil i staře slavnostního aktu přispěly svým vystoupením i děti z mateřské rosta obce Bohumil Rod a popřál jim šťastné vykročení do nové
školy. Letos získali rodiče malých občánků i dárky od Svazu kni- životní etapy. Radu, že je dobré kamarádit s knížkami, a pozvání
hovníků a informačních pracovníků v rámci projektu S knížkou do k pravidelným návštěvám knihovny připojila také paní knihovnice.
života.
		
Milena Kodýmová, knihovnice

Osmičkový turnaj – nejstarší
účastníci

Vítání občánků – rodinka Drbalova z Kruplova
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„Pan fotograf“ Josef Böhm
před svými výtvory

sport

Sokol Jarošov nad Nežárkou:

Útěk
Je 15. června 2018 a fotbalisti Sokola Jarošov nad Nežárkou si v posledním utkání na
domácím hřišti proti Českému Rudolci užívají závěr úspěšné fotbalové sezóny. Hráči a fanoušci si dobře uvědomují, že právě
úspěšně dokončili útěk z fotbalového pralesa.
Po odehrané podzimní části okresní soutěže sk. B, kdy jsme na hřišti zažili doslova fotbalovou pohádku a kromě jediného zápasu v derby s Novou Včelnicí jsme vždy zvítězili a právem nám náleželo první místo v tabulce, jsme se pilně připravovali na
druhou polovinu soutěže. Nechtěli jsme
usnout na vavřínech. Byla by veliká škoda nevyužít takto dobře rozehrané soutěže
a nepostoupit zpátky do okresního přeboru.
Hned první zápas jarní sezóny v nedalekém
Popelíně prověřil vnitřní sílu týmu. Po tragicky odehraném prvním poločase s průběžným skóre 2:0 pro domácí jsme se dokázali semknout, skóre zápasu se nám podařilo otočit a důležitý zápas jsme vyhráli 3:2. I když se nám opět
nepovedl zápas s Novou Včelnicí a utkání v Cizkrajově, další zápasy
jsme ovládli nejenom předvedenou hrou, ale také výsledky.
Pomyslnou třešničkou na dortu byl již zmíněný poslední zápas sezóny proti Českému Rudolci. Na úvod nám byl předán pohár pro
vítěze soutěže. Poté jsme si užili samotný zápas, ve kterém padlo

z fotbalového
pralesa
dohromady 10 gólů. Po závěrečném hvizdu zahalil hřiště vítězný kouř z dýmovnic
a symbolicky ukázal, že z Jarošova se vítězné body nevozí.
Děkuji všem hráčům za odvedenou práci
a těším se na další sezónu, tentokrát
v okresním přeboru. Do přeboru se vracíme
po třech letech. Věřím, že máme na to, abychom předvedli dobré výkony i v této soutěži.
Nesmím ale zapomenout také na naše fanoušky. Chtěl bych jim velmi poděkovat za
jejich podporu a neúnavné fandění. Když
cestujete na hostující zápas zhruba 50 kilometrů a v hledišti máte stejně díky fanouškům z Jarošova takřka domácí prostředí, je
to něco neuvěřitelného. Naši fanoušci jsou
dvanáctým hráčem na hřišti. Ještě jednou
DÍKY!!!!!
V neposlední řadě bych chtěl také poděkovat obci Jarošov nad Nežárkou. Bez podpory samotné obce by údržba fotbalového
areálu nebyla na takové dobré úrovni. Děkujeme.
Na závěr bych Vám chtěl popřát pěkné léto. Budu moc rád, když si
najdete cestu na naše zápasy v další sezóně2018/2019, tentokrát
v okresním přeboru.
Za tým Sokola Jarošov nad Nežárkou
Martin Stejskal
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sport

Foto: Petr Čejna
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myslivci

MYSLIVECKÝ SPOLEK
„KŘIVOKLÁT“ ZDEŠOV

Myslivecké sdružení ve Zdešově funguje už od začátku padesátých let minulého století. Od té doby se měnily názvy i velikost
sdružení. V současné podobě funguje spolek od roku 1993. O činnosti MS „Křivoklát“ Zdešov jsme si povídali s jeho předsedou Pavlem Vokušem a hospodářem Petrem Frühaufem.
O jak velké území se MS „Křivoklát“ stará?
Zdešovští myslivci hospodaří na pěti katastrech (Zdešov, Hostějeves,
Kamenný Malíkov, Nekrasín a Pejdlova Rosička) a celková výměra
honitby je 1347 hektarů. V současnosti má spolek 27 aktivních členů. Nejstarším činným členem je Karel Holický, kterému letos bude
94 let a který je zároveň čestným členem Českomoravské myslivecké
jednoty. Myslivcem je od roku 1951. Zapomenout bychom neměli ani
na naše čtyřnohé přátele, kteří nám pomáhají při výkonu práva myslivosti. V současnosti máme deset psů a další jsou ve výcviku.

Co pro vás myslivost znamená?
Myslivost prošla dlouhým vývojem od extenzivního lovu přes ochranu zvěře a péči o ni po odborně náročnou činnost v záchraně ohrožených druhů zvěře až po nutnou regulaci početních stavů těch druhů zvěře, které nalézají v současné krajině vhodné reprodukční podmínky. I když si někteří lidé myslí, že jsou myslivci zbyteční, není tomu
tak. Jsou důležitou součástí hospodaření v krajině a snaží se o udržení rovnováhy v přírodě a o její zachování pro další generace. Každý správný myslivec by měl mít snahu se nadále vzdělávat a získávat nové zkušenosti. Myslivost se totiž v dnešní době hodně mění
a je potřeba na změny umět reagovat. Jsme rádi, že to většina myslivců chápe.
Někteří vlastníci dnes zapomínají na to, že mají ze zákona povinnost
zvěř na svých pozemcích zachovat a nejradši by ji všechnu odstranili.
V souvislosti se zákonem o myslivosti považuji za nešťastné vytvoření neexistujícího problému takzvaného narovnání vztahů mezi myslivci a vlastníky honebních pozemků. U většiny poslanců se bohužel
projevila neznalost problému při tvorbě nového zákona o myslivosti.
A bohužel tato špatná
myšlenka znemožnila vytvoření moderního zákona se seriózním rámcem hospodaření se zvěří
v krajině.
Co všechno zdešovští
myslivci dělají?
Hlavním posláním myslivosti není lov, ale v první
řadě ochrana zvěře. Staráme se o ohrožené dru-

hy a stavy zvěře regulujeme odstřelem. Mezi druhy zvěře, které se u nás
nejčastěji vyskytují patří srnčí, divočák, bažant, zajíc, dančí, kachna divoká, dále liška, jezevec, kuna, norek nebo vydra. Problémem je v současnosti – tak jako všude – nový trend zemědělského hospodaření,
kde jsou skoro všechny plochy oseté řepkou a kukuřicí. Myslivci pak
mají velký problém s regulací černé zvěře, protože na tak velkých plochách se divočáci velmi těžko loví.
V zimě zvěř přikrmujeme a přes rok instalujeme a pravidelně obnovujeme pachové ohradníky a reflexní odrazky. Přesto bohužel často dochází ke střetům zvěře s auty a následky pak musíme likvidovat. Kromě toho budujeme nové nory a snažíme se o intenzivní odstřel lišek,
kvůli tomu, že mohou přenášet nemoci na člověka.
Jednou za rok pořádáme bezpečnostní střelby na střelnici Fedrpuš.
Hlavním smyslem těchto střeleb je připomenout si zásady bezpečného zacházení se zbraní, vyzkoušet si svůj postřeh a také se sejít se svými kamarády a posedět s nimi v přátelském duchu.
S kým jako spolek spolupracujete?
Spolupracujeme s ostatními spolky, které působí v našem okolí, tedy
hlavně s hasiči a Českým červeným křížem. OMS Jindřichův Hradec
každý rok v květnu pomáháme s přípravami a průběhem okresního

kola soutěže pro mládež Zlatá srnčí trofej. Dále v době sklizně pícnin
úzce spolupracujeme se ZD Rodvínov, které hospodaří na pozemcích
užívaných naším mysliveckým spolkem. Pomáháme mu taky se sběrem kamene na polích. Zmínit bychom měli taky spolupráci s Pravdovou knihovnou, kde jsme společně s jarošovskými a lovětínskými
myslivci uspořádali výstavu o myslivosti a činnosti našich sdružení
v průběhu běžného mysliveckého roku. Výstavu o myslivosti jsme připravili taky u příležitosti
setkání rodáků ve Zdešově nebo při příjezdu poroty v soutěži Vesnice roku.
A na letošní srpen poprvé chystáme Den myslivosti pro děti, které chodí
na kroužek do Domu dětí
a mládeže v Jindřichově
Hradci.
Vendula Vrbová
Foto: Jiří Vetýška
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Co se chystá

Přijďte na Babouky!
Již tradičně po roce opět přivítáme oblíbené Babouky. Svým příznivcům k tanci i poslechu zahrají od 14 hodin v areálu sokolovny
v sobotu 7. července 2018. Za vstup zaplatíte 100 Kč a možná se na
Vás usměje i štěstí, protože všechny vstupenky jsou slosovatelné!

Festival jihočeských folklórních souborů
Další ročník oblíbeného festivalu se za účasti naší krojové družiny uskuteční v sobotu 21. července 2018 v Jindřichově Hradci. Od
12,30 hodin vystoupí u KD Střelnice folklórní soubor Trnka z Vyškova. Ve 13 hodin vyjde krojovaný průvod od Střelnice. Ve 14 hodin bude zahájena vlastní přehlídka souborů v areálu Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici. Kromě naší družiny a již zmíněných hostů z Vyškova se můžete těšit i na jejich dětský soubor Klebetníček a další dětský soubor Dřeváček z Jihlavy. Pokud nebude
přát počasí, uskuteční se festival na Střelnici.

5. července 		Jarošov nad Nežárkou
Pouťová vycházka
sraz u pomníku padlých 		

14 hodin

7. července 		Jarošov nad Nežárkou
Pouťové posezení s Babouky
areál sokolovny 		
Pouťová taneční zábava
areál sokolovny 		
hraje Fantom

14 hodin
20 hodin

14. července		

Hostějeves

Taneční zábava
víceúčelový prostor 		
hraje Scarlett

20 hodin

21. července		

Jindřichův Hradec

Folklórní festival s Jarošovskou krojovou družinou
průvod od Střelnice 		
13 hodin
kulturní program
atrium Muzea Jindřichohradecka 		
14 hodin
28. července		Jarošov nad Nežárkou
Cyklistický závod Jarošovská šlapka
prostranství u pošty – prezence 8 – 10 hodin
start dlouhé trasy 		
start krátké trasy 		

11 hodin
11, 30 hodin

1. září		Jarošov nad Nežárkou
vernisáž výstavy Válečné ozvěny
Pravdova knihovna 		

Pozvání do kostela
Poutní mše svatá v kostele sv. Prokopa v Jarošově nad Nežárkou se
koná v neděli 8. července 2018 v 9 hodin.

Domovský list
je doklad, dosvědčující domovské právo k určité obci. Domovské
právo je právo na nerušený pobyt
v dané obci, na důchodové nebo
chudinské zaopatření. Člověk toto
právo získával povětšinou dědičně v obci, kde se narodil, ale
mohlo dojít i k nabytí domovského práva jinými cestami, např. zažádáním v obci, kde člověk trvale
bydlel.
Domovský list je listina, kterou se
potvrzuje, že ten, komu byl vydán,
má v obci právo domovské (§ 32.
zák. dom.).
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14 hodin

historie

Pomníček v Jarošovském parku
V září 1929, v den svatého Václava byl odhalen pomník jarošovským vojákům, příslušníkům hradeckého pluku číslo 75, kteří padli nebo podlehli zraněním či nemocem na různých bojištích světové války.
Z Jarošova to bylo těchto 20 vojáků: Tomáš Domin, Josef Führer,
František Hrdlička, Karel Klement, Jakub Masař, Prokop Masař, Tomáš Mert, Jan Mimra, Josef Mrkvička, Václav Mrkvička, Antonín
Peltan, Ludvík Raftl, Ignác Röschl, Václav Šach, Antonín Šenolt, Miroslav Trdla, Josef Tržil.
Z Matějovce: Jan Karásek, Antonín Mert a Jan Řimnáč.
Antonín Peltan, zedník
V hradeckém archivu se dochoval seznam sirotků po padlých vojínech hradeckého pluku č. 75, sestavený v roce 1919 archivářem
Františkem Teplým na pokyn hraběte Františka Černína, exekutora
poslední vůle hraběnky Josefiny Černínové.
Soupis nese název Nadace hraběnky Josefiny Černínové rozené
Paarovny, kšaftem (odkazem) „pro sirotky po padlých vojínech
pluku hradeckého č. 75“. V testamentech napsala, aby zbytek z jejího jmění, jenž zůstane, byl věnován účelu ut supra (jak výše).
Seznam obsahuje řadu jmen, jedním z nich je i Antonín Peltan. Archivář Teplý zapsal: +Peltan Antonín, zedník příslušný do Jarošova,
vdova Marie a 3 děti, 5 + 10 r. staré, bytem 89/IV, podpory zasluhuje. Antonín žil v Hradci na Zbuzanech. V Jarošově měl domovské právo.
Seznam hodlal předat F. Teplý ve Vídni JUDr. Rebekovi k dalšímu
vyřízení. Josefina Černínová, druhá manželka Jaromíra Černína

(1813 - 1908) zemřela 6. února 1916 ve Vídni. Hraběnka byla dobrosrdečná a lidumilná přítelkyně chudých a sirotků.
František Teplý vyhotovil soupis, avšak přišel převrat. Poklesla rakousko-uherská koruna a jelikož Dr. Rebek dlel při vojsku, nedalo
se nic provést. Roku 1919 úroky z tohoto přebytečného kapitálu
byly vzaty na zlepšení penzí hraběnčina služebnictva, poněvadž
nemohlo býti jinak živo…!
Antonín se narodil v Jarošově roku 1883, svatba s Marií Blažkovou
byla ve Vídni roku 1908. Marie zemřela v roce1926. Děti: Antonín
(*18. 12. 1908 - + asi 1960 v Jílovém u Prahy), Stanislav (*7. května 1911 - + 18. 9. 1986 v Jindřichově Hradci) a František (*1. dubna 1913 - + 20. 7. 1942). František, radista, padl v odboji ve 2. světové válce 1942.
16. - 31. prosince 1914 byly konány v Hradci prohlídky domobranců, rozených v létech 1878 - 1890. Mezi odvedenými záložáky je
Antonín Peltan. Ze severoitalského bojiště se již k rodině nevrátil.
Stanislav se ke konci života vrátil do Jindřichova Hradce. Vypomáhal v okresní knihovně, žil s paní Růženkou Machartovou v drážním domku na hradeckém nádraží. Zemřel 18. 9. 1986 v Jindřichově Hradci.
František Peltan, radiotelegrafista
Narodil se 1. dubna 1913 ve Zbuzanech v Jindřichově Hradci čp.
223. Rodiče Antonín a Marie rozená Blažková měli svatbu ve Vídni roku 1908.
Po absolvování měšťanky se František Peltan, aktivní sportovec,
vyučil v oboru čalouník – dekoratér. Dvacetiletý František nastoupil v roce 1933 na vojnu do Prahy k technické letce leteckého pluku číslo 6 (Adolf Hradecký v článku František PELTAN, náš rodák,
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hrdina protifašistického odboje, otištěném v Jindřichohradeckém zpravodaji v červnu 1998 uvádí číslo pluku 1) . Dne 1. června 1935 byl zařazen jako délesloužící v poddůstojnické vojenské
hodnosti četaře na Hlavní radiotelegrafickou stanici na Petříně. Od
29. dubna 1936 velel radiostanici v Prostějově, o půl roku později pak v Hradci Králové. Po dvou letech byl opět převelen „jako telegrafista na LR 5-14 ke zvláštním účelům“ (letecká radiová centra:
5 – Malacky, 14 – Brno, pro odposlech zahraničních stanic a frekvencí cizího leteckého radioprovozu).
Na jaře 1939, krátce po rozpuštění československé armády se
František zapojil do vojenské odbojové organizace Obrana národa. Pátrání po cestách, které sblížily tehdy šestadvacetiletého četaře
letectva se třemi důstojníky dělostřelectva – pětatřicetiletým podplukovníkem Balabánem, třiačtyřicetiletým podplukovníkem Mašínem a s pětatřicetiletým štábPamětní deska
ním kapitánem Morávkem, neFrantiška Peltana
vedla k cíli. Že mohlo dojít k navázání spolupráce s jedním z troUmístění: Jindřichův
Hradec, 9. května 223/II
jice dělostřeleckých důstojníků
Nápis:
i prostřednictvím osobní sportovV TOMTO DOMĚ SE 1.4.1913 NAní známosti Peltana s důstojníky
RODIL
5. dělostřeleckého pluku, jehož
FRANTIŠEK PELTAN
oddíl býval dislokován v JindřiČLEN VOJENSKÉ ORGANIZACE
OBRANA NÁRODA
chově Hradci, nelze potvrdit, ale
OPERÁTOR VYSÍLAČKY SPARTA II
ani vyloučit, stejně tak mohl PeltaZEMŘEL PO BOJI
na získat pro ilegální činnost také
S GESTAPEM 20.7.1942
některý z členů vznikajicí vojenské odbojové organizace ObraVálečný hrob dle MO:
ano, CZE-3105-10159
na národa, či přímo František TopPomník přidal:
ka, dosazený na hradecký okresPetr Pokovba
ní úřad generálním štábem MNO
jako informační důstojník s cílem podávat jak politické rozbory situace na okrese, tak i informace o činnosti německé okupační správy včetně rozmístění jednotek wehrmachtu. Zpravodajský odbor generálního štábu, pracující
v ilegalitě, zásoboval pak získanými informacemi londýnské kruhy
v emigraci. „Informační důstojníci“ tak tvořili počátek široké zpravodajské sítě, v níž roku 1940 převzali hlavní roli Balabán-Mašín-Morávek, kteří se kromě zpravodajství zabývali i diverzními akcemi.
Spolehlivé a hlavně rychlé spojení s londýnským centrem bylo
možné jen cestou radiových vln. Skupině tak sloužily poměrně výkonné vysílačky z bývalých vojenských skladů, přemísťované do
různých bytů a objektů. Když v dubnu 1941 padl do rukou gestapa
Balabán a počátkem května stanice Sparta I, zůstala v provozu jen
Peltanova Sparta II. Ne však na dlouho. 13. května vnikla německá
policie do domu v ulici Pod Terebkou 19 v Praze pod Vyšehradem
ve chvíli, kdy Peltan předával do Londýna důležité sdělení o přípravách německého přepadení Sovětského svazu. V nastalém boji
muže proti muži se gestapo zmocnilo těžce raněného Mašína, Morávek a Peltan se spustili po lanku antény vysílače do dvora domu
a ztratili se v nuselských ulicích. Morávek si od lanka uřízl prst. Peltan se zranil na noze. K. H. Frank se rychle chlubil do Berlína: „Dosáhli jsme obrovského úspěchu odhalením sice nekomunistické,
leč i Sovětskému svazu sloužící zpravodajské sítě…“
14. května téhož roku vyhlásila jarošovská četnická stanice pátrání
pro vraždu po Františku Peltánovi (*1. 4. 1913) z Jarošova. Pátrání
po Františkovi se rozšířilo do východní části Jižních Čech.
Přesto ale Morávek a Peltan pokračovali v činnosti. Jakmile se ukázalo, že gestapo zaměřuje stanici goniem, přemisťovali z místa na
místo třetí rezervní vysílač. Na Vinohrady, do Michle a další místa v Praze.

28. července odvysílal Peltan svou poslední relaci. Gestapo obklíčilo celý domovní blok, František se sice prostřílel z obklíčení,
ale poslední provozuschopná vysílačka padla nacistům do rukou.
Cesty Morávka a Peltana se rozcházejí. František se skrývá ve východních Čechách, na Plzeňsku, daří se mu uniknout po prudké
přestřelce i z obklíčeného pivovaru v Cerhovicích, vrací se do Prahy, ale s Morávkem se již spojit nemůže. Ten padl 21. března 1942
v boji s gestapem nedaleko Prašného mostu.
Do Cerhovic se František s vysílačkou a legitimací vystavenou na
jméno Karel Zeman uchýlil počátkem června1942, asi dva týdny
po atentátu na Heydricha, v době stanného práva. Spojení s Londýnem vedl z budovy starého pivovaru čp. 93. Posledního června
večer objekt přepadlo gestapo. Majitel pivovaru Šilling kryl Peltanův únik, přitom byl těžce raněn a pak se sám zastřelil.
František Peltan zůstal sám… hledá staré přátele. Spojuje se
s Dr. Marešem, kterého zná jako spolehlivého odbojáře již roku
1939. Dojedná si s ním schůzku na 11. červenec v Kinského sadech. Na schůzku se dostavilo i gestapo. Byla to past nebo…?
Po prudkém střeleckém boji odváží gestapo krví zalitého Peltana
do své nemocnice, chce jej zachovat při životě, je to pro ni vzácná kořist. I doktor Mareš byl v boji zraněn, odvezen na Pankrác
a 20. října popraven.
Dne 20. července 1942 František Peltan zemřel – podle ohledacího listu vystaveného Ústavem pro soudní lékařství v Praze č.
652-1942 – na následky střelné rány do pravého spánku. Pocházela tato rána z Peltanovy vlastní pistole? Úřední zpráva to sice netvrdí, nicméně naznačuje. František Peltan zřejmě volil dobrovolnou smrt, aby se nedostal do rukou gestapa.
Starší bratr Stanislav po dlouhá léta ochraňoval dopis Magdy Rezkové z pražských Vinohrad, u níž se František mnohokrát skrýval
a dokonce z jejího bytu vysílal. Ta po návratu z koncentračního tábora Stanislavovi napsala: „Všichni věděli, že zahynou a tak každý
den hráli o svůj život, neboť věděli, že každý den mohl být jejich
dnem posledním“.
Cerhovický případ byl opředen různými legendami, ale žádná
z nich nevysvětluje, kdo vyzradil Peltanův úkryt v pivovaru. Nelze
spolehlivě doložit ani působení pátracích vozů německé zaměřovací služby v okolí Cerhovic. Mnoho archivních dokladů bylo po
válce ztraceno, nebo skartováno. Peltanova krátkovlnná vysílačka
se našla ve skrýši až v roce 1950, po prolomení betonových překladů při stavebních úpravách hráze pivovarského rybníka.
Ani později popravený válečný zločinec SS-Sturmscharfürer Erich
Pfitsch, který řídil noční dopadení Peltana v Kinského sadech, nebyl během roku 1947 pražským lidovým soudem ohledně této
akce nikdy dotazován, ani vyslýchán.
Otázky k posledním dnům života devětadvacetiletého radisty
Františka Peltana zůstávají bez odpovědi.
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Jindřichohradecký zpravodaj červen 1998, str. 25 – 26
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