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Vážení čtenáři,
Po delší době máme za sebou trochu větší
zimu. Se všemi klady a zápory. Pravda,
zahýbala nám s rozpočtem na údržbu
a opravy komunikací, ale to prostě k roku
na vsi patří a je třeba s tím počítat. Snad
letošní sněhy alespoň částečně vyrovnají deficit vody
a také posílí stromy v jejich boji se škůdci. S oteplováním
přichází opět stavební období. Čeká nás dokončení
a kolaudace Víceúčelového objektu v Hostějevsi na návsi.
Mimo to dokončujeme výběrová řízení na dodavatele akcí
Rekonstrukce obřadní síně na Novém hřbitově a Zateplení
a rekonstrukce budovy čp.84 v Jarošově nad Nežárkou.
Obřadní síň byla vystavěna v sedmdesátých letech
minulého století a na její rekonstrukci máme požádáno
o dotaci z Programu obnovy venkova. Budovu čp. 84,
kde se současné době nachází pošta a dva podnájemní
byty, budeme rekonstruovat z vlastních zdrojů. Vzniknou
prostory pro přemístění obecního úřadu s archivem. Obě
instituce tak budou pod jednou střechou, což zvýší jejich

efektivitu a komfort občanů využívajících jejich služby.
Dalším z kladů zimy zmiňované na počátku je skutečnost,
že v řekách je dostatek vody. Po dohodě s kolegy
z Nové Včelnice a Kamenice nad Lipou to využijeme
pro Slavnostní sjezd řeky Kameničky s doprovodným
kulturním programem. Připravíme se tak na rok 2020.
Tehdy uběhne neuvěřitelných dvacet let od doby, kdy
byl do řeky ponořen klíč zhotovený Vlastou Lukšem.
(Během roku tuto dnes už relikvii můžete vidět nad dveřmi
v Hospodě Pod Kostelem.) V minulém čísle jsem mylně
situoval výročí na tento rok. Ale dobové materiály mě
přesvědčily o chybě v termínu. Omlouvám se tedy za jeho
prezentaci. Důležité je, že jsme tradici nepřerušili a řeku
řádně odemykali a zamykali i v případech, kdy v ní nebyla
voda a na ní žádní vodáci.
Přeji Vám klidné a příjemné jaro a těším se s Vámi
na viděnou při některé z akcí tvořících páteř našeho
roku na vsi. Tou první akcí bude právě Kamenička. Tak
nezapomeňte doma pádla .
Bohumil Rod

zprávy z obce

Informace z jednání
3. a 4. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svých jednáních kromě obvyklých procedur
schválilo:
• Rozpočet Obce Jarošov nad Nežárkou na rok 2019
• Rozpočtové opatření č. 13/2018
• Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2021
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 a Směrnici č.1/2018
k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou
• nabídku odprodeje lesního pozemku p.č. 373/5 v k.ú. Lovětín
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 164.990 Kč
• přijetí daru 20.000 Kč od firmy PaedDr. Jaromíra Mikoláška,
jednatele firmy Profeskontakt, Bussines centrum Rosmarin,
Dělnická 12, 170 00 Praha 7 Holešovice. Cílové užití - 10.000
Kč mladí hasiči a 10.000 Kč Pravdova knihovna
• nový dispoziční návrh v rámci akce „Stavební úpravy-prodejna Jednoty Jarošov nad Nežárkou“ ze dne 30. 11. 2018, a to za
podmínky, že na pozemky dotčené stavbou bude použit materiál z kamene
• žádost neziskové organizace I MY, o.p.s. o finanční příspěvek
na ranou péči do 7 let věku
• složení hodnotící Komise pro výběrová řízení na volební období 2018 – 2022
• složení Komise pro otevírání obálek na volební období 2018 –
2022
• výběr oslovených firem pro zakázku malého rozsahu v rámci
akce „Stavební úpravy čp. 84 Jarošov nad Nežárkou“
• výběr oslovených firem pro zakázku malého rozsahu v rámci
akce „Rekonstrukce obřadní síně na novém hřbitově v Jarošo-

vě nad Nežárkou“
žádost o zařazení účelové komunikace ležící na pozemcích
p.č. 708/2 a 285/10 v k.ú. Zdešov do Pasportu místních komunikací.

•

Zastupitelstvo neschválilo:
• výzvu Oddělení prevence a humanitních činností Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje o zapojení
obce do spolufinancování drogových služeb pro rok 2019
• žádost spolku Lungta, Dlouhá 2/609, Praha 1 o připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Zastupitelstvo stanovilo odměny za výkon funkce svým neuvolněným členům v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 Sb.
O poskytování měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Zastupitelstvo odložilo záměr prodeje části pozemku p.č. 216/1
v k.ú. Nekrasín po vyhotovení geometrického plánu oddělení pozemku na některé z příštích zasedání.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• zprávu o realizaci Místního programu obnovy venkova Obce
Jarošov nad Nežárkou 2015 – 2019 s tím, že prioritou roku
2019 bude „Revitalizace obřadní síně na novém hřbitově v Jarošově nad Nežárkou“
• návrh na řešení neurčité (neznatelné) vlastnické hranice mezi
p.č. 279/1, p.č. 279/2 a p.č. 1363/2 ve vlastnictví obce a nepřijalo v této věci žádné usnesení.

Celoroční otevírací doba sběrného dvora
		 Úterý
17-19
		 Čtvrtek
17-19
		 Sobota
9-11
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Velikonoce za dveřmi

Letošní Velikonoce bychom si chtěli připomenout výstavou v Pravdově knihovně. Byli bychom rádi, aby
byla stejně úspěšná jako ta předcházející před pěti
lety. Tehdy se jí zúčastnila dlouhá řada vystavovatelů z řad veřejnosti a pro všechny návštěvníky to byl
nádherný zážitek. S výzvou zapojit se a pomoci při realizaci té letošní jste se mohli setkat již v předcházejícím čísle našeho zpravodaje, a přestože se první vlaštovky už trousí, na tomto místě svoji prosbu opakujeme. Dodržujete-li velikonoční tradice a máte cokoli,
co s Velikonocemi třeba jen zdánlivě souvisí, budeme
rádi, když nám své exponáty zapůjčíte. Pokud se tak
rozhodnete, přineste je prosím v prvním dubnovém
týdnu do knihovny. V případě, že potřebujete podrobnější informace, obraťte se na obě knihovnice buď
osobně v knihovně, nebo na tel. číslech 777 065 442
a 728 319 219, případně e-mailem na m.kodymova@
centrum.cz nebo Liba.Zaleska@seznam.cz. Vernisáž
výstavy plánujeme na sobotu 13. dubna 2019.

Soutěž Hravě žij zdravě

Již pravidelně se s žáky pátého ročníku v hodinách informatiky účastníme
celostátní soutěže o zdravém stravování a zdravém životním stylu ,,Hravě žij
zdravě“. V pěti bodovaných lekcích a pěti zdravých jídelníčcích, které žáci sami
sestaví, se nám podařilo nasbírat nejvíce bodů (v přepočtu na žáka) za celý
Jihočeský kraj. Díky tomuto projektu jsme se dozvěděli nové informace. Už
víme, jak vypadá svačina plná vitamínů, a také, která svačina je pouze plná
cukrů. Objevili jsme nové recepty, podle kterých zkoušíme vařit na kroužku Vaření. A v neposlední řadě jsme si to soutěžení pěkně užili.
Výhru nám 28. března přivezou zástupci České potravinářské komory z Prahy. Těšíme se na odměnu - jaká bude, zatím netušíme. Podle partnerů projektu tipujeme okurky, majolku nebo přesnídávku.  Katka Vlková a žáci 5. třídy

Vás zvou na

Města Kamenice nad Lipou, Nová
Včelnice a Obec Jarošov nad Nežárkou

Kolik nás je
➢ Sobota 6. dubna 2019 na parkovišti u Teba
v Nové Včelnici
➢ Od 13:00 registrace vodáků, občerstvení,
➢ Hudební doprovod Smutný trojlístek – irská hudba
➢ 13:50 odemykání řeky
➢ 14:00 sjezd řeky
➢ Po dojezdu – „ Mejdan utopenců
utopenců“ – v hospodě Pod kostelem
v Jarošově nad Nežárkou hrají Lovci mamutů

Celá akce bude natáčena na DVD a každá posádka jej obdrží jako odměnu

Pozvánky do Zdešova

SDH Zdešov zve všechny příznivce požárního sportu
na 7. ročník Velikonočních závodů v požárním útoku.
Závod se koná 20. dubna 2019 od 10 hodin ve Zdešově před Kulturním domem. Soutěž žen i mužů proběhne dle pravidel požárního sportu.
Věříme, že bude krásné jarní počasí a účast podobná
jako v minulých ročnících, tedy 60 - 70 družstev z celé
České republiky. Občerstvení a zázemí zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé

Vzpomínková taneční country
zábava

Obec Jarošov nad Nežárkou a jeho místní části měly k 31. 12. 2018 celkem 1.107
obyvatel, z toho:
Hostějeves 47
Jarošov nad Nežárkou
Kruplov
Lovětín
Matějovec
Nekrasín
Pejdlova Rosička
Zdešov

743
29
76
21
33
6
152

Odstěhovalo se 30 občanů a k trvalému
pobytu v obci se přihlásil 31 občan. Během loňského roku zemřelo 13 našich
spoluobčanů a narodilo se 8 nových občánků.
Z celkového počtu našich občanů je 549
mužů a 558 žen.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů,

se zápis do první třídy
Základní školy Jarošov nad Nežárkou
pro školní rok 2019/2020 koná

ve čtvrtek 11.dubna 2019
od 13 do 16 hodin
v budově základní školy.
Zapisují se děti narozené od 1.září 2012 do 31.srpna 2013
a děti, kterým byl vloni umožněn
odklad povinné školní docházky do 31. srpna 2019.
Povinností rodičů je podle zákona 561/2004 Sb. § 36 odst. 4
výše uvedeného zákona
přihlásit školou povinné dítě k zápisu.

Digitální TV s chytrými funkcemi
Pauza

Archiv

SDH Zdešov pořádá 25. května 2019 od 20 hodin
v areálu „Šipka“ taneční zábavu. V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v Kulturním domě. Taneční zábava bude v duchu vzpomínky na písničky
Waldemara Matušky a Michala Tučného. Hrají Vrbovci v původním složení skupiny Blatník.
Příjemnou vzpomínkovou zábavu přejí, a všechny příznivce této hudby zvou, pořadatelé.
Pošta Partner
Pondělí 7:30 - 9:30
Úterý 7:30 - 9:30
Středa 7:30 - 9:00
Čtvrtek 7:30 - 9:30
Pátek 7:30 - 9:30

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Posun v čase zpět

Nahrávání

Rodiče vezmou s sebou k zápisu:
rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

Mgr. Martina Plášilová
ředitelka školy
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tel.: 384 325 158 info@jhcomp.cz www.jhcomp.cz
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ohlédnutí

Ohlédnutí

Ing. Veroniku Plachou,
zastupitelku:

za životem v obci v I. čtvrtletí

Chci být zástupcem místních mladých lidí
Proč jsi se rozhodla pro práci v zastupitelstvu?
Do zastupitelstva jsem vstoupila proto, abych zastoupila
místní mladé obyvatele a pomohla přinést nové nápady, návrhy a názory,
jelikož doba se mění.
Co chceš v obci zlepšit? Co je podle Tebe největším problémem?
Obec potřebuje dodělat plnohodnotné asfaltové cesty, především v oblasti novostaveb. Dále je nutné upozornit na stav některých nemovitostí, které
mohou ohrozit i bezpečnost občanů. Největším problémem je samozřejmě
nedostatek financí pro realizace všech potřebných akcí.
Co máš naopak na obci nejraději? Nebo kde se ti líbí nejvíc?
Jarošov nad Nežárkou je dle mého názoru z hlediska žití ideální obcí, která
má potřebnou občanskou vybavenost k tomu, aby se zde dobře žilo (škola,
školka, obchod, pošta atd.) Nejoblíbenější místo v Jarošově je pro mě okolí
Malé vodní nádrže Jarošov nad Nežárkou.




Hasičský ples v Jarošově nad Nežárkou proběhl za
účasti předtančení dětí z Country kroužku v Jindřichově Hradci.



V sousední Oldřiši vypukl 11. ledna v 0:27 hodin
požár budovy bývalého kravína. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Jindřichova Hradce a zásahové jednotky dobrovolných hasičů z Jarošova
nad Nežárkou, Jindřichova Hradce, Kunžaku a Strmilova. Naše zásahová jednotka byla na požářišti
až do 11. hodiny toho dne. Odhadovaná škoda na
majetku je 1.100.000 Kč.




 ítězi turnaje dvojic v Jarošovské Káče konaném
V
v Hospodě Pod Kostelem 19. ledna se stali Alena
Füllsacková a Vlastimil Lukš. Gratulujeme.



9. března krátce před půlnocí odstraňovala zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů z Jarošova nad Nežárkou společně s kolegy z Nové Včelnice
stromy padlé při ničivé vichřici na silnici mezi Nekrasínem a Novou Včelnicí.

26. ledna v noci vyjížděla zásahová jednotka jarošovských hasičů k padlému stromu na hlavní silnici ve směru na Jindřichův Hradec v katastru obce
Rodvínov. Příčinou pádu byla silná vrstva mokrého sněhu.

Jak dlouho už v Jarošově žiješ?
V Jarošově žiji od narození, tedy 25 let. Chodila jsem zde do mateřské i základní školy. Pouze v době studií na VŠ jsem přebývala v Českých Budějovicích. Nyní jsem zpět doma, v Jarošově!
Na co se těšíš v příštích měsících?
Jelikož nastává jaro, tak se těším na prosluněné dny v naší krásné a klidné obci .

Pozvánka na Den Země

22. duben se již neodmyslitelně zapsal jako den, kdy lidé na celém světě slaví Den Země. Slavíme ho také u nás v Jarošově nad Nežárkou, letos
již posedmé. Každoročně si tak připomínáme, že je zcela nezbytné chránit to nejcennější, co máme, naši planetu, životní prostředí, ve kterém
všichni žijeme.
Tento svátek se začal slavit v Americe v r. 1971, později se připojila OSN
a od roku 199O, kdy se k Americe přidal celý zbytek světa, se 22. duben
stal Mezinárodním dnem Země. Slaví ho lidé na celé planetě bez ohledu
na původ, víru či národnost.
V Jarošově nad Nežárkou se oslava bude konat v sobotu dne 27. dubna od 14 hodin na školní zahradě. Akce je určena především dětem a jejich rodičům, ale přijít může kdokoli, všichni jsou srdečně zváni. Na programu opět budou různé environmentální aktivity a hry, ekodílny i práce na školní zahradě.
VSTUP ZDARMA.
Srdečně zvou zaměstnanci ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou.

20. února se redaktorka Jindřichohradeckého deníku Jana Formánková nechala provést po tajemných místech v našem okolí a své poznatky zúročila v reportáži pro přílohu Jindřichohradeckého deníku 27. února.

Upozornění
Svoz tříděného odpadu proběhne z důvodů Velikonočního pondělí v následující pracovní den 23. dubna 2019.
Děkujeme za pochopení.
Pro lepší identifikaci pytlů a balíků v případě ztráty kódu
doporučujeme uvádět číslo popisné s přiděleným písmenem.
Vyhnete se tak ztrátě Eko bodů..
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kam na výlet

Žirovnička
napotřetí

Dnes se podíváme k levostrannému zdroji Nežárky říčce Žirovničce. Zamotala mi trochu hlavu při hledání místa, kde pramení. To
se nachází severně od osady Pelec u Častrova v nadmořské výšce
658 metrů nad mořem. V terénu není prameniště nijak značené.
Navštívil jsem ho celkem třikrát.
Při první výpravě z Pelce jsem použil metodu postupu proti
proudu nejsilnějšího toku a dvakrát se dostal k prameni, který je
v mapě uváděný jako vedlejší.
Druhou výpravu jsem učinil po týdnu. Postupoval jsem ze severní strany od silnice vedoucí od osady Drážďany. Opět mne chvíli
mátl vedlejší pramen, ale díky jeho znalosti jsem se včas vrátil na
místo v mapě označené jako prameniště. Čekal mě šok, tři kousek
od sebe ležící strouhy byly suché jako v dobrodružných filmech
o poušti.
Třetí výpravu jsem uskutečnil s dcerou v únoru, kdy byla jistota,
že voda bude.
Byla a v lese leželo i šedesát čísel sněhu. Postupovali jsme od Pelce z jihovýchodu opět proti proudu. Vydatný vedlejší pramen
jsme minuli a nakonec jsme po chvíli hledání podle navigace určili prameniště mezi zmiňovanými třemi strouhami. V těch tentokrát voda byla. Nedaleko od prameniště se nachází i malá vodárnička. Jen do Pelce jsme se vrátili po té silničce od Drážďan, protože do toho sněhu už se nám fakt nechtělo. Závěr výpravy? Krajina
krásná, ale drsná. Zřeknete-li se na chvíli určitého pohodlí, mohla
by se líbit i vám.
Tok tvoří na Českomoravské vrchovině velký oblouk. Teče z jihu,
u města Žirovnice se obrací k jihozápadu. Žirovnice vytéká z Křemešnické vrchoviny, horní tok je mírný. Řečiště není díky nízkým

Následující údaje
byly použity z těchto zdrojů:
Štefáček Stanislav:
Encyklopedie vodních toků Čech,
Moravy a Slezska
Větvička Václav, Rendek Jan:
Vltava
Délka toku 29,9 km
Rozloha povodí 128,6 km2
Přítoky
L-Barborský potok
L-Ctibořský potok
L-Počátecký potok
L-Brodek

L-Jarošovský potok

stráním a lučinám upravené. V povodí je hojnost rybníků. Pod Kamenným Malíkovem se koryto zařezává do reliéfu krajiny. Vytváří tím kaňon se zalesněnými stráněmi. U Hostějevsi se spád řeky
zmírňuje a řeka protéká v širokém údolí pozvolna až k ústí. Od vodárenské nádrže Ježkovská u Žirovnice k jezu knoflíkářské provozovny v Bednárečku jde vlastně o dlouhý potok o šířce 2-5 m.
K soutoku s Kameničkou v Jarošově je posilována přítoky z levé
strany. Sjízdný úsek může být dlouhý maximálně 19 km.
Bohumil Rod

historie

Obecní kronika z tohoto ob-

Před osmdesáti lety….

dobí se nedochovala a ta, co
byla dopisována zpětně po
druhé světové válce, ho podrobně nezachytila. Přiblížím tu prazvláštní atmosféru tzv. druhé republiky a po ní
nám vnuceného protektorátu dle zápisků
Staniční knihy četnické stanice v Jarošově
nad Nežárkou.
Začnu už v roce 1938. Mnichovský diktát
udělal z naší obce tzv. ,,úvazek českého
pytle“. Tím pytlem bylo míněno město Jindřichův Hradec. Od Otína k Radouňce obklopené říšským územím.
Naše obec byla na tom o něco lépe. Říšské
hranice tvořily katastry obcí Německá Radouň (dnes Dolní Radouň) a Oldřiš. Pravděpodobně díky této poloze a také záměně s obcí stejného jména napochodovalo
8. října do Matějovce čtyřicet příslušníků
Wehrmachtu s velitelem. Po dohodě s čet-

nickou hlídkou se Němci vrátili zpět na říšské území.
Počet mužů na četnické stanici se zdvojnásobil na šest, díky doplnění členů došlých
ze zabraných Sudet. V obci v té době byla
i finanční stráž sídlící mimo jiné v čp.125
(dnes Lukšovi).
Pochůzkové trasy se ze čtyř zredukovaly na
dvě, ale byl zdvojnásoben čas hlídání státních hranic.
Zbytek roku se nesl převážně v duchu zápisů o přestrkování hraničních závor, kontrolách lovců na honech a ozbrojeném doprovodu cikánského povozu….
S přelomem roku jako by se přiostřilo. Jeden z četnických strážmistrů byl pokousán
psem, došlo k havárii u Nekrasína a také
k znásilnění v bytě. Mimo to byly šetřeny
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drobné přestupky a probíhalo
pátrání po zběhovi z pracovního oddílu. Někdo také namaloval protiněmecké nápisy v Rodvínově. Na náklady obce byly do druhého
dne odstraněny.
11. března byly nařízeny domovní prohlídky u funkcionářů KSČ v Bednárečku.
14. března je odeslán jeden ze strážmistrů
se zprávou do Kunžaku. Díky silnému sněžení zde musel strávit noc a druhý den se
vrátil do Protektorátu Čechy a Morava.
Protektorátní služba přinesla další prohlídky v Bednárečku, doprovody cikánských
povozů, vyšetřování stoupajících dopravních nehod, ale také dohled nad klidem
při vůdcových narozeninách, vyřazováním
knih z knihoven…
Česky psané záznamy ve staniční knize
končí v roce 1942 atentátem na Heydricha,
ale to už opravdu přituhovalo….
		
Bohumil Rod

knihovna

První čtvrtletí
v Pravdově knihovně

Už od prosince
určitě nelitovaly.
loňského roku je
Prvního března si
v knihovně k vidění
knihovna
připovýstava grafik, PF,
mněla plných dvaex libris a drobných
cet let působení
prací Vlastimila Sov současných proboty, která potrvá
storách. Uspořádaaž do konce března.
la k této příležitosLetošní akce pro
ti Den otevřených
veřejnost zahájilo
dveří. Ten dopolednové ohlédnuledne patřil dětem.
Expedice Hodov
tí za loňskými poNejdříve prvňáčci
Trénink paměti
řady k výročí ukonluštili pohádkovou
čení 1. světové válkřížovku a pobaviky a vzniku republili se i při připraveky. Přijel k nám nadných pohybových
šený amatérský baaktivitách. Po nich
datel Miloslav Svinavštívily knihovták, aby nám přinu i děti z obou odblížil několik expedělení
mateřské
dic na Ukrajinu po
školy. V rámci dostopách bojů jinpolední procházdřichohradecké ky zašly na pohádDen otevřených dveří – malé děti MŠ
ho 75. pěšího pluku a hrátky se zvíku. V něm bojovařátky.
Odpoledli i naši občané. Při
ne
bylo
určeno
všem
návštěvníkům
bez
rozdíLibuška Rodová
svém pátrání po jelu věku. Připravena pro ně byla prohlídka kronik, ktejich osudech objevil spolu se svými kolegy i hromadný hrob, ve rých je už sedm, knížky za pětikačku, informace o službách
kterém byl pochován i jeden z našich padlých Jan Řimnáč z Matě- i promítání záznamů z uskutečněných akcí. Ti, které nabízený projovce (podrobnosti o uskutečněných expedicích viz článek Vladi- gram přilákal, strávili v knihovně příjemný čas při dobrém občerslava Buriana na jiném místě tohoto čísla zpravodaje).
stvení a hezkém vzpomínání až do setmění, kdy je vystřídaly nejZačátkem února nám o svém putování s kolem kolem republiky mladší děti z krojové družiny při svém pravidelném pátečním sepřišla vyprávět sympatická tulačka Libuška Rodová. Zcela zaplně- tkání.
ná knihovna obdivovala její odvahu i schopnost zajímavě a s hu- Úterní dopoledne 12. března patřilo už tradiční akci Druháci čtou
morem přiblížit posluchačům své mnohdy dobrodružné zážitky.
prvňáčkům. Loňští prvňáčci předvedli těm letošním své umění
V únoru jsme zažili i další vydařenou akci. Osvědčený lektor Ladi- čtením krátkých ukázek z knížky Bráchova bota, kterou loni doslav Jandáček přijel vyprávět o své oblíbené Šumavě. Předem avi- stali v rámci projektu „Knížka pro prvňáčka“. Letošní prvňáčci pak
zoval, že naposlejako důležitá porota
dy, ale k radosti přívybrali toho nejzdattomných, kteří i tennějšího z nich. Vítětokrát knihovnu zazové si odnesli sladké
plnili a mají Šumavu
ceny a všichni ostatní
rádi stejně jako on,
pak drobné pozorpřipustil, že to možnosti.
ná naposledy nebyV rámci celostátlo.
ní akce „Březen měPoslední
únorové
síc čtenářů“ jsme 18.
úterý bylo zahájebřezna měli příležino další pokračovátost přivítat v knihovní kurzu tréninku paně mladého regioměti. Při pěti setkánálního spisovateních si jeho účastnile Martina StručovPovídání o Šumavě
ce provětraly mozského. Vyprávěl nám
kové závity pomocí zajímavých technik i zábavných her s osvěd- o svých dosavadních literárních počinech a z jedné dosud nevydačenou lektorkou Olgou Šenoldovou. Ke stálým účastnicím se i ten- né knížky nám přečetl ukázky. Zájemci o detektivní četbu si motokrát přidalo několik nových zájemkyň, které svého rozhodnutí hou v knihovně vypůjčit jeho knihu Bez duše. Toto setkání jsme
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knihovna

Den otevřených dveří – prvňáčci

nění, které se odehrálo. Svaz knihovníků
a informačních pracovníků vyhlásil pro letošní rok akci „Mistr četby“, v rámci které se oceňují nejzdatnější muži – čtenáři.
I my tady takového máme. Tento titul právem náleží Ing. Vladimíru Čejnovi. Vlastnoručně vyrobenou cenu mu předal starosta
obce Bohumil Rod, sám pravidelný čtenář
naší knihovny.
V únoru zahájila knihovnice opět pravidelnou docházku do základní školy, kam za
dětmi přichází každé první pondělí v měsíci s nabídkou nových knih. A ve čtrnáctidenních intervalech navštěvuje pro změnu děti v mateřské škole, kde jim po obědě

Oceněný „Mistr četby“

Den otevřených dveří
– odpolední vzpomínání
také využili k tomu, abychom ocenili pilné čtenáře, kteří od knihovnice získali čtenářskou placku. To ale nebylo jediné oce-

Martin Stručovský

čte „na sladké usínání“. Tato aktivita se odehrává v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“. S dětmi se bude takto setkávat až do
letních prázdnin.
Milena Kodýmová

ohlédnutí


Děti z naší školičky si letošní sněžnou nadílku opravdu užily.


8. února natáčeli redaktoři Českého rozhlasu reportáž o našem
nejmenším a nejmladším zvonu ze zvoničky na hostějevské návsi.


Letošní Maškarní ples konaný 23. února se povedl především díky
veliké účasti osob ochotných jít za masku a také perfektní péči pořadatelů


20. února natáčeli reportéři České televize v Jarošově nad Nežárkou vstupy do tematického pořadu Třídění odpadů v Událostech.
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Jan Nepomucký
20. března 1393
zemřel mučednickou smrtí
Jan Nepomucký,
patron kněží, zpovědníků,
lodníků a vorařů.

Je symbolem záštity proti nebezpečí vody a ochraňuje mosty. Před 300
lety 15. dubna 1719 byl zahájen proces jeho blahořečení a odborná komise otevřela jeho hrob. Při exhumaci vypadla z jeho lebky tkáň v podobě
a velikosti lžíce, která postupem času zčervenala. Tento jev byl jedním z podpůrných důkazů prohlášení zázraku. Tkáň byla pokládána za jazyk, který v roce 1721 blahořečený a v roce 1729 kanonizovaný světec při mučení statečně ,, držel za zuby“. Teprve moderní vědecké metody tkáň identifikovaly jako část světcova mozku.
Před 300 lety se Jan Nepomucký objevil i u nás v Jarošově. Jak napsal v v roce 1901 v Soupisu památek politického okresu jindřichohradeckého c.k. gymnasijní profesor Josef Novák:

24

historie

Sochu svatého Jana Nepomuckého na
mostě nehrubě umělou, zvláště co se týče
roucha v dolních partiích, dal postaviti Tomáš Hajný z Nekrasína, děd Františka Pravdy.
Socha byla umístěna na mostě přes Kameničku a vydržela tam až do revolučních dnů roku 1945. Tehdy byla dle vyprávění pamětníků shozena německou
posádkou tanku do vody. Spolu se sochou byl poničen i kamenný most, dílo
zkázy dokonala po letech povodeň. Bohužel se mi nepodařilo nikde nalézt informaci, kdy byla socha přemístěna na
kopec do areálu kostela sv. Prokopa.
Odhaduji, že k tomu došlo pravděpodobně na sklonku čtyřicátých let minulého století. Současný most přes Kameničku čeká na jaře revize, která stanoví šíři jeho rekonstrukce v následujících letech.
Děkuji Jardovi Tunkovi za poskytnuté
fotografie z jeho soukromého archivu.
Bohumil Rod
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Krátce po objevení neznámého hromadného hrobu rakousko-uherských vojáků včetně
jindřichohradeckých pětasemdesátníků v Josefovce na Ukrajině z bojů v srpnu 1916.
Zleva: Miroslav Homola, v zákrytu Miroslav Sviták, a přívětiví obyvatelé Josefovky během rozhovoru
na hřbitově.
(Foto: Vladislav Burian, Josefovka 17. 7. 2017)

JINDŘICHOHRADECKÉ EXPEDICE
NA UKRAJINU

PO STOPÁCH NAŠICH PŘEDKŮ
Jindřichohradečtí zájemci o válečné dějiny připravili a zrealizovali během uplynulých let několik dokumentačních cest na Ukrajinu
- odjeli do míst, kde bojovali vojáci jindřichohradeckého c. a k. 75.
pěšího pluku, včetně Jana Řimnáče z Matějovce, který zde padl.
Myšlenka ukrajinských cest se zrodila před nemnoha lety. Jedním
z hlavních iniciátorů byl Ladislav Holický, mj. varhaník v jarošovském kostele, jehož předek v červnu 1915 zahynul v bojích u Starého Martinova.
V roce 2011 se Ladislav Holický začal velice intenzivně zajímat
o osudy svého praděda. Krok po kroku zjišťoval fakta o místě jeho
tragického skonu, vše posléze konzultoval s historikem Muzea Jindřichohradecka Františkem Fürbachem. Po nějakém čase získal
kontakt na Bohdana Hensirovského z Ostrožské Lhoty na Moravě, původem Ukrajince, který je bratrem starostky Starého Martinova Olgy Chariv. Jedním z výsledků řady jednání byla nakonec
zahraniční autobusová cesta vypravená Ministerstvem obrany ČR,
Odborem pro válečné veterány, za výrazné podpory vedení města
Jindřichův Hradec a tehdejšího předsedy Klubu vojenské historie
29. pěšího pluku J. J. Švece Miloslava Svitáka. Zájezdu se zúčastnila delegace z Jindřichova Hradce, Prahy a Ostrožské Lhoty. Cesta
vedla do Starého Martinova, dále na bojiště a pietní místa v Cebrově, Zborově a Ozerné. Uskutečnila se koncem června 2015
Po této oficiální akci se zájemci o historii vrátili na Ukrajinu během

„Expedice Hodov“ v červenci 2017 v menší skupině, do níž patřili
Ladislav Holický, Miroslav Homola, Miloslav Sviták a Vladislav Burian z Jindřichova Hradce, dále Bohdan Hensirovský, Josef Šmahaj a Martin Dufka z Ostrožské Lhoty. Jejich záměrem bylo dokumentovat v terénu bojiště u Starého a Nového Martinova, Cebrova, v okolí Zborova a Hodova. Bezesporu za největší přínos této
expedice lze považovat náhodné objevení hromadného hrobu při
okraji obce Josefovka. Náhodné proto, že opravdu náhodou si kolega Miroslav Homola všiml za vesnicí Josefovka střelami poškozeného kříže z války, k němuž jsme se posléze vydali. Během naší
snahy pořídit jeho fotografii přišlo několik místních obyvatel se zájmem a dotazem, proč jsme se zde zastavili. Po krátkém vysvětlení
záměrů expedice nám ukázali nedaleký, českým historikům zcela
neznámý, vojenský hromadný hrob, který byl zarostlý vysokou travou a náletovými křovisky. Dle jejich informací v něm byli nejspíše
společně pohřbeni ruští a rakousko-uherští vojáci, kteří zde padli
v bojích v roce 1916. V té době však nikdo z nás netušil, že právě
u Josefovky zahynul mimo jiné Jan Řimnáč z Matějovce. Tento fakt
potvrdila až následná nezávislá archivní pátrání historika Františka
Fürbacha a badatele Miloslava Svitáka.
V roce 2018 byla na Ukrajinu plánována další společná expedice. Uskutečnily se však nakonec cesty tři. Řada okolností vedla
k tomu, že první výprava, ve složení Miloslav Sviták, Josef Šmahaj
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různé

Co se chystá
a Pavel Kalma odjela na počátku července. Druhá, Ladislav Holický z Okrouhlé Radouně, Karel Maršík z Jarošova nad Nežárkou, Miroslav Homola a Vladislav Burian z Jindřichova Hradce odjela den
po návratu předcházející. Třetí cestu inicioval v říjnu Bohdan Hensirovský, který se vypravil za svou rodinou do Starého Martinova.
Bádali zároveň v terénu spolu s Miloslavem Svitákem a Josefem
Šmahajem.
Účastníci zmíněných cest na Ukrajinu by měli vděčit za prvotní
myšlenku především Ladislavu Holickému a Bohdanu Hensirovskému. Ladislav Holický stál u samotného počátku organizace autobusového zájezdu do míst bojů našich dědů a pradědů na Ukrajině, Bohdan Hensirovský vytvořil všem skvělé zázemí díky své rodině ve Starém Martinově. Město Jindřichův Hradec a Ladislav Holický byli prvními, kteří nechali zhotovit kamenné pamětní desky,
které byly v červnu 2015 umístěny ve Starém Martinově u mohyly nad hromadným hrobem „pětasedmdesátníků“ a před tamním
hřbitovem. Český a ukrajinský text na deskách vypráví příběh našich jindřichohradeckých vojáků před sto lety.
Za všechny zúčastněné jakékoliv výše uvedené výpravy do míst
bojů našich dědů a pradědů se chceme poklonit památce těch,
kteří položili své životy na ukrajinských bojištích v období 1. světové války. Snad i s naší pomocí získají s odstupem více než sta let
důstojná místa svého posledního odpočinku.
Vladislav Burian, Bohdan Hensirovský

6. dubna 		Jarošov nad Nežárkou
Odemykání Kameničky
		sraz účastníků u Teba v Nové Včelnici
13 hodin
Mejdan utopenců, Hospoda Pod Kostelem, po dojezdu
hrají Lovci mamutů
12. dubna 		Jarošov nad Nežárkou
Sběr železného šrotu		

16,30 hodin

13. dubna 		Jarošov nad Nežárkou
Vernisáž velikonoční výstavy
Pravdova knihovna		

14 hodin

20. dubna 		

Zdešov

Velikonoční soutěž v požárním útoku
před kulturním domem		

10 hodin

30. dubna 		Jarošov nad Nežárkou
Stavění máje na návsi		
Pálení čarodějnic u vodárny		

17 hodin
večer

10. května 		Jarošov nad Nežárkou
Vítání občánků
Pravdova knihovna 		

15 hodin

25. května 		

Zdešov

Vzpomínkové country
Kulturní dům		
hrají Vrbovci

20 hodin

ohlédnutí

1. června 		Jarošov nad Nežárkou



Dětský den
víceúčelové hřiště pod kostelem		

8. června		Jarošov nad Nežárkou

V Jarošově nad Nežárkou se díky aktivitě dobrovolníků obnovila
tradice Tříkrálových sbírek, bylo vybráno 7.307 Kč.



15 hodin

Oslava 60. výročí ZŠ a 40. výročí MŠ
15. června		Jarošov nad Nežárkou
Horalské hry 		
Kácení máje 		
Taneční zábava 		
hraje Parkán, areál tělocvičny

14 hodin
17 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.

1 9. ledna mohli milovníci zabijačkových pochoutek navštívit Vepřové hody ve Zdešově. Kolektiv hasiček a hasičů připravil širokou škálu
chutných pokrmů, perfektní servis a dokonalý přísun tekutin.

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