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Vážení čtenáři,
Horké léto se přeměnilo v chladivý podzim.
Zkracují se dny slunečního svitu a také
dobíhají poslední dny volebního období
2014-2018.
Chtěl bych poděkovat všem členům
zastupitelstva. Díky jejich práci bylo dle mého názoru toto
období nejkonstruktivnější z těch tří, ve kterých jsem měl
tu čest být v čele naší obce. Deset zastupitelů chce v práci
pro obec pokračovat i v příštím volebním období.
Děkuji také zaměstnankyním a zaměstnancům Obecního
úřadu a Obce za jejich práci. Jejich tým se rozšířil v tomto
období o úsek lesního hospodářství a provozování Pošty
Partner. Věřím, že to povede k dalšímu zkvalitnění života
obyvatel naší obce a jejích místních částí.

Veliké díky patří také zástupcům našeho bohatého
spolkového života, který nám leckterá obec závidí.
A na závěr děkuji občanům. Zvláště těm, kterým není
lhostejné, co se děje za jejich plotem, a připojují se
jakýmkoliv způsobem do portfolia činností prospěšných
místu, kde bydlí
Na vítězné diplomy ze soutěže Vesnice roku 2015 sice
už pomalu sedá prach, ale naše obec žije, rozvíjí se a já
věřím, že tomu tak bude i nadále.
Na vsi bylo toto období tradičně vyhrazeno po uložení
letní úrody do stodol k zaslouženému odpočinku. Přeji
Vám tedy radost z toho, co děláte, a také čas a klid na ten
odpočinek.
Bohumil Rod

zprávy z obce

Informace z jednání
30, 31. a 32. schůze
zastupitelstva
Zastupitelstvo na svém jednání kromě obvyklých procedur
schválilo:
• prodej dílu „c“ obecní parcely 1/2 o výměře 66 m2 a díl „a“
obecní parcely 1/2 o výměře 3 m2, dle GP 155-377/2017 - k.ú.
Zdešov
• Účetní závěrku Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2017
• firmu Čevak a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice jako
provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví
obce Jarošov nad Nežárkou
• zadání přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 auditorské společnosti.
• zachování 15 členů zastupitelstva pro volební období 20182022.
• výměnu litinové části vodovodního řadu za polyetylén v rámci stavební akce ,,Chodníky Jarošov nad Nežárkou“
• spolupráci s městem Stráž nad Nežárkou a obcí Novosedly
nad Nežárkou při tvorbě společného kalendáře na rok 2019
• konání pouťové zábavy 7. července 2018 v režii obce
• záměr prodeje plynárenského zařízení ,,ZTV RD Jarošov nad
Nežárkou“ a záměr prodeje ,,Plynofikace Matějovec“ firmě
EON Česká republika, s.r.o., Regionální správa ZP, Křižíkova
1698/2, 37001 České Budějovice
• Rozpočtové opatření č. 8/2018
• přijetí úvěru 8.500.000 Kč na dokončení akce ,,Chodníky Jarošov nad Nežárkou“
• firmu Jana Povolného, Bednárec 39, 37842 Nová Včelnice jako
dodavatele položení vodovodního řadu v areálu školy
• Smlouvu o úvěru dofinancování akce „Chodníky Jarošov nad
Nežárkou“ ve výši 8.500.000 Kč s Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4 a Rozpočtové opatření
č. 10/2018, které se tohoto úvěru týká
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě S19-014-0012 s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice na provedené vícepráce v rámci projektu ,,Chodníky Jaro-

šov nad Nežárkou“ s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice na provedené vícepráce v rámci projektu ,,Chodníky Jarošov nad Nežárkou“
Darovací smlouvu č.010/18/096/03/00 mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice
a Obcí Jarošov nad Nežárkou, týkající se silnice III//0346a
v délce 0,265 km v katastru obce Jarošov nad Nežárkou, k.ú.
Nekrasín včetně všech součástí a příslušenství.

•

Zastupitelstvo uzavřelo
na základě § 174 zákona č. 250/2000 Sb. projednání Závěrečného účtu Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2017, jehož součástí je
Zpráva o prozkoumání hospodaření, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• převzetí budovy České pošty čp. 84 do vlastnictví obce
a schválilo plán jejího dalšího využití
• Rozhodnutí Výboru SFDI o nepřidělení dotace na akci ,,Chodníky Jarošov nad Nežárkou“ z důvodů nedostatků v projektové dokumentaci
• Vyrozumění Policie ČR o odevzdání věci dle § 159a odst.1
písm. a) trestního řádu ve věci poškození lípy stojící na obecním pozemku p.č. 216/1 v k.ú. Nekrasín.

Pošta Partner
		 Pondělí 7:30 - 9:30
		 Úterý 7:30 - 9:30
		 Středa 7:30 - 9:30
		 Čtvrtek 7:30 - 9:30
		 Pátek 7:30 - 9:30

14 - 15
14 - 15
14 - 17
14 - 15
14 - 15

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

Ahoj kluci a holky,
hledáme posily
do oddílu mladých hasičů.
Přijďte se mezi nás podívat.
Kdy a kde?
Každé pondělí od 17 do 18 hodin
v hasičské zbrojnici v Jarošově.
(při změněném zimním čase 16:30-17:30)

Expedice Hodov 2018
Při vernisáži válečné výstavy v Pravdově knihovně Miloslav Sviták
hovořil i o Expedici Hodov 2018, během které spolu s dalšími dvěma kolegy navštívil bojiště 75. pěšího pluku z Jindřichova Hradce
na západní Ukrajině. U mohyly v Josefovce, kde padl také Jan Řimnáč z Matějovce, uskutečnili pietní akt a položili věnec (vezený až
z Jindřichova Hradce) se stuhami v národních barvách a s nápisem
„Na věčnou památku 75. pěšímu pluku“ a umístili tam informační
tabulku v ukrajinském jazyce. Expedice se uskutečnila ve dnech
3. – 9. července 2018 a možná se zmíněný pietní akt v Josefovce
konal právě ve chvíli, kdy jsme my na pouťové vycházce jméno
Jana Řimnáče připomínali.

Poznáte nové kamarády, zažijete spoustu výprav do přírody,
dozvíte se plno věcí o práci hasičů a objevíte i prima sport.
Těšíme se na vás
SDH Jarošov nad Nežárkou
Další informace na
607 255 404 (Zdeněk Vaněček)
nebo zdenkaouhelova@centrum.cz

Další setkání s Ladislavem Jandáčkem

Obec Rodvínov pořádá pro obyvatele zájezd do divadla
Studio DVA v Praze na Václavském náměstí – na představení

Vánoční koleda

S tímto skvělým průvodcem jsme se již dvakrát vydali na Šumavu
a připomněli si i historii našeho kraje spojenou s vodou. V pondělí 15. října 2018 budeme mít další příležitost k zajímavému setkání.
Ladislav Jandáček nás tentokrát zavede na Novohradsko. Je zatím
možná turisty trochu opomíjené, ale i ono může nabídnout spoustu krásných míst. Jestli vás naše nabídka oslovila, přijďte si do Pravdovy knihovny vyslechnout zajímavé informace a podívat se na
záběry z nádherné přírody. Začínáme v 17,30 hodin.

v podání Karla Rodena, Ivany Chýlkové. Doprovod živého orchestru.
Představení se koná v sobotu dne 24. 11. 2018 od 1500 hodin,
délka cca 2 hodiny 10 minut včetně přestávky.

Na Sobotu v sobotu!

00

Odjezd v 10 hodin od Obecního úřadu v Rodvínově.
Cena vstupenky je 505 Kč včetně dopravy.
Před začátkem představení možnost procházky po Praze.

Vstupenky rezervujte na e-mailu starosta@rodvinov.cz, ou@rodvinov.cz,
telefonním čísle 384 396 269 nebo osobně na obecním úřadě.
Nutno nahlásit číslo mobilního telefonu.
Srdečně zve za obec Rodvínov starostka Hana Hošková.

Po dlouhých deseti letech budeme mít v adventní době zase příležitost vidět výběr z tvorby „našeho Pražáka“ Vlastimila Soboty.
Vernisáž výstavy jeho prací se uskuteční v sobotu 8. prosince 2018
ve 14 hodin v Pravdově knihovně. Výstava potrvá minimálně do
konce února a bude přístupná ve výpůjčních hodinách knihovny
– v úterý a ve čtvrtek od 15 do 19 hodin, ve středu a v pátek od 17
do 19 hodin. Tak se přijďte podívat!		
Milena Kodýmová

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

27

5 otázek pro...

ohlédnutí za létem

Helenu Vaněčkovou, zastupitelku:
Má oblíbená místa v Jarošově se mění podle věku.
Jak dlouho v Jarošově žijete?
V Jarošově žiji více jak 60 let, tedy od narození.
Co se Vám v obci nejvíc líbí? Máte tu nějaké oblíbené místo?
Jarošov se mi vždy líbil a líbí. Každá doba něco přináší a mění vzhled obce.
Nemohu říci, co se mi líbí nejvíce, ale jsem ráda, že se podařila rekonstrukce návsi, úprava okolo kostela a starého hřbitova, rekonstrukce školy, školky a zahrad, výstavba sběrného dvora a mnoho dalších oprav, úprav a rekonstrukcí, nejen v Jarošově, ale i v místních částech. Oblíbená místa se také
mění podle věku. Jako děti jsme trávily léto u Masařáku a večery na kulaťáku
nebo v parku u staré sokolovny. S vlastními dětmi jsme zase chodili často do
Doubí a po okolí Hlubokodolu. Nyní ráda relaxuji prací na zahradě, nebo jezdím na kole a chodím na procházky k rybníku do Lovětína a do okolí.

Činnost zásahových jednotek
14.7. Požár v místní části Zdešov. U lípy zasažené bleskem
byla nutná následná redukce zasažené části. Zasahovaly jednotky JSDH z Nové Včelnice, Jarošova nad Nežárkou
a Zdešova a jindřichohradečtí profesionální hasiči s vysokozdvižnou plošinou (obr. na titulu).
24.7. Pád suché borovice na vozovku v k.ú. Bednáreček.
Odstranění části stromu z vozovky provedli členové JSDH
Jarošov nad Nežárkou.

Proč jste se rozhodla pro práci v zastupitelstvu? Co Vám to přináší?
Když mě oslovil Bohumil Rod, jestli nechci jít do zastupitelstva, váhala jsem
jenom chvilku. Celý život pracuji s lidmi a mezi lidmi a věřila jsem, že moje
zkušenosti mohou pomoci i v obci. Dnes jsem v zastupitelstvu již 8 let a přineslo mi to mnoho poznatků, bohužel někdy i negativních. Není to pouze
jednání s občany, alel i s úřady, které mnohdy také není jednoduché.
Co byste chtěla v obci zlepšit?
Míst na zlepšení ve všech obcích je mnoho, ale vše není v silách pouze obce.
Záleží taky na občanech, kteří nejsou neteční ke svému okolí a pomohou
nebo přijdou s nápady. I díky takovým lidem jsme přeci v roce 2015 získali titul Vesnice roku Jihočeského kraje.

31.7. Rozlomení dubu na hrázi Hánovského rybníka. Odstranění části stromu z vozovky provedli členové JSDH Jarošov nad Nežárkou.

Těšíte se na podzimní měsíce?
Podzim mám ráda, ale jen když je babí léto. Dávám přednost teplu, sluníčku
a moři. Naopak nemám ráda chladno a tmu.

Jaroslava Vacka, zastupitele:

Ve Zdešově mi chybí koupaliště nebo sportovní rybník
Jak dlouho ve Zdešově žijete?
Do Zdešova jsme se přestěhovali před dvanácti lety. Předtím
jsem žil v Jarošově, kde jsem se také narodil.
Co se Vám v obci nejvíce líbí? Máte nějaké oblíbené místo?
Protože chytám ryby, mám rád okolí všech místních řek. A tady ve Zdešově se
mi líbí oblast, které říkáme Křivoklát. Zajímavé je, že i když Zdešov není daleko od Jarošova, příroda je tady odlišná. Rostou tady úplně jiné květiny, může
za to nejspíš hlavně rozdílná nadmořská výška.
Proč jste se rozhodl pro práci v zastupitelstvu? Co vás na ní baví?
Byl jsem oslovený Miroslavem Kučerou a starostou a jejich nabídku jsem přijal. Jsem rád, že má Zdešov v zastupitelstvu své zástupce. Myslím, že naše
slovo je důležité a že díky naší přítomnosti se ve Zdešově mohla spousta věcí
zlepšit. I když samozřejmě vím, že řada zlepšení je možná jen díky dotacím
a podobně, a že to zastupitelé často neovlivní.

21.8. Nové schody na školní zahradě připomínají Werichovu písničku (ten dělá to a ten zas tohle a všichni udělají moc) Veliké díky: Milanovi za poskytnutou dubovou kulatinu, Vaškovi, Zdeňkům, Honzovi a Kubovi za montáž schodů a terénní práce. Míšovi za chutné řízky. Martině za dobré kafe. A Evě za zmrzlinu.
Všichni tak učinili bez nároku na odměnu a učinili tak zahradu u školy zase o něco krásnější.

Co byste chtěl v obci zlepšit?
Trochu mi tady chybí nějaké přírodní koupaliště nebo vyčištěný sportovní
rybník. Ve vsi funguje penzion a celé prázdniny jsou tady lidi na dovolené.
V rybníku by se tak mohli koupat a obec by navíc mohla něco vydělat na prodeji rybářských povolenek.
Těšíte se na podzimní měsíce?
Těším se, že skončí dřina v lese.  Místo toho budu pracovat na zahrádce. Na
podzim máme ve Zdešově rybí hody. Na ty se moc těším, i když kolem toho
bude spousta starostí.

28

8.9. Jarošovská Krojová družina vystoupila v rámci Slavnosti Dožínek na Barokním dvoře v Borotíně u Tábora.

knihovna

Třetí čtvrtletí v Pravdově knihovně













Ani o prázdninách se v knihovně nezahálelo. Již potřetí se knihovna stala sběrným místem pro Kabelkový veletrh – charitativní akci, která pomáhá získat finanční prostředky na rozvíjení talentu znevýhodněných nadaných dětí.
Letos se kromě tradičních kabelek a dětských knih sbíraly i panenky pro děvčata a autíčka pro kluky. Během prázdnin
se nám podařilo shromáždit 66 kabelek,
148 dětských knih, 7 panenek a 5 kousků bižuterie. Za příspěvky děkujeme zdešovským ženám, Jarce Tunkové a Marii Mertové z Matějovce, Ireně Fenclové, Jiřině Stránské a Jiřímu Koubovi z Jarošova nad Nežárkou. Přispěli i „přespolní“ ze
Strmilova a Jindřichova Hradce.
Každoročně se jeden ze svátečních červencových dnů stává dějištěm pouťové vycházky. Ta letošní měla vzpomínkový charakter. Při příležitosti stého výročí ukončení I. světové války jsme se sešli u pomníku padlých, abychom si připomněli jejich jména a osudy. Odtud jsme se vydali na cestu kolem domů, ze kterých na válečné pole odešli, aby se už do svého domova nikdy nevrátili (více
o nich v samostatném článku). Na čtyřicet
účastníků vycházky, mezi nimiž byli i příbuzní tří padlých, absolvovalo cestu od pomníku přes Kruplov a nádraží zpátky do Jarošova. Během dvou desítek zastavení jsme
mimo jiné navštívili i místa, kde stály čtyři
dnes již neexistující domy, a také se podařilo společně objasnit nejasnosti kolem tří
jmen padlých. V závěru vycházky pak byli
účastníci pozváni na zářijovou vernisáž výstavy, která se tématem I. světové války také
zabývá.
Vernisáž výstavy nazvané Ozvěny válečných let 1914 – 1918 doma a na vojně proběhla v sobotu 1. září 2018. Vzniknout mohla díky našim spoluobčanům, kteří poskytli
své rodinné poklady a jiné dokumenty a artefakty. Velké poděkování za to patří Jiřímu
Hrubému a Františku Mertovi z Matějovce,
Mirce Mynářové z Kruplova, Karlu Samcovi z Rodvínova, Vlastimilu Sobotovi z Prahy, Zatočila si i paní Blechová
Tomáši Račákovi z Jindřichova Hradce a Jiřímu Čekalovi, Ireně Fenclové, Daně Janurové, Marii Lukšové, Lidmile Mikšové,
Vlastě Nejedlé, Jaroslavu Tunkovi, Zdeňku Vaněčkovi a Aničce Vovsové z Jarošova nad Nežárkou. Neocenitelná byla i pomoc paní Šárky Mrázikové při dokumentaci vzácných materiálů. Výstavu zajímavými informacemi uvedl velký znalec této problematiky Miroslav Sviták z Jindřichova Hradce, který i po oficiálním zahájení výstavy přestřižením pásky společně se starostou Bohumilem Rodem rád zodpovídal zvídavé dotazy účastníků vernisáže. Zvláště ocenil setkání
s Jiřím Třískou, příbuzným Jana Řimnáče, jednoho z padlých, uvedených na pomníku.Vernisáž byla i příležitostí k vzájemnému setkání a příjemnému strávení sobotního odpoledne všech zúčastněných podtrženému i výborným občerstvením od kolegyně Libuše Záleské. Někteří účastníci využili i výjimečné možnosti zatočit si káčou v rámci vytrvalostní soutěže Líheň talentů.
Zmíněná vytrvalostní soutěž probíhala po celé prázdniny a ještě v měsíci září.
Skončí první týden v říjnu, abychom mohli symbolicky (v osmičkovém roce)
v pondělí 8. října 2018 v 18 hodin vyhlásit konečné výsledky a předat ceny vítězům v obou kategoriích – v dětské kategorii hru Káča a v kategorii ostatních putovní pohár Líheň talentů.		
Milena Kodýmová, knihovnice
1. Zdešovská sbírka kabelek, delegace zdešovských žen
2. V cíli pouťové vycházky
3. - 6. Úvodní slovo na vernisáži, stříhání pásky, hodně se diskutovalo, a ochutnávalo
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sport

Jak

čas mění místa
okolo nás

Dnes se podíváme, jak čas změnil budovu sokolovny v centru naší obce. Byla slavnostně otevřena v roce
1921. O její výstavbu se tehdy zasloužili členové Sokola.
V roce 1991 došlo ke slavnostnímu otevření sokolovny
v té podobě, jak ji známe dnes. I tehdy se na její stavbě
významnou měrou podíleli brigádnickou činností členové TJ Sokol a další
dobrovolníci.

V roce 2015 došlo k zateplení budovy za pomoci Dotace
z Ministerstva životního prostředí a letos zde byly provedeny opravy podlahy a sociálních zařízení, tentokrát
díky dotaci z Jihočeského kraje.
Za poskytnutí historické fotografie ze soukromého archivu děkuji Jardovi Tunkovi
Bohumil Rod
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střelecký sport

myslivci

AVZO TSČ ZO Nežárka:

STŘELBY POŘÁDÁME DVAKRÁT DO ROKA
Organizace zaměřená na střelecký sport v současné podobě funguje od začátku 90. let. Aktuálně má Asociace víceúčelových základních organizací Technických sportů a činností Nežárka 39 aktivních členů a jednoho čekatele, říká předseda spolku Bc. Jindřich
Svačina.
Co je hlavní činností vašeho spolku?
Protože se věnujeme střeleckému sportu, naší hlavní náplní je pravidelné pořádání střeleb. Organizujeme je vždy na jaře a na podzim. Na
střelby většinou dorazí okolo 25 účastníků. A řada ostatních členů, zejména těch starších, se pak přijde třeba jen podívat na své kamarády.

Společná fotografie
z roku 2015

Takže se scházíte jen dvakrát do roka?
Ne, máme taky výroční schůzi, většinou během některého z jarních
měsíců. Naši členové vedle toho chodí na střelnici samostatně, můžou si totiž kdykoli přijít pro klíče. A občas taky pořádáme společné
střelby s myslivci, kde spolu soupeříme. My býváme při soutěži lepší
na malorážce a myslivci zase častěji trefují holuby.
Jaké máte zbraně?
Máme deset klubových malorážek, vedle toho si členové nosí vlastní brokovnice nebo pistole. Někteří mají i útočné pušky SA58, tedy samopaly. Chtěl bych upozornit, že jako spolek jsme pod přísným dozorem policistů. Ti kontrolují jak uložení zbraní v trezoru, tak také plnění řádu střelnice.
Vaše střelnice ale nemusí sloužit jen členům AVZO…
To je pravda, střelnice se dá využít i k pořádání různých akcí, může
být dobrým zázemím třeba pro oslavy nebo svatby. Dříve jsme spolupracovali se školou a školkou při pořádání Dětského dne, u střelnice se taky konalo několik ročníků Jarošovské šlapky. Každý rok v létě
střelnici půjčujeme jarošovským hasičům, kteří zde táboří s mladými
požárníky. Pokud by si občané Jarošova chtěli střelnici prohlédnout
a seznámit se třeba s našimi zbraněmi, můžou se na mě určitě obrátit.

Myslivecký spolek Nežárka:

BYLI BYCHOM RÁDI ZA NOVÉ ČLENY
Jako samostatný myslivecký spolek funguje MS Nežárka od roku
1991. Předtím byli jarošovští myslivci spojení s bednáreckými.
O myslivosti tentokrát vypráví předseda spolku Bohumír Bindr.
Jak početný je aktuálně váš spolek?
V současné době máme 11 členů. Ti vlastní 3 psy, které potřebujeme
k naší činnosti. Jedná se o labradora, ohaře a jezevčíka. Tak jako v jiných mysliveckých spolcích i naše členská základna stárne. Byli bychom proto rádi, kdyby se k nám přidali noví mladí adepti a myslivci
se zájmem o myslivost a přírodu.
Na jak velkém území hospodaříte?
Naše honitba má výměru 998 hektarů, z toho 200 hektarů zabírají
lesy, 25 hektarů rybníky a zbytek tvoří pole a louky. Hospodaříme na
dvou katastrech – Jarošov nad Nežárkou a Matějovec.

Předávání cen pro vítěze
posledních střeleb.

Co všechno máte na starosti a co přes rok děláte?
Naší celoroční činností je především chov a ochrana zvěře a přírody
obecně. Na jaře při senoseči procházíme porosty luk a jetelů s cílem
vyplašit či vynést mláďata, zejména srnčí zvěře nebo taky zajíců. Po
celý rok se musíme starat o myslivecká zařízení, jako jsou posedy, krmelce a zásypy. Každoročně sušíme asi 40 metráků jetelového sena,
nakupujeme 20 q ovsa a 30 q pšeničného odpadu. Těmito krmivy pomáháme zvěři v době nouze, tedy hlavně v zimním období.
Spolupracujete i s jinými spolky?
S ostatními spolky se vzájemně zveme na různé myslivecké akce. Spolupracujeme taky se ZD Rodvínov a dalšími zemědělskými subjekty.
Snažíme se třeba omezovat škody na jejich plodinách a účastníme se
brigád na sběr kamene.
Každý rok taky pořádáte myslivecký bál. Kdy bude ten letošní?
Letos se Poslední leč koná na státní svátek 17. listopadu. Zábava s bohatou tombolou začne ve 20 hodin v sále sokolovny. Všechny samozřejmě srdečně zveme.
vvr, foto Libuše Rodová
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Co se chystá

Líheň talentů v knihovně

Jako zábavná připomínka „osmičkových roků“ probíhala v Pravdově knihovně od 8. dubna 2018 vytrvalostní soutěž v káče LÍHEŇ
TALENTŮ. Byla určena pro všechny příchozí z řad veřejnosti, kteří jsou hraví a soutěživí. V dětské kategorii se soutěžilo o hru Káča,
v kategorii ostatních o putovní pohár. Obě ceny věnoval pan Vlastimil Lukš st. V pondělí 8. října 2018 v 18 hodin budou vyhlášeny výsledky a vítězům v obou kategoriích předány ceny.
Součástí ceremoniálu bude i BLESKOVÝ TURNAJ pro všechny přítomné. I na vítěze tohoto turnaje čeká zajímavá cena a na
ostatní malá pozornost. Přijďte proto poblahopřát vítězům a společně s ostatními se pobavit. Těšíme se na vás!

Válečné ozvěny

Na závěr výstavy OZVĚNY VÁLEČNÝCH LET připravujeme vzpomínkový pořad s využitím některých dokumentů o našich předcích z doby 1. světové války. Přijďte si v neděli 18. listopadu ve 14
hodin do Pravdovy knihovny připomenout události, které se před
sto lety odehrály doma i na vojně, a ocenit výkony amatérských
účinkujících.

Půjčujeme i časopisy!

Nemáte čas na knihy? Jste kutilové, šikovní na ruce, rádi cestujete
po vlastech českých, nebo hledáte regionální informace? V Pravdově knihovně najdete několik zajímavých titulů časopisů, ve kterých byste si mohli najít, co vás osloví. Tady je jejich přehled:
5+2 dny: Jindřichohradecko, Barbar – jihočeský časopis, Jarošovský zpravodaj, Jindřichohradecký zpravodaj, Krásný venkov, Maminka, Moje země, Neon, Praktik, Příroda, Rozmarýna, Týdeník
Květy, Žurnál.
Knihovna je otevřena v úterý a ve čtvrtek od 15 do 19 hodin,
ve středu a v pátek od 17 do 19 hodin. Přijďte se podívat, třeba vás některý z uvedených titulů zaujme.
Milena Kodýmová

15. 9. Fotbal

Ve fotbalovém derby mužstev obcí sídlících na horním a dolním
toku řeky Nežárky zvítězili naši fotbalisté 2:1 nad fotbalisty z Novosedel nad Nežárkou. Blahopřejeme.

2. – 30. října		Jarošov nad Nežárkou
		Říjnové mozkobraní (trénink paměti)
Pravdova knihovna, každé úterý		
18,30 hodin
6. října		Jarošov nad Nežárkou
Zamykání Kameničky
parkoviště u TEBA v Nové Včelnici		
13 hodin
		Mejdan utopenců v Hospodě Pod Kostelem		
po dojezdu
8. října		Jarošov nad Nežárkou
		Líheň talentů – vyhlášení výsledků a předání cen
Bleskový turnaj v káče
Pravdova knihovna		
18 hodin
13. října		Jarošov nad Nežárkou
Podzimní toulání okolo Bechyně
odjezd z návsi		
8 hodin
13. října		
Tradiční posvícení
sál U Kouřící Veverky		
Hraje Globus 2

Lovětín
20 hodin

15. října 		Jarošov nad Nežárkou
Novohradsko – přednáška L. Jandáčka
Pravdova knihovna		
17,30 hodin
20. října		
		Posvícení a Rybí hody – posezení s hudbou
Kulturní dům		

Zdešov
18 hodin

27. října 		Jarošov nad Nežárkou
Setkání seniorů
sál sokolovny		
15 hodin
hrají Emoce Jiřího Vondráka
17. listopadu 		Jarošov nad Nežárkou
Poslední leč
sál sokolovny		
20 hodin
hraje Dixie
18. listopadu		Jarošov nad Nežárkou
		Vzpomínkový pořad – Ozvěny válečných let
Pravdova knihovna		
14 hodin
1. prosince		Jarošov nad Nežárkou
Rozsvícení vánočního stromu
s Jarošovskou krojovou skupinou
sál sokolovny a náves		
15 hodin
8. prosince		Jarošov nad Nežárkou
		vernisáž výstavy Vlastimil Sobota po deseti letech
Pravdova knihovna		
14 hodin

Tradiční setkání seniorů

Přijměte pozvání na tradiční setkání seniorů, které se letos uskuteční v sobotu 27. října od 15 hodin v jarošovské sokolovně. V kulturním programu se můžete těšit na vystoupení dětí a Jarošovská
krojová družina tentokrát předvede Českou besedu. K poslechu
a případnému tanci pak zahrají oblíbené Emoce Jiřího Vondráka.

15. prosince 		Jarošov nad Nežárkou
		vystoupení Lodhéřovského pěveckého sboru
Kostel sv. Prokopa		
18 hodin
31. prosince		Jarošov nad Nežárkou
		Rozloučení se starým rokem a přivítání nového
náves		
24 hodin
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Naši padlí v I. světové válce
V listopadu uplyne plných sto let od oficiálního ukončení I. světové války. Po celé zemi stojí spousta pomníků připomínajících památku mužů, kteří v této válce padli. I u nás v Jarošově jeden takový stojí (a další ve Zdešově , v Lovětíně visí deska na kapličce)
a příští rok na sv. Václava to bude už 90. let, co jej tehdejší vedení
obce nechalo na památku svých spoluobčanů postavit. Je na něm
uvedeno celkem 20 jmen. Každý den tento pomník mnohý z nás
míjí, aniž by o těch, kterým jména patřila, cokoli věděl. Proto jsme
se rozhodli osudy těchto mužů veřejnosti trochu přiblížit. A tradiční pouťová vycházka k tomu byla dobrou příležitostí, jak je psáno
na jiném místě zpravodaje.
Pojďme si tedy postupně všechna jména a jejich nositele trochu
přiblížit z dostupných dokumentů nebo rodinných vzpomínek
a zopakujme si v paměti cestu od domu k domu, kterou jsme při
pouťové vycházce absolvovali.
Václav Mimra
(na pomníku nesprávně uveden jako Jan) – č.p. 7 (známé jako Tipkovina nebo později jako MNV), dělník, narozen v roce 1884, odveden byl 27. 11. 1914 jako třicetiletý, službu nastoupil v 1. čtvrtletí
1915. Padl 30. 10. 1918 neznámo kde, téměř celou válku prožil na
vojně a zemřel 12 dní před oficiálním ukončením války.
Miloslav Trdla
(v záznamech uváděn někdy jako Mikuláš, v Mukově kronice jako
Miroslav) – č.p. 25 (tento dům stával za Fenclovou cementárnou
v místech, kudy dnes vede silnice do Jindřichova Hradce), narozen
v roce 1883 nebo 4, vyučil se řezbářem a pracoval jako soustružník
a fajfkář. Poprvé byl odveden 27. 11. 1914, ale službu zřejmě nenastoupil. Podruhé byl odveden 17. 3. 1917, službu nastoupil 15. 6.
1917 jako třiatřicetiletý. Zemřel v záložní nemocnici v Praze 23. 10.
1917, sloužil tedy pouhé 4 měsíce.
Ignác Röschl
– č.p. 11 (dnes Šebestovi), zemědělec, narozen v roce 1880, nebyl
uveden mezi odvedenými, není ani známo, kde a kdy padl… neví
o něm někdo něco???
Jakub Masář
– č.p. 13 (dnes Tyšlerovi), sloužil zde jako čeledín, narozen v roce
1888. Stejně jako Ignác Röschl nebyl uveden mezi odvedenými
a není známo, kde a kdy padl… neví o něm někdo něco???
Prokop Masář
– č.p. 13 (dnes Tyšlerovi), starší bratr Jakuba, sloužil zde také jako
čeledín, narozen v roce 1878, nebyl uveden mezi odvedenými.
Padl 9. 6. 1915 jako sedmatřicetiletý jako příslušník batalionu Wolzinice.
Karel Klement
– č.p. 19 (dnes již neexistující dům stával u Nežárky pod domem
rodiny Mertů č.p. 18), zedník, narozen 1898, odveden 3. 9. 1917
jako devatenáctiletý, kde a kdy padl, není známo… neví o něm
někdo něco???
Antonín Peltan
– č.p. 14 (u Klásků), zedník, narozen 1883, není uveden mezi odvedenými, ani na sčítacích arších v letech 1900 a 1910, protože žil
v Jindřichově Hradci, ale v Jarošově na uvedeném č.p. měl domovské právo (viz informace v předchozím čísle Jarošovského zpravodaje). Vzhledem k věku lze předpokládat, že byl povolán hned při
vyhlášení všeobecné mobilisace v roce 1914. V té době mu bylo

31 let, takže je možné, že sloužil necelý rok. Padl 1. 7. 1915, ovšem
kde, není známo.
V Kruplově jsme se zastavili u č.p. 5. Na pozemcích této usedlosti
u řeky Nežárky si po dobu svého pobytu v Jarošově vybudovali
svoje cvičiště dragouni.
Příští zastavení se konalo na železniční stanici. Tam jsme si připomněli jména tří padlých, kteří pocházeli z Matějovce.
Jan Karásek
– č.p. 2, čeledín, narozen v roce 1899, odveden spolu se svým bratrem dvojčetem Václavem, službu nastoupil 10. 3. 1917 jako osmnáctiletý. Kde a kdy padl, není známo… neví o něm někdo něco???
Jan Řimnáč
– v tomto případě došlo k zajímavému objevu. Veškerá dostupná
dokumentace sváděla k domněnce, že se jedná o Jana Řimnáče
z č.p. 8, rolníka, narozeného 1897, který nastoupil službu jako sedmnáctiletý na základě všeobecné mobilisace 31. 7. 1914 a údajně
padl u Josefovky 14. 8. 1916. Účastníkem vycházky však byl pan
Jiří Tříska, který svým pátráním v rodinných dokumentech zjistil,
že se ve skutečnosti jedná o bratra jeho dědečka, také Jana Řimnáče, ale z č.p. 2, syna čeledína, narozeného v roce 1898, který rukoval pravděpodobně někdy v roce 1915 nebo 1916 a skutečně padl
14. 8. 1916 u Josefovky. Jan Řimnáč z čp. 8 válku přežil. Oba Janové byli bratranci.
Antonín Mert
– č.p. 4, rolník, narozen v roce 1882, službu nastoupil na základě
všeobecné mobilisace 31. 7. 1914 jako dvaatřicetiletý. Válku bohužel nepřežil, ale datum jeho smrti je obestřeno záhadou. Na pomníčku, který mu postavila rodina na zahradě usedlosti v Matějovci, je uvedeno jako datum úmrtí 14. 3. 1915 v srbském zajetí v Prištině, ovšem v Ohlasu od Nežárky z 17. 11. 1914 je už uveden jako
padlý. V tom případě by byl ve válce necelé 4 měsíce…
Z nádraží jsme se druhou stranou vrátili opět do Jarošova a hned
při prvním zastavení jsme řešili další shodu jmen.
Josef Mrkvička
– dostupné dokumenty uváděly, že pocházel z č.p. 85 (dnes Stoklasovi) a padl v Rusku jako legionář. Jenže legionář Mrkvička se
vrátil a byl v obci velmi činný, ve II. světové válce pak měl nepříjemnost ohledně uchovávání zbraní. Bylo tedy jasné, že jméno
na pomníku nemůže patřit jemu. Trpělivým prohledáváním sčítacích archů byl skutečný padlý Josef Mrkvička objeven v záznamu
z roku 1910 jako čeledín na č.p. 7! Narodil se v roce 1899 a odveden byl jako osmnáctiletý 15. 10. 1917. Padl zřejmě v Rusku, ale
není známo kdy. Jeho existenci potvrdila účastnice vycházky paní
Marie Holoubková jako svého příbuzného z otcovy strany. V případě těchto dvou mužů se jedná pouze o shodu jména a příjmení, příbuzní nebyli.
Václav Mrkvička
– č.p. 37 (dnes Vydrovi), bratr přeživšího legionáře Josefa Mrkvičky, tesař, narozen v roce 1889, nastoupil vojenskou službu na základě všeobecné mobilisace 31. 7. 1914 jako pětadvacetiletý. Padl
pouhý měsíc po nástupu na vojnu 31. 8. 1914 v Rusku, přesné místo není známo.
Antonín Šenolt
– č.p. 36 (dnes Rošovi), kam se přiženil z Matějovce, rolník, narozen v roce 1887, nastoupil vojenskou službu na základě všeobecné mobilisace 31. 7. 1914 jako sedmadvacetiletý. Padl 27. 8. 1914
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u Tomášova v Rusku, tedy ještě o dva dny dříve než Václav Mrkvička, je tedy možné, že bojovali spolu na jednom místě.

Den otevřených dveří v Hlubokodole
Díky panu Vladimíru
Řihákovi z Bratislavy
se do Keramičky v Hlubokodole vrátilo umyvadlo vyrobené 14. 4.
1936.
Dáša Doležalová si
vzácný artefakt převzala a návštěvníkům
4. srpna spolu se svými kolegyněmi předvedla, jak se vyrábí jarošovská keramika.

František Hrdlička
– č.p. 41 (bývalý Brunnerův statek), majitel statku, narozen v roce
1876, vojenskou službu nastoupil na základě všeobecné mobilizace 31. 7. 1914 jako osmatřicetiletý, zemřel jako nadporučík ve službě na následky zranění, které si údajně sám způsobil, není ale známo, kde a kdy.
Josef Führer
– č.p. 62 (další dům, který už neexistuje, protože musel ustoupil
stavbě průtahu obcí mezi bývalou mlékárnou a restaurací u Uchytilů), zedník, narozen v roce 1891, odveden byl 29. 10. 1915 jako
čtyřiadvacetiletý. Kdy a kde padl, bohužel není známo… neví
o něm někdo něco???
Josef Tržil
– pravděpodobně č.p. 45, podle informací pana Miloslava Bejdy
jeho rodina zde žila, měl se přistěhovat s matkou jako mladý chlapec. Není uvedený ani na sčítacích arších ani jako odvedený, pravděpodobně měl domovské právo v jiné obci. Kdy a kde padl, není
bohužel známo…
Tomáš Mert
– č.p. 84 (budova pošty), dělník, obuvník, narozen v roce 1898,
odveden 14. 9. 1915 jako sedmnáctiletý. Padl pravděpodobně
v Rusku. Není ale bohužel známo, kde a kdy… neví o něm někdo
něco???
Ludvík Ráftl
– č.p. 50 (dnes Dvořákovi), krejčí, narozen v roce 1894, odveden
10. 10 1914, službu nastoupil 26. 10. 1914 jako dvacetiletý. Zemřel
23. 4. 1915 v nemocnici v Hranicích na skvrnitý tyf po bojích v Karpatech, tedy pouhý půlrok po nástupu na vojnu.
Tomáš Domin
– č.p. 55 (dnes pan Bouda), zedník, narozen v roce 1887, není uveden mezi odvedenými. Kdy a kde padl, není bohužel známo, informace nemá ani rodina. Byl příbuzný účastnice vycházky paní Marie Holoubkové z matčiny strany.
Václav Šach
– č.p. 54 (již neexistující jedna ze dvou jarošovských roubenek stála na dnešním hřišti pod kostelem naproti č.p. 55), student, narozen v roce 1899, odveden 3. 9. 1917 (na seznamu uveden jako
Jan), službu nastoupil 15. 10. 1917 jako osmnáctiletý. Kde a kdy
padl, není bohužel známo…neví o něm někdo něco???
Tolik výčet jmen a informace, které se doposud podařilo zjistit.
Možná se najde někdo, kdo by mohl buď poskytnout informace
nové, nebo upřesnit či opravit ty výše uvedené. Byli bychom za to
velmi rádi.		
Milena Kodýmová

Vítr draky rozhoupává,
podzim barvy rozmíchává.
Z mraku mrkne sluníčko,
usměje se maličko…
1. září nastoupilo do naší školičky devět prvňáčků, přejeme jim
hodně studijních úspěchů.
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