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Ohlédnutí

20. 7. Folklorní festival v Jindřichově Hradci
měl jednu premiéru,
starosta města Ing. Stanislav Mrvka
šel také v kroji 

Vážení čtenáři,
Máme za sebou léto. Dny se nám začínají
nemilosrdně zkracovat a do chalup se stahují
myši, aby sežraly to, co nestihly na polích
a zahradách. Přidáme-li k tomu kůrovce,
sucho, politickou situaci, bylo by to skoro na
blázinec. Ale to necháme jiným médiím.
Ohlédnutí za děním u nás je docela příjemné. O tom se
můžete přesvědčit na následujících stránkách. Kvalita
života závisí především na nás samotných, naší rodině i
komunitě. My převážně určujeme, zda v něm klady převýší
zápory. A dokud se najdou lidé ochotní udělat nezištně
něco pro druhé, má budoucnost stále naději.
Čeká nás období, které je tradičně nabité akcemi. Přidali
jsme k nim dvě turistické. První je Zamykání Kameničky
suchou nohou u pramene a druhá nás čeká na Silvestra.
Budeme putovat z Jarošova do Jarošova. Více se o nich
dozvíte v tomto a následujícím čísle Zpravodaje. Přeji Vám
příjemné čtení a pohodový podzimní čas.
Bohumil Rod
zprávy z obce

Informace z jednání
8. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svých jednáních kromě obvyklých procedur schválilo:
• prodej pozemku p.č. 235/11 k.ú. Jarošov nad Nežárkou za
cenu 50 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem
• nákup pozemku p.č. 212/16 k.ú. Zdešov za 50 Kč/m2 a úhradu
poplatků souvisejících s převodem
• směnu části pozemku p.č. 1338/1 k.ú. Jarošov nad Nežárkou
odděleného geometrickým plánem č. 608-464/2011 za části pozemků, jejichž vlastníkem je Povodí Vltavy, státní podnik
závod Horní Vltava, Litvinovická 709/5, 37001 České Budějovice
• firmu Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., Příkop 8, 60200
Brno jako dodavatele zpracování Územní studie ,,Jarošov nad
Nežárkou-Plocha smíšená obytná SO 57b“
• seznam pozemků vybraných pro náhradní výsadbu stromů,
které nelze zasadit na původních stanovištích
• podání žádosti do dotačního programu na pořízení lesnického traktoru
odložilo:
• rozhodnutí ve věci návrhu Místního programu obnovy venkova 2018-2028 na své příští zasedání
vzalo na vědomí:
• informace ve věci Návrhu na směnu částí pozemků dotčených stavbou úpravny vody, příjezdové cesty a manipulačních
ploch
• nově došlé návrhy na Změnu Územního Plánu Obce Jarošov
nad Nežárkou
• Kalendář akcí na rok 2020.

V médiích jste se určitě dozvěděli o povinném čipování psů. K tomuto tématu se dozvíte to nejpodstatnější dále v letáku vydaném veterinární správou. Vzhledem k tomu, že je v naší obci ustálena zvyklost hromadného očkování, domluvili jsme se s veterinárním lékařem na možnosti hromadného čipování. Proběhlo by
některé sobotní dopoledne počátkem ledna příštího roku (9 – 12
hodin) na Obecním úřadu v Jarošově nad Nežárkou. Cena čipu je
400 Kč a čip je nutné si dopředu objednat do konce listopadu na
tel 384 396 117, mail obec@jarosov.cz, nebo osobně u paní Janoutové na OÚ.

Celoroční
otevírací doba
sběrného dvora
		 Úterý
17-19
		 tvrtek
17-19
		 Sobota
9-11

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

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

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.
Nová možnost prodeje kůrovcové kulatiny ve 2m délky
za 450 Kč prm včetně DPH, doprava v ceně.
Objednávky přijímá p. Zdeněk Havlíček, mob. 776 670 556

Víte, kdo je NINA ROUBÍKOVÁ?
Nová regionální spisovatelka, která uspěla v literární soutěži Textík
se svojí knihou Díra. Pokud rádi čtete dobrodružnou a trochu tajemnou literaturu, nepropásněte příležitost setkat se s touto příjemnou
dámou v pondělí 7. října v 17,30 hodin v Pravdově knihovně!
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První týdny školního roku
Nový školní rok běží na plné obrátky. Do svých lavic letos usedá 43 žáků 1. – 5. ročníku. Pod taktovkou čtyř
paní učitelek a tří asistentek pedagoga zdolávají každodenní záludnosti mnoha předmětů.
Osm prvňáčků už přečte jednoduchá slova a stále se
těší, co zajímavého přinese další školní den. Žáci vyšších ročníků už tak velké nadšení pro školní povinnosti nesdílejí….Avšak „velká“ přestávka strávená na školním hřišti při vybíjené nebo fotbalu vyžene z hlavy případné chmury a dodá neskutečnou energii. Paní učitelka Mgr. Jana Dvořáková využívá takto získaný sportovní potenciál žáků k účasti na mnoha sportovních
soutěžích (viz příspěvek Škola žije sportem). V prvním
zářijovém týdnu už proběhl „Sportovní den“, kde všichni žáci soutěžili v atletických disciplínách.
K radosti žactva pravidelně zařazujeme pro zpestření
výuky projekty. Žáci se kromě získaných poznatků naučí např. spolupracovat napříč ročníky, řešit problémy
a hledat řešení. Projekt „Jablkobraní“ jsme letos pro velký úspěch opakovali již potřetí (viz příspěvek Mgr. Kateřiny Vlkové) a mnoho dalších projektů nás ještě čeká. Některé z nich budou
s environmentální tematikou, která prolíná do všech vyučovacích

předmětů (viz příspěvek Mgr. Evy Vlkové), jiné se zaměří na ostatní oblasti. Navštívíme divadelní představení, na Dopravním hřišti v Jindřichově Hradci si upevníme znalosti z oblasti dopravní výchovy, můžeme se těšit na „první pondělky v měsíci“ a na nové knihy s paní knihovnicí Mgr. Milenou Kodýmovou, na sportovní aktivity, na setkávání s „babičkami“ a na mnoho dalšího.
Na dopolední program školy navazuje odpoledne činnost školní
družiny a zájmové kroužky. I v letošním roce je z čeho vybírat. Na
své si přijdou sportovci, výtvarníci, kreativci, dramatici i kuchtíci.
Jak je vidět, čeká nás zase „naplněný“ školní rok. Všem dospělým, kteří se budou podílet na jeho realizaci, přeji hodně pozitivní
energie, empatie, nadhledu a shovívavosti. Žákům pak každodenní radost z poznaného a objevování nového.
Děkuji za podporu zřizovateli, Obci Jarošov nad Nežárkou, bez
které by se vše výše zmiňované nedalo realizovat. Nově zrekonstruované budovy a celý areál školy jsou třešničkou na pomyslném jarošovském školním dortu.
Martina Plášilová

Žijeme sportem

Jablkobraní

Stejně jako v minulých letech se i v letošním školním roce budou
žáci věnovat pohybovým činnostem, a to nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i v zájmových kroužcích.
Naše škola je zapojena do celostátního sportovního projektu Sazka Olympijský víceboj. Cílem zde není soutěžit o nejlepší výkon, ale najít u každého jedince jeho sportovní přednosti. Žáci se
do tohoto projektu zapojují v rámci hodin tělocviku. Disciplíny,
které plní, je motivují k všestrannému rozvoji.
Mimoškolní tělesná výchova probíhá v rámci projektu „Sportuj ve
škole“ s mottem „Ani jedno dítě nestojí a nenudí se“. Všichni sportují, všichni se společně baví. Děti se hýbou při nejrůznějších hrách
a zábavných sportovních aktivitách a učí se základům oblíbených
sportů.
Během školního roku se naši žáci také zúčastní okresních kol ve
sportovních soutěžích - vybíjená, atletický trojboj, odznak zdatnosti, fotbálek.
Mgr. Jana Dvořáková

První školní týden jsme již tradičně zakončili Jablkobraním. Posbírali jsme jablka z naší školní zahrady a
společně s panem Stejskalem, kterému tímto ještě jednou děkujeme,
jsme vyráběli mošt. Jablka jsme využili i na výrobu sušených křížal. Bohužel letošní léto úrodě příliš nepřálo, a tak jsme všechen
mošt ihned zkonzumovali. Na vánoční jarmark nám žádný nezbyl.
Na ohýnku jsme si opekli buřtíky k svačině a do oběda jsme stihli
ještě velký kus práce na zahradě a výtvarně se vyřádit. Den jsme si
moc užili.		
K. Vlková
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Ekologické okénko
V naší škole se již řadu let zabýváme environmentální výchovou.
Prolíná různými předměty, školními akcemi či projekty. Není úplně jednoduché objasnit, co se pod tímto odborným termínem
vlastně skrývá. Snad vést děti ke správnému ekologickému cítění a chování? Přivést je nenásilnou formou k tomu, aby trávily více
času venku, v přírodě? Aby se bavily volnou hrou venku, jako to
dělali jejich rodiče i prarodiče a opustily alespoň na část svého volného času mobily, počítače, tablety a jiná digitální média? Aby si
uvědomily, že krásná příroda okolo nás tu nemusí být navždy?
Jak ale dosáhnout těchto vysokých cílů? Podle mého je jen jediný
možný způsob: prostě jít s dětmi ven. Na zahradu, do lesa, na louku, kamkoli, kde je příroda na dosah ruky, a nechat je „zažít si přírodu na vlastní kůži“. Nahrává nám k tomu výhodná poloha naší
školy – krásná a prostorná zahrada přímo před školou, lesík či louka, „Stará cesta“ na dosah, která městská škola se tím může pochlubit?
Venku tráví děti denně každou velkou přestávku. Často pobývají
venku odpoledne „s družinou“. Starají se o záhonky, v rámci svých

Obřadní síň na Novém Hřbitově
v Jarošově nad Nežárkou ve stopách času
1973 – vykopány sondy na výstavbu hřbitova a zadáno vypracování projektu Okresnímu Stavebnímu Podniku v Jindřichově Hradci
1974 – dodavatelsky se provádí výstavba hřbitova
1975 – dokončení výstavby za celkovou cenu 934.000 Kč
1976 – první pohřeb do hrobu občana z Rodvínova
2008 – pronájem obřadní síně firmě Chárón z Jindřichova Hradce
2009 – odvodnění severní části hřbitova

možností pečují v hodinách pracovních činností o zahradu. Pozorují, jací živočichové se zde vyskytují. Učí se třídit odpad a zamýšlet se nad tím, proč a jak vzniká. Na podzim doma sbírají kaštany
a žaludy, na jaře léčivé byliny. Nosí do školy starý papír, aby mohl
být odevzdán k recyklaci. Účastní se různých zajímavých vzdělávacích nebo zážitkových programů s přírodní tematikou. Vyvrcholením celoročních aktivit pak bývá oblíbený pobyt v Národním parku Šumava ve Středisku ekologické výchovy. Výčet všech akcí by
jistě čtenáře Zpravodaje unavil, není to cílem mého zamyšlení nad
ekologickou výchovou v naší škole.
Na závěr bych ráda všechny pozvala na již tradiční podzimní turistický výlet, který se uskuteční v sobotu 12. října. Tentokrát se
spolu vydáme do Třísova nedaleko Českého Krumlova, půjdeme po naučné stezce Třísov – zřícenina hradu Dívčí kámen – Holubov a na závěr vyjedeme lanovkou, případně pěšky vystoupáme na Kleť. Zájemci se mohou hlásit v Základní škole, nebo na tel.
720 340 402. Všichni jste srdečně zváni, akce není určena pouze
pro žáky školy a jejich rodiče, ale pro širokou veřejnost.
Eva Vlková,
koordinátorka environmentální výchovy

2018 – zpracování projektu na Rekonstrukci Obřadní síně
2019 – Rekonstrukce Obřadní síně prováděná firmou Stavojih spol.
s.r.o. Jindřichův Hradec za vysoutěženou cenu 1.438.000 Kč
s DPH. V průběhu stavby byl
zjištěn havarijní stav střechy
obřadní síně a byl zastupitelstvem odsouhlasen Dodatek
č.1 navyšující původní SOD
o částku 264.000 Kč s DPH. Jihočeský kraj z Programu obnovy venkova poskytl dotaci
ve výši 270.000 Kč. Předání stavby proběhne v době vydání Zpravodaje.
V následujících letech dojde k etapovému vybudování kolumbária
na opěrné zídce vedle obřadní síně, rozptylové loučky , sociálního
hrobu a opravě přístupových cest.

Města Kamenice nad Lipou,
ou, Nová Včelnice
a obce Jarošov nad Nežárkou a Těmice

➢ Sobota 5. října 2019 vláčkem z Lovětína v 11:38, z Nové Včelnice
11:47, z Kamenice nad Lipou v 12:
12:00
00 do Benešova u Černovic
➢ V 12:
12:13
13 z Benešova přes Staré Hutě pěšky přímo k prameni (cca 5 km)
➢ 13:30 Setkání
Setkání u pramene a symbolické uzamčení
➢ Poté přesun do Těmic, prohlídka obce
obce, v místní restauraci možnost
občerstvení
➢ Po vl
vlastní ose zpět na vlak (7 km). Odjezdy vlaků 15:56, 17:05, 21:12

Těšíme se na vás
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Co znamená efektivně využitá popelnice?
Efektivně využitá popelnice je ve chvíli, kdy v ní nekončí odpad, který lze
odevzdat k opětovnému využití, tedy vytřídit. V efektivně využité popelnici tedy
nenajdete PLAST, PAPÍR, SKLO, PLECHOVKY, POUŽITELNÝ TEXTIL, JEDLÉ OLEJE A TUKY,
ELEKTORZAŘÍZENÍ, BIO ODPAD, STAVEBNÍ SUŤ, ZÁŘIVKY apod.

Proč efektivně využívat popelnici?
• Pokud všechen odpad, který v domácnosti máte,
důkladně vytřídíte, můžete přistavovat popelnici ke
svozu méně často – např. 1x za měsíc.
• Díky menší frekvenci přistavování popelnice můžete
získat více EKO bodů* a tím pádem vyšší slevu
z poplatku za odpad.
• Efektivní využívání popelnic vede ke snížení prašnosti,
spotřeby pohonných hmot, opotřebování vozovky a
také snížení produkce CO2.
• Za každý výsyp popelnice se platí! Efektivní svoz popelnic může tedy vést k úspoře
nákladů, které je možné promítnou do vyšších slev z poplatku za odpad.
• Absence BIO odpadu v popelnici předchází zápachu z popelnice, přítomnosti
mikroorganismů a také předchází korozi plechových popelnic.

Co tedy patří do efektivně využité popelnice?
Do efektivně naplněné popelnice patří např.: popel z uhlí, použité hygienické
pomůcky (např. zubní nit, tampóny, vatové tyčinky, vlhčené ubrousky atd.), běžné
žárovky (NE – LED žárovky, zářivky apod.), roztrhaný nepoužitelný textil a obuv, trus
masožravých zvířat, účtenky, sáčky z vysavačů, silně znečištěné obaly (mastný
papír apod.).

* Pro získání EKO bodů za efektivní využívání nádob a pytlů je nutné mít vyplněný Odpadový
dotazník a potvrzenou Inventuru stanoviště ve svém odpadovém účtu. Přihlášení do
odpadového účtu můžete provést na www.mojeodpadky.cz. Případné dotazy můžete
směřovat na e-mail: kolektiv@mojeodpadky.cz.

f

MOJE ODPADKY
www.mojeodpadky.cz
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Třetí čtvrtletí
v Pravdově knihovně

Letní prázdniny v knihovně orámoval již tradiční Kabelkový veletrh. I když se
část zádveří,
mohlo zdát, že zdroj daro„pachatelky“
úpravy
vaných kabelek a dětských
knížek už musí vysychat,
opak byl pravdou. Letos se
totiž podařilo shromáždit
rekordních 101 kabelek, 85
dětských knížek a 13 kousků bižuterie. Děkujeme na
tomto místě Ireně Fenclové, Haně Pácaltové, MaLetní výlet:
rii Lenkerové, Jiřině Stránúčastníci zájezdu, tetínské vyhlídky, Drahomíra s Ludmilami na
ské, Aleně Ondřejové, AleTetíně, na Svaté Hoře u Příbrami, v milevském klášteře
ně Füllsackové, Jitce Füllsackové, Růženě Füllsackové, Vlastě Nejedlé, Janě Janoutové, rodině Králových
(všichniz Jarošova nad Nečtyři!) Ludmily (Kopřivovou, Růžkovou,
žárkou), Ivetě Ondřejové
Sůrovou a Vokušovou). Svatou horu
z Hostějevse, paní Hladovjsme si prohlédli individuálně, takže
cové ze Zdešova, paní Brabkaždý se mohl rozhodnout, kam ho
cové z Jindřichova Hradnohy ponesou. V milevském klášteře se
ce, paní Pickové z Velkého
nám opět věnovala příjemná průvodRatmírova, panu Šuhájkovi
kyně. Přes značně nepříznivou předz Nové Včelnice, paní Součpověď počasí jsme se však jeho nástrakové z Vlčic i dárkyni, která
hám zdárně vyhýbali a v podvečerních
si přála zůstat v anonymihodinách jsme se domů vrátili „suchou
tě. Od organizátorů sbírky
nohou“. Všichni účastníci zájezdu si pojsme slyšeli jen slova chváchvalovali příjemně strávenou srpnoly. Jsme rádi, že na zářijovou sobotu. Podstatnou měrou k tomu
vém prodeji v Českých Bupřispěli i oni svojí dochvilností a discidějovicích i náš příspěvek
plinovaností, za což jim patří velké popřinesl finanční prostředky
děkování. To patří i štědrému sponzona dobrou věc – podporu
rovi za finanční příspěvek.
nadaných talentů.
Prázdninový
čas
ovšem
přinesl
i velkou změnu ve fungování
Namísto pouťové vycházky, jejíž tradiční termín se letos „trefil“ příknihovny.
V
měsíci
srpnu
totiž
celý
okresní systém přešel na nový
mo do pouťového víkendu, jsme uspořádali letní výlet do histoknihovnický
program
Tritius.
To
sebou
samozřejmě přineslo i porie. Naše pozvání na bájný Tetín, krásně zrekonstruovanou Svačáteční
„mouchy“
ve
výpůjčním
procesu,
které se nám již snad potou Horu u Příbrami a do nejstaršího jihočeského kláštera v Milevdařilo
vychytat
a
všechny
záludnosti
odstranit.
Všem čtenářům,
sku přijalo 32 zájemců. Průvodce na Tetíně, jehož neotřelý výklad
kteří
s
námi
sdíleli
ty
obtížné
začátky,
děkujeme
za
trpělivost a povšechny zaujal, se nám podařilo překvapit skutečností, že jsme
chopení.
tam přivezli nejen Drahomíru (Čejnovou), ale dokonce 4 (slovy
Do konce září je stále ještě možnost přijít si prohlédkabelky a bižuterie od paní Hladovcové ze Zdešova, kabelky od Pácaltů,
nout výstavu krásných obpaní Alena Füllsacková, paní Iveta Ondřejová, paní Marie Lenkerová
rázků zvířat Žijí tu (zatím ještě) s námi. Vernisáží v sobotu
28. září jí pak vystřídá výstava připomínající letošní kulaté školní výročí.
Všem, kteří o prázdninách
do knihovny zavítali, nemohla uniknout nová úprava zádveří. Zasloužila se o ni paní
Hana Pácaltová. Její levandulí
vonící a využitím starých knih
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knihovna

různé

hýřící nápady jí pomáhaly instalovat její příbuzné. Paní Pácaltová
slíbila měnit úpravu zádveří každé čtvrtletí podle ročních období.
Její iniciativu vítáme a za zkrášlení vstupu do knihovny moc děkujeme.
Milena Kodýmová

Co se chystá

Tak už je tu zase
podzim v celé kráse.
Denně hýří barvami,
léto už je za námi…
Pozvánka na přednášku Expedice Josefovka 2019

Po stopách 75. pěšího pluku z 1. světové
války
Od 22. dubna do 1. května 2019 proběhla prozatím naše největší a nejnáročnější expedice na západní Ukrajinu – Expedice Josefovka 2019. Jednalo se o naši již třetí výpravu do této země, během níž jsme navštěvovali jednotlivá bojiště jindřichohradeckého
75. pěšího pluku z 1. svět. války. Deset dnů strávených v prostoru Starý Martinov, Burštýn, Zborov, Kalinivka, Josefovka, Hodov,
Augustovka a Koňuchy. Tentokrát jsme jeli ve složení Pavel Kalma, Daniel Somr a Miloslav Sviták. Prvním cílem expedice se stal
hřbitov v Sivce Voinylivské a v Dorohivu, obcí ležících poblíž Starého Martinova, kde byli koncem června 1915 pohřbeni i příslušníci jindřichohradeckého 75. pěšího pluku, padlí v bitvě na Dněstru.
Z těchto důvodů jsme na obou místech nainstalovali pamětní tabulky. V dalších dnech jsme operovali v prostoru Zborova a procházeli bývalé pozice 75. pěšího pluku. Nalezli jsme nové zákopy, v nichž sloužili naši pradědové, a řadu artefaktů z 1. svět. války, jako dělostřelecké granáty a nábojnice. Veškeré předměty byly
odevzdány muzeu ve Zborově a vznikajícímu muzeu ve Starém
Martinově. Ve čtvrtek 25. dubna jsme v obci Josefovka nainstalovali novou pamětní tabulku u mohyly padlých rakousko-uherských vojáků. Tato mohyla byla nalezena díky místním starousedlíkům již během expedice uspořádané v roce 2017. Proto od nás
také obyvatelé Josefovky obdrželi poděkování, které pak vystavili
ve zdejším kostele. Expedice zajisté přinesla řadu nových poznatků o činnosti 75. pěšího pluku, který na východní frontě působil
v letech 1914 – 1917 během 1. světové války. V červenci tohoto
roku tomu bylo již smutných 105 let, kdy vypukla. S výsledky expedice vás rádi seznámíme na přednášce nazvané Expedice Josefovka 2019, která proběhne v pondělí 11. listopadu od 17 hodin
v Pravdově knihovně v Jarošově nad Nežárkou. Přednáška bude
doplněna promítáním fotografií, pořízených během našich letošních cest. Jste srdečně zváni.		
Miloslav Sviták

1. – 29. října		Jarošov nad Nežárkou
		Říjnové mozkobraní (trénink paměti)
Pravdova knihovna, každé úterý		
18,30 hodin
5. října		Jarošov nad Nežárkou
Zamykání Kameničky
parkoviště u TEBA v Nové Včelnici		
13 hodin
		po dojezdu do Jarošova Mejdan utopenců
v Hospodě Pod Kostelem
		nebo Výlet k pramenům Kameničky (blíže v tomto čísle)
7. října		Jarošov nad Nežárkou
		Setkání se spisovatelkou Ninou Roubíkovou
Pravdova knihovna		
17, 30 hodin
12. října		
Tradiční posvícení
sál U Kouřící Veverky		
19. října		
Havelské posvícení a Rybí hody
posezení s hudbou
kulturní dům		

Lovětín
20 hodin
Zdešov
18 hodin

19. října		Jarošov nad Nežárkou
Zvládnete první pomoc?
Instruktážní odpoledne s lektorkou Marcelou Pokornou
Pravdova knihovna		
14 hodin
26. října		Jarošov nad Nežárkou
Setkání seniorů
sál sokolovny		
15 hodin
11. listopadu		Jarošov nad Nežárkou
		Další expedice M. Svitáka na Ukrajinu
Pravdova knihovna		
17 hodin
16. listopadu		Jarošov nad Nežárkou
Poslední leč
sál sokolovny		
20 hodin
30. listopadu 		Jarošov nad Nežárkou
		Adventní vystoupení Jarošovské krojové družiny
sál sokolovny 		
15 hodin
7. prosince		Jarošov nad Nežárkou
Když jsem chodil do školy…
kulturní program k výročí školy
Pravdova knihovna		
14 hodin
14. prosince 		Jarošov nad Nežárkou
		Vystoupení lodhéřovského pěveckého souboru
kostel sv. Prokopa		
18 hodin
31. prosince		Jarošov nad Nežárkou
Putování z Jarošova do Jarošova
(více v příštím čísle zpravodaje)
Půlnoční setkání na návsi		
23,30 hodin

Domácí zápasy našich fotbalistů

sobota 12. října
Jarošov – Strmilov
sobota 2. listopadu Jarošov – Staré Hobzí

31

15,30 hodin
14 hodin

historie

Jak

se mění
místa
okolo nás

V

zhledem k tomu, že se nacházíme na počátku
školního roku, směřovaly mé kroky k naší škole. Původní snímek pravděpodobně z počátku šedesátých
let minulého století byl pořízený před jejím vchodem. Je odtud nádherný výhled na centrální část naší
obce. Můžete sami posoudit, jak se během let vyvíjela bytová výstavba okolo nás.
Za poskytnutí originálního snímku děkuji rodině Vaněčkových.
Bohumil Rod
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historie

Něco o znaku naší obce
Na prvním obrázku vidíte znak Obce Jarošov nad Nežárkou schválený Parlamentem
České Republiky dne 25.2.2002. Heraldik
vycházel z původního znaku, který je na historické pečeti. Tuto pečeť udělil roku 1658
rychtě jarošovské Ferdinand Vilém Slavata,
stejně tak jako ostatním rychtám hradeckého panství. Na druhém obrázku je erb rodu
Slavatů umístěný nad hlavním vchodem
do Kostela Nejsvětější Trojice v Klášteře
u

Nové Bystřice vybudovaného v letech 1668
– 1682 podle projektu Domenica Orsiho.
Jak můžete porovnat, na pečeť byla použita část tohoto erbu. Druhého medvěda z erbu najdete na pečeti rychty hornopěněnské. A podle ní vznikl dnešní znak
Obce Horní Pěna.
V roce 1694 celé panství hradecké mělo

Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou
pořádá

Podzimní pochod
z Třísova na Kleť
v sobotu 12. října 2019

Půjdeme pěšky naučnou stezkou Třísov-Dívčí kámen (zřícenina
hradu)-Holubov, potom lanovkou či pěším výstupem na Kleť.
Odjezd autobusu v 8.00 hod. z jarošovské návsi, návrat v odpoledních
hodinách.
Pochod je nenáročný, vhodný pro všechny věkové kategorie. Děti do 15 let se
mohou účastnit pochodu pouze v doprovodu dospělé osoby.
Zájemci volejte na tel. 384 396 123 (Základní škola) nebo 720 340 402 (E.
Vlková), případně pište na e-mailovou adresu skola@zsjarosovnn.cz. Přihlásit se
můžete i osobně v Základní škole Jarošov n. Než.
Poplatek 200Kč/osobu možno
zaplatit předem ve škole nebo
na místě před odjezdem
autobusu. (Nezahrnuje
dopravu lanovkou na Kleť ani
vstupné na rozhlednu.)
Akce se uskuteční pouze
v případě zájmu a naplnění
Rozhledna Kleť v Blanském lese

míst v autobuse. Připojte se
k nám, všichni jste zváni!
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11.368 obyvatel, město Hradec 3.202
obyvatel, rychta jarošovská 791 obyvatel.
Použité zdroje:
Ph.Dr. Jan Muk Kronika obce Jarošova nad
Nežárkou
Oficiální webové stránky Města Nová Bystřice a Obce Horní Pěna

ohlédnutí

Ohlédnutí

za životem v obci v III. čtvrtletí





20. 7. Folklorní festival v Jindřichově Hradci měl jednu premiéru,
starosta města Ing. Stanislav Mrvka šel také v kroji 
30. 6. Výjezd JSDH Jarošov nad Nežárkou k požáru vzniklému při
sečení obilovin v Okrouhlé Radouni 
1. 7. Výjezd JSDH Zdešov k padlému stromu v Kamenném Malíkově 


22. 7.Výměna části krovu napadeného dřevokazným hmyzem na
budově pošty, vzhledem k rozsahu napadení bylo v dalších dnech
nutné chemicky asanovat všechny dřevěné prvky 


13. 7. Nalezený zatoulaný pes v Lovětíně 
15. 7. Předání nalezence z Lovětína pánovi ze Střížovic 


23. 7. Oprava výpusti Velkého obecního rybníka v Matějovci 


19. 7. Umístění dvou laviček v rámci projektu ,,Oživení veřejných
prostorů“ Jeho podstata spočívá v tom, že lavička či jiný prvek je
vyroben dobrovolníky a obec poskytne či hradí materiál 

23. 7. Technická pomoc JSDH Jarošov nad Nežárkou při zalévání
zeleně v Lovětíně a v areálu ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou 
24. 7. Nález mrtvého muže v automobilu v katastru místní části
Zdešov 
24. 7. Oznámení nálezu peněženky s větší částkou peněz a její předání majiteli na Obecním úřadě v Jarošově nad Nežárkou 
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ohlédnutí



27. 7. Přes špatné počasí se 16. ročníku cyklistického závodu Jarošovská Šlapka zúčastnilo 93 účastníků na 50 km dlouhé trase (nejvíce bylo v roce 2014 136 účastníků), 145 účastníků bylo na 30 km
dlouhé trase (nejvíce zde jelo 166 v roce 2017). 


15. 8. Předání staveniště ,,k.ú. Zdešov Obnova vodovodního výtlaku mezi úpravnou vody a vodojemem firmě Pebag s.r.o. Stavba je
financována za pomoci dotace Jihočeského kraje a s velkou pravděpodobností bude ukončena v době uzávěrky Zpravodaje 



18. 8. Výjezd JSDH Jarošov nad Nežárkou do Nové Včelnice k hořící skládce větví 

30. 7. Nalezený zatoulaný pes ve Zdešově 
31. 7. Přechodné umístění a následná adopce nalezence ,,Čendy“
Milanem a Gábinou Krátkých. Děkujeme 





9. 8. Zástupci Jarošovské Krojové družiny si přebírají Cenu
Hejtmanky Jihočeského kraje v rámci soutěžě Vesnice roku Jihočeského kraje 2019 

Během měsíce září došlo k dokončení přírodní zahrady v Mateřské
školce a probíhá její certifikace 

vaším objektivem
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