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Vážení čtenáři,
v tomto roce slavíme dvojité narozeniny
budov, kde sídlí příspěvková organizace
připravující naše děti na cestu životem.
Mateřské škole je 40 let a Základní škole
o dvacet víc, tedy šedesát. Kdo byl na
oslavě jejich narozenin, dá mi jistě za pravdu, že se
pedagogickému sboru a dětem velmi povedla.
Obě zmiňované budovy byly během minulých let
zateplené a zrekonstruované, zbývá jen vnitřní
rekonstrukce školní jídelny. V současné době
probíhá výroba a montáž herních prvků na přírodní
zahradě Mateřské školky. Chtěl bych poděkovat
všem těm, kdo nám pomohli jakýmkoliv způsobem
při úpravě celého areálu, bez jejich pomoci bychom
se opravdu neobešli a budeme ji potřebovat
i nadále při jeho zvelebování.
Demografický vývoj do budoucích let je bohužel
neúprosný. Oznamuje nám, že se máme připravit na

klesající počet dětí. Znát už to bude v září u nastupujících
prvňáčků.
Jistě jste také zaznamenali v poslední době zvýšené
počty výjezdů našich zásahových jednotek. Kromě
neuspokojivého stavu jarošovské hasičárny byl i toto
důvod, proč jsme na zastupitelstvu schválili podání
žádosti o dotaci na výstavbu nové hasičárny. V případě,
že uspějeme, se nebudou už muset chlapi převlékat do
pracovního u nastartovaného auta na betoně garáže.
Všem členům zásahových jednotek děkuji za to, co ve
svém volném čase dělají pro druhé a svou domovinu.
V dnešní ,,dravě tržní době“ je dobrovolnictví světlem silně
prozařující tmavé prostory. Děkuji také všem pořadatelům
akcí a akciček, které nám sousední sídla leckdy závidí
a Vám ostatním doporučuji jejich návštěvy. Protože stejně
jako by byla smutná škola bez dětí, je smutná akce bez
diváků.
Přeji Vám klidné a pohodové léto.
Bohumil Rod
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Informace z jednání
5. a 6. schůze zastupitelstva

•

•
Zastupitelstvo na svých jednáních kromě obvyklých procedur schválilo:
• záměr prodeje pozemků p.č. 216/4 a 216/5 oddělených geometrickým plánem č. 70-208/2018 od pozemku p.č. 216/1
v k.ú. Nekrasín za cenu 45 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených
s převodem pozemku
• záměr prodeje pozemků p.č. 609/2 a 661/ v k.ú. Lovětín za
cenu 45 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem pozemku
• prodej pozemků p.č. 574/3 a p.č. 630/2 v k.ú. Lovětín za cenu
200 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem pozemku
• firmu RM-BAU s.r.o., Belgická 1272/II, 377 01 Jindřichův Hradec jako dodavatele stavebních prací v zadávacím řízení na
stavební akci „Stavební úpravy čp. 84, Jarošov nad Nežárkou
ve výši 3. 559. 289, 55 Kč bez DPH
• firmu STAVOJIH s.r.o., Na Výskuní 864, 377 01 Jindřichův Hradec s nejnižší nabídkou jako dodavatele stavebních prací v zadávacím řízení na stavební akci „Rekonstrukce Obřadní síně na
Novém hřbitově v Jarošově nad Nežárkou“
• Rozpočtové opatření č. 3/2019
• Statut sociálního fondu a zásady pro použití prostředků sociálního fondu Obce Jarošov nad Nežárkou
• Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce č. 15 se ZŠ a MŠ Jarošov nad
Nežárkou
• Smlouvu o zajištění terénních sociálních služeb se společností Ledax o.p.s., Riegrova 51, 370 01 České Budějovice
• Smlouvu o spolupráci při likvidaci odpadů s AVE CZ
• Plán práce Finančního a Kontrolního výboru na rok 2019
• Obecně závaznou vyhlášku obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
č. 1/2019

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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 rodej pozemků p.č. 216/4 a 216/5 oddělených geometricP
kým plánem č. 70-208/2018 od pozemku p.č. 216/1 v k.ú. Nekrasín za cenu 45 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem a geodetickým zaměřením pozemku
prodej pozemků p.č. 609/2 a 661/ v k.ú. Lovětín za cenu
45 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem pozemku
Žádost o majetkoprávní vypořádání stavby opevnění koryta drobného vodního toku, které bylo zrušeno při výstavbě
obecní kanalizace v Jarošově nad Nežárkou
záměr směny části pozemku p.č. 1338/1 v 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 709/5 370 01 České
Budějovice
podmínky a oslovené firmy pro zadávací řízení v rámci akce
„Jarošov nad Nežárkou, Zdešov – obnova přívodního řadu
z ÚV do VDJ“
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZ/1008/19 s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice na realizaci projektu „Jarošov nad Nežárkou, Zdešov-obnova přívodního řadu z ÚV do VDJ“
Projektový záměr studie Požární zbrojnice Jarošov nad Nežárkou a podání žádosti o dotaci
Projektový návrh na rekonstrukci střechy Obřadní síně Nového hřbitova v Jarošově nad Nežárkou
záměr prodeje pozemku p.č. 235/11 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou za cenu 50 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem
koupi pozemků p.č. 237/11 a 1281/7 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou od soukromého vlastníka za cenu 50 Kč/m2
žádost obce o bezúplatný převod pozemku p.č. 603/8 v k.ú.
Zdešov pod místní komunikací 6c od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových
Účetní závěrku Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2018
Firmu Pebag s.r.o., Horní Radouň jako dodavatele stavebních
a montážních prací v zadávacím řízení „Výběr zhotovitele pro
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zadávací řízení v rámci akce „Jarošov nad Nežárkou, Zdešovobnova přívodního řadu z ÚV do VDJ
Dodatek č. 1 k SOD na na akci „Rekonstrukce obřadní síně na
Novém hřbitově v Jarošově nad Nežárkou od firmy STAVOJIH
z důvodu víceprací
Zadání přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 auditorské firmě
spolupráci s městem Stráž nad Nežárkou a obcí Novosedly
nad Nežárkou při tvorbě společného kalendáře na rok 2020
konání pouťové zábavy v režii obce.

Zastupitelstvo neschválilo
Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 12
Praha 8.
Zastupitelstvo odložilo:
• rozhodnutí ve věci Návrhu na směnu částí pozemků dotčených stavbou úpravny vody, příjezdové cesty a manipulačních
ploch ve Zdešově na své příští zasedání
• rozhodnutí ve věci Žádost o odkup části pozemku p.č. 618/1
v k.ú. Lovětín do té doby, než žadatelé uvedou jimi vybudovanou stavbu vydlážděného sjezdu do stavu, který nebude
ohrožovat bezpečnost provozu na místní komunikaci 2c.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• zařazení Žádosti o změnu Územního plánu na pozemky p.č. 3
a 4 v k.ú. Matějovec nad Nežárkou. Předběžné schválení o připojení k transformátoru, který se nachází na pozemku p.č. 15
v k.ú. Matějovec nad Nežárkou se odkládá na dobu, až bude
Žádost o změnu Územního plánu kladně vyřízena
• dopis upozorňující na nezpůsobilý stav místní komunikace 3c
a zařazuje ji do pořadí oprav
• vyjádření soukromých osob ve věci stavby na pozemku p.č.
618/1 v k.ú. Lovětín vystavěné při rekonstrukci jejich nemovitosti
• platnost Územního plánu obce ve znění změny č. 1 z roku
2016.
Zastupitelstvo rozhodlo:
• setrvat na původním stanovisku ve věci stavby na pozemku
p.č. 618/1 v k.ú. Lovětín
• o pořízení „Územní studie Jarošov nad Nežárkou-plocha smíšená obytná SO 57b“
Celoroční otevírací doba
•požádat o pořízení této
sběrného dvora
studie MěÚ Jindřichův
		 Úterý
17-19
Hradec, odbor VÚP.
		 tvrtek
17-19
		 Sobota
9-11
Zastupitelstvo uzavřelo
Pro lepší identifikaci pytlů a balíků v případě ztráty kódu je dobré
uvádět číslo popisné s přiděleným
písmenem, je-li přiděleno. Vyhnete se tak ztrátě Eko bodů.

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

na základě § 174 zákona
č. 250/2000 Sb. Projednání Závěrečného účtu Obce
Jarošov nad Nežárkou za
rok 2018, jehož součástí je Zpráva o přezkoumání hospodaření vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad.

Folklórní festival

V sobotu 20. července se v Jindřichově Hradci uskuteční již tradiční letní folklórní festival jihočeských souborů. Jedním ze dvou
hlavních pořadatelů je naše Jarošovská krojová družina. Program
festivalu začne ve 12,30 hodin u kulturního domu Střelnice. Odtud
projde krojovaný průvod městem k Muzeu Jindřichohradecka ve
Štítného ulici, kde proběhne následující bohatý program zúčastněných souborů. V případě nepříznivého počasí se festival uskuteční v sále Střelnice. Tak se přijďte podívat, určitě to bude stát za to.

Babouci opět u nás!

Jarošovský pouťový víkend už si neumíme představit bez vystoupení oblíbených Babouků. Letos přijedou potěšit své příznivce v sobotu 6. července a představí se v areálu sokolovny od 14
hodin. Vstupné je 100 Kč a všechny vstupenky jsou slosovatelné.
Všichni jste srdečně zváni!

Letní výlet do historie

Termín tradiční pouťové vycházky letos připadne přímo na začátek pouťového víkendu, proto jsme se rozhodli nahradit ji dalším
z letních výletů, které pro vás občas pořádáme. Ten letošní se uskuteční v sobotu 3. srpna. Tentokrát se vypravíme do středních Čech
a zavítáme až na samý úsvit českých dějin. Při svém prvním zastavení navštívíme bájný Tetín spojený s osudem svaté Ludmily. Další zastávka bude na krásně zrekonstruované Svaté Hoře u Příbrami, kam prý v minulosti na mariánské poutě chodili i mnozí Jarošovští. Při návratu domů se pak zastavíme v Milevsku, které ukrývá klenot v podobě nejstaršího jihočeského kláštera. Autobus staví ve Zdešově a v Hostějevsi a má kapacitu 50 míst.
Oslovila-li vás naše nabídka, přihlaste se do 20. července v knihovně, nebo na tel. číslech 777 065 442 (M. Kodýmová), 728 319 129 (L.
Záleská), případně na e-mailu: m.kodymova@centrum.cz, liba.zaleska@seznam.cz. Vybíráme příspěvek na dopravu ve výši 200 Kč.
Další podrobnosti se dozvíte na plakátech nebo na webu knihovny (www.pravdovaknihovna.estranky.cz/aktuality).
Milena Kodýmová

Jak do knihovny o prázdninách?

Úplně stejně jako v létech předchozích. Pro ty, kteří si bez knížky neumějí představit ani prázdninový čas, bude otevřeno v úterý a ve čtvrtek, vždy od 17 do 19 hodin. Kromě knížek tam na
ně, ale i na ostatní veřejnost čeká již zmíněná výstava ze živočišné říše a také další ročník KABELKOVÉHO VELETRHU. Máte-li
tedy doma zachovalé, ale už okoukané kabelky, bižuterii, která se
už nehodí, a taky pěkné dětské knihy, které už nemáte komu číst,
neváhejte a přineste je. Mohou ještě pomoci dobré věci. Za utržené peníze ze zářijového prodeje pak budou moci talentované děti
dále studovat nebo rozvíjet své nadání. A za to přece „revize“ domácnosti stojí, ne?!		
Milena Kodýmová
Obec Jarošov nad Nežárkou nabízí

prodej palivového dřeva
Doprava je pro občany Jarošova nad Nežárkou
a jeho místních částí zdarma.

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

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
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KOMPOSTOVAT MÁ SMYSL!
Milí občané, horké dny s letními teplotami jsou tu a jelikož je opakování matka moudrosti,
rozhodli jsme se opět otevřít téma BIO odpadu a kompostování.
Kdo dává kuchyňský bioodpad do popelnice, dělá velkou chybu. Bioodpad je totiž výborná
surovina do kompostu. Někteří lidé si myslí, že kompostér je pouze na trávu a listí, a to je velký
omyl. Kompostéry jsou především na kuchyňský bioodpad. Kompostování samotné trávy nebo listí
není žádná hitparáda. Kuchyňský bioodpad díky svojí pestré skladbě a velkému obsahu vody
proces kompostování doslova nakopne.
Kuchyňský BIO odpad je výborná
surovina do kompostéru. Díky němu je
kompost kvalitnější a díky velkému
množství vody v kuchyňském BIO
odpadu kompost nevysychá.

1

Kuchyňský BIO odpad
komplikuje
zpracování a likvidaci
směsného odpadu, ať
už na skládce, nebo
ve spalovně.
Kompostováním tedy
ulevíte nejen přírodě,
nebude vám zapáchat
popelnice, ale také
můžete svůj kvalitní
kompost použít pro
svůj trávník či na
záhonky.

5

2

BIO odpad neboli organické zbytky se
přirozeně rozkládají. V uzavřené
nádobě se může stát, že vám začne
bioodpad zapáchat. Řešení? BIO
odpad
kompostovat,
nechat
popelnici ve stínu s pootevřeným
víkem.

Důvod
proč nedávat
kuchyňský bio
do popelnice na
směsný

4

Kompostování šetří peníze!
Průměrná domácnost za rok
vyprodukuje až 80 kg BIO
odpadu
na
osobu.
Při
současných
cenách
za
skládkování
může
4členná
domácnost
kompostováním
ušetřit až 1500 Kč za rok.

Přítomnost velkého
množství vody
v kuchyňském BIO
odpadu může být
spouštěčem koroze
kovových popelnic.
Pokud ovšem BIO
odpad kompostujete,
nemusíte se obávat,
že vám směsný odpad
propadne
prorezavělou dírou
v popelnici.

3

A co vše mohu do kompostéru dát?
Zbytky jídel (kromě masa, příp. kosti v menší míře), ovoce, zelenina, pečivo (i plesnivé),
květiny (včetně hlíny), papírové kapesníčky, čajové sáčky, kávové filtry a sedliny, trus býložravých
zvířat, proložky od vajíček, pečicí papír (ne mastný) apod.
Věříme, že i přes extrémní teploty nebudete mít díky poctivému třídění BIO odpadu se
zápachem žádný problém.

MOJE ODPADKY
www.mojeodpadky.cz

f
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Gratulace

V Praze a v dalších světových metropolích se na dva víkendy v roce
otevřou veřejnosti běžně nepřístupné budovy. Kromě toho, že jde
v první řadě o architektonicky cenné stavby, se návštěvník dozví
příběhy míst, budov, majitelů, stavitelů, řemeslníků. Na tomto „festivalu otevřených domů“ se potkáte jak s Pražany, tak s návštěvníky z celého Česka i cizinci. Většina z více než tří stovek lidí, kteří zajišťují tuto akci, jsou dobrovolníci.
A mně se v té souvislosti vybavily všechny ty vycházky, výlety, besedy, společenské akce, články i drobné publikace, za kterými po
dlouhá, předlouhá léta stojí
Milena Kodýmová, jarošovská
dobrovolnice na poli zdejší
historie a osvěty.
Není sama, kdo se zajímá o
místní historii, ale je výjimečná svým osvětovým záběrem.
Ať je to místopis, pověsti, faktografie nebo - a to já považuji za nejdůležitější – trpělivý a
neúnavný sběr a předávání
příběhů. Příběhů těch, co tu
žili před námi a příběhů míst,
která nás obklopují. To je skutečný dějepis a osvěta, které
k nám běžným smrtelníkům
mluví a které v nás vzbuzují pocit hrdosti na tohle místo, tuhle ves,
tenhle statek, chalupu i chaloupku, rod nebo rodáka. Opečovává
a připomíná nám naše kořeny.
A to se zde zmiňuji jen o jednom úseku z Mileniny osvětové činnosti. Jejich výčet by vydal na další odstavec.
V červnu Milena Kodýmová oslavila významné životní výročí.
A tak jí za nás za všechny, kteří se s ní setkáváme a z její činnosti
čerpáme informace i prožitky, přeju spoustu zdraví a životní energie, aby dál mohla „za svým Pravdou stát.“
A když jsem u toho blahopřání, nedá mi, abych se nezmínila o letošních jarošovských páťácích, které od 1. třídy vede paní učitelka
Martina Plášilová.
Tři z těch, kteří skládali přijímací zkoušky na hradecké osmileté gymnázium, se umístili v první pětici všech uchazečů! Jeden
z nich na 1. místě! Celkem se jich na gymnázium chystá pět. Po
prázdninách by tak pětice jarošovských měla tvořit šestinu z celkového počtu studentů primy Gymnázia Vítězslava Nováka. Takový úspěch malé vesnické škole musí závidět nejen hradecké, ale
všechny plně organizované školy v okrese, možná v kraji.
Že to nebyla náhoda, potvrzují i výsledky, kterých žáci dosáhli ve
srovnávacích celostátních testech. V celostátní soutěži Matematický klokan, kterou pořádá Jednota českých matematiků a fyziků,
patří jednomu ze zdejších žáků dokonce 1. místo v kraji.
Ano, základ úspěchů ve školních dovednostech je nám do velké
míry dán shůry. Ale nenechme se mýlit! S tím, co je nám dáno, se
dá naložit různě. Škola v tom hraje nemalou roli! Jarošovská málotřídka tyto předpoklady rozhodně nenechala zplanět. A proto
jsem také napsala paní učitelka Plášilová. Jako ředitelka školy z titulu své funkce vytváří podmínky pro vzdělávání žáků, dává škole
směr a řád. S dětmi ale vždycky pracoval, pracuje a pracovat bude
učitel. Šťastným spojením je, když v čele školy stojí schopný ředitel a zároveň dobrý učitel. Gratuluju, paní Plášilová, nemusí a není
to úplně časté (něco málo o tom vím).
Všem páťákům přeju, aby nejen vykročili z jarošovské školy pravou, šťastnou nohou, ale aby na svou jarošovskou málotřídku ve
světě nezapomněli.		
Ivana Neumannová

Ohlédnutí

Mnozí máme ještě v živé paměti vydařené oslavy 60. výročí otevření současné budovy jarošovské školy. Více než jednu třetinu
z té šedesátky spoluvytvářela historii školy Marie Mráčková. Učila
desítky dětí z Jarošova a okolních vsí. Od roku 1995 do roku 2006
jarošovskou školu řídila.
Nevěřím, že by si ji někdo, kdo se s ní v životě potkal, okamžitě
nevybavil. Marie Mráčková byla nepřehlédnutelná. Jako kruhy na
vodě se od ní šířila dobrá nálada a radost ze života. A to přesto,
že její osobní život nebyl jednoduchý. Nebo možná právě proto,
kdo ví.
Její pověstné hlášky a trefná pojmenování situací se mezi námi,
které jsme měly to štěstí s ní pracovat, staly legendárními (a myslím, že nejen mezi námi). V dnešní super korektní době by jistě
mnohá z jejích oblíbených úsloví, a po pravdě i oslovení, byla nepřípustná, ba napadnutelná. Z Marie Mráčkové však čišela tak ryzí
člověčina, že každý, kdo ji poznal, rychle vycítil za jejími barvitými přirovnáními otevřenou náruč. Nepotřebovala návody na život, nenořila se do hlubokého dušezpytu. Přijímala život tak, jak
kolem běžel, neměla potřebu soudit, předjímat, coby kdyby, dělat ukvapené či nadřazené závěry. Ona prostě a jednoduše konala, co bylo třeba.
Každé dítě, které něco provedlo, ztratilo, rozbilo si koleno nebo,
nedej Bože, nedoběhlo včas …, utěšila a ošetřila. A že ta útěcha
začínala slovy: „Ty kopyto! Cos to zase vyved´, kam´s koukal, kam´s
to lez´?...“, - to byl její přísun výchovného postihu a zároveň pochopení pro všechnu lidskost světa.
Kolem Marie kvetly a prospívaly i rostliny. Všechny parapety, každý kout školy byl plný květináčů. Nástup učitelů po prázdninách
do školy vždycky začínal přesazováním, rozsazováním, umísťováním… Žádná kočka, která se otřela o schody na verandě školy, neodešla, aniž by od ní dostala něco k snědku.
Marie Mráčková zemřela letos před Velikonocemi. Nikdo si nevybíráme závěr života. Ten její byl velmi smutný a mrazivě osamělý. Já
doufám, a jistě nejsem sama, že poslední roky života, kdy byla její
mysl zahalena neprostupnou mlhou, se jí občas před očima mihly
útržky toho a těch, co měla ráda.

Ještě jedno ohlédnutí považuji
za důležité

U školy stojí malý domek, v současné době prázdný a trochu opuštěný. Sauna. Duchovním otcem vybudování sauny v Jarošově, motorem jejího uvedení do života a velkým propagátorem saunování v širém okolí byl Vladimír Kodým.
Pamatujete? Nevysoká, rozložitá postava, husté vlasy a knír, lehká
chůze a baret. Baret, jaký nosili a nosí parašutisté. Kolika z nás pomohl od bolesti zad, kloubů, rozmasíroval vyvrtnuté kotníky, ramena… A hlavně, kolika z nás zvedl náladu svým nakažlivým humorem, který rozdával na každém kroku. Léčil nejen zázračnýma rukama, léčil i svým přístupem k životu. Láďa ho uměl žít. Nebydlel v Jarošově dlouho a přece za sebou nechal hodně hlubokou brázdu.
Zemřel začátkem června 1994, možná symbolicky právě na 50. výročí vylodění spojenců v Normandii za 2. světové války. Byl parašutista a jeho velkým koníčkem a tématem byla historie západní
fronty za 2. světové války. Letos od jeho předčasné smrti uplynulo
25 let.		
Ivana Neumannová

Letní větřík pofukuje,
písničku si pobrukuje.
A na jeho křídlech
letí prázdninový úsměv dětí.
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knihovna

Druhé čtvrtletí
v Pravdově knihovně

Druhé čtvrtletí zahájila pravidelná měsíčná návštěva školy s novinkami dětské literatury a poté i školky
se čtením na pokračování,
aby se lépe usínalo dětem
v oddělení Broučků s ježky
a v oddělení Motýlků s veverkami.
Při tom se v knihovně pilně připravovala velká velikonoční výstava z nádherných exponátů, které nám zapůjčila dlouhá
řada ochotných a šikovných lidí v Jarošova i okolí,
jimž za to ještě jednou moc
a moc děkujeme. V sobotu
13. dubna jsme ji pak mohli za účasti padesáti účastníků slavnostně otevřít. Verni-

Výstava Žijí tu s námi

nejen potěšit oko, ale i prověřit své znalosti ze zvířecí říše.
10. května se v knihovně
odehrála milá slavnost. Do
života tu bylo přivítáno
osm malých občánků narozených v roce 2018. Se
svým vystoupením přišly
blahopřát děti z mateřské
školy a rodiče si po projevu
pana starosty a podpisu do
pamětní knihy převzali pro
své ratolesti dárky od obce,
od žáků základní školy i od
knihovny.
Začátkem června byla
knihovna svědkem další příjemné události. Projekt Už jsem čtenář byl jako
každoročně ukončen pře-

Knížka pro prvňáčka

Vítání občánků

Velikonoční výstava
sáž jsme také kromě jiného spojili i se vzpomínkou na patrona knihovny, který velikonoční tradice velice ctil a od jehož naroze-

ní v dubnu uplynulo 202 let. Výstavu mohli
lidé navštívit až do konce dubna. Této možnosti využily i děti z obou oddělení mateřské školy se svými paními učitelkami. Při
svém zastavení v knihovně si kromě prohlídky výstavy poslechly i krátké pohádky.
Hned na začátku května velikonoční výstavu vystřídala výstava další. Je sice komornější, ale neméně zajímavá. Pod názvem
Žijí tu (zatím ještě) s námi se skrývají
krásné obrázky zvířat s vtipnými hádankami. Výstavu můžete navštívit po celé léto,
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dáním Knížky pro prvňáčka. Devět prvňáčků si ji převzalo od Knížkové babičky.
Dostali ji zcela zdarma, jmenuje se Kde se
nosí krky a obsahuje humorné čtení a vtipné básničky, které by je mohly inspirovat
k tomu, aby se knížka napořád stala samo-

Loučemí s páťáky

knihovna

různé

Co se chystá
červenec – srpen		Jarošov nad Nežárkou
Kabelkový veletrh
sběrné místo Pravdova knihovna
úterý, čtvrtek		

17 – 19 hodin

6. července 		Jarošov nad Nežárkou
Posezení s Babouky		
Pouťová taneční zábava s Fantomem
areál sokolovny

14 hodin
20 hodin

13. července 		

Hostějeves

Taneční zábava se Scarlett
víceúčelový prostor		

20 hodin

20. července 		

Jindřichův Hradec

pyžamkové foto
zřejmou součástí jejich života. Součástí této malé slavnosti bylo
i rozloučení s páťáky, kteří opouštějí jarošovskou školu. Je mezi
nimi i několik velmi pilných čtenářů, kterým knihovnice věnovala vlastní malou pozornost. Další loučení se v knihovně odehrálo
ve čtvrtek 20. června. Tentokrát se týkalo předškoláčků, kteří pro
změnu opouštějí jarošovskou školku.
Milena Kodýmová

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

8 – 10 hodin
11 hodin
11,30 hodin

3. srpna 		Jarošov nad Nežárkou
Letní výlet do historie
(Tetín, Svatá Hora u Příbrami, Milevsko)
odjezd od prodejny keramiky		

6,45 hodin

28. září 		Jarošov nad Nežárkou
Škola slaví
vernisáž výstavy
Pravdova knihovna		

Loučení s předškoláky

Škola má 60. narozeniny!

A to přece stojí za připomenutí. Pamětníci sice již měli
příležitost zavzpomínat a novotou zářící budovu si
prohlédnout při červnové školní akademii, ale to pravé výročí proběhne až v závěru roku. K této příležitosti připravujeme v knihovně výstavu dokumentů a také
vzpomínkový pořad.
Obracíme se proto na všechny „absolventy“ zdejší školy, aby doma zapátrali, a pokud objeví cokoli zajímavého, co se ke škole vztahuje, aby nám dali důvěru
a exponáty na výstavu zapůjčili, nebo alespoň umožnili jejich okopírování. Pokud se to podaří, budeme
pak moci koncem září otevřít stejně vydařený počin,
jako byla díky vaší vstřícnosti loňská výstava k výročí
1. světové války a budeme si moci společně zavzpomínat. A mělo by to být vzpomínání určitě veselejší, než
bylo to loňské. Takže neváhejte a pomozte nám, za což
vám všem předem děkujeme.
Milena Kodýmová a Libuše Záleská
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14 hodin

historie

Jak

Dnes navštívíme lokalitu, která během času prodělala
poměrně bouřlivý stavební vývoj. Na původním snímku vidíme severní část naší obce. Dle mého soudu tento snímek, který je z rodinného archivu rodiny Vaněčkových, pochází ze 60. let minulého století, kdy byl spolu s jinými, které postupně uvidíte v dalších číslech, vydán jako pohlednice.
Jako orientační bod mi posloužil kostel a dům č.p. 128.
Jak už jsem psal výše, tato lokalita se během let několikrát změnila díky přestavbě komunikací, výstavbě zemědělských objektů a také později fotovoltaické elek-

se mění místa okolo nás
trárny. Díky této výstavbě se zkresluje osa focení, a tak
jsem za pomocí historických leteckých snímků odhadl
přibližný bod někde okolo místa, kde se dnes nachází
silážní jáma. Přikládám tedy jedno foto z vršku silážní
jámy a druhé mezi ní a sily na obilí. V místech osy focení se nachází kamenný pomník. Stojí vedle místní komunikace a je věnován jedné z prvních obětí automobilismu u nás z roku 1938.
Ač se to možná na první
pohled nezdá, i toto místo
má své kouzlo a stojí určitě
za Vaši pozornost
Bohumil Rod
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historie

Nežárka
Jihočeská
řeka, která
vzniká v Jarošově nad Nežárkou soutokem říček Kamenice a Žirovnice a u Veselí nad Lužnicí se vlévá do
řeky Lužnice.
Města a obce,
jejichž katastrálním územím
řeka protéká:
Jarošov nad
Nežárkou,
Rodvínov, Jindřichův Hradec, Dolní Žďár, Lásenice, Stráž nad Nežárkou, Plavsko, Hatín, Novosedly nad Nežárkou, Hamr, Veselí nad Lužnicí.
Něco k názvu
Toto pojmenování, které řeka nese patrně od přelomu 15 a 16.
Délka toku 56,2 km
Rozloha povodí 1.000,1
km2
Průměrný průtok u ústí
12,3 m3/s
Pravá zdrojnice-Kamenice
Levá zdrojnice-Žirovnice

P-Radouňský potok
L-Hamerský potok
P-Vyderský potok
P-Hatínský potok
P-Holenský potok
P-Řečice
L-Nová řeka

století, patřilo nejprve jindřichohradeckému předměstí. Pak bylo
přeneseno i na
zde vznikající řeku. Jméno
tohoto předměstí znělo
původně na
Žďárku, nářečně Najžárku. Šlo patrně o místo, kde byl ,,vyžďářen“ (vypálen) les,
postupným vývojem pak vznikla dnešní ustálená podoba Nežárka. Jméno Nežárka sdílí naše obec ve svém názvu od roku 1923.
Použité zdroje:
Čestina nově od A-Ž Autoři z ústavu pro jazyk český
(Velký dík Tomášovi a Mirce Smejkalovým)
Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska
Větvička Václav, Rendek Jan: Vltava
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ohlédnutí

Ohlédnutí

za životem v obci v II. čtvrtletí


26. dubna byla JSDH Jarošov nad Nežárkou povolána k asistenci
u požáru rákosí v Drahýšce .


28. března v 8,45 hodin praskla výdřeva mostu přes řeku Žirovničku
u Pejdlovy Rosičky pod vozidlem svozové firmy odpadu.
28.března v 16,45 byl díky bleskurychlé práci dobrovolníků most
opět zprovozněn .
3.dubna JSDH Jarošov nad Nežárkou výjezd k požáru trávy v Bednárci .
19. ročníku Odemykání Kameničky se 6.dubna zúčastnilo 27 lodí.
V případě, že na podzim nebude voda, proběhne ve spolupráci
s obcí Těmice Putování k jejímu prameni .

29. dubna byla JSDH Zdešov povolána k požáru od elektrického
vedení .


30. dubna byly páleny čarodějnice a postavena Máj v Jarošově nad
Nežárkou .


19. dubna JSDH Jarošov nad Nežárkou měla dva výjezdy. Dopoledne k požáru paseky v Lovětíně a v noci hořela paseka v Matějovci .




10. května jsme přivítali nové občánky v Pravdově knihovně .
18. května ráno byla JSDH Jarošov nad Nežárkou povolána do
Rodvínova k požáru pily u Füllsacků .


Družstvo zdešovských se sice na bedně neobjevilo, ale jejich pořadatelská práce při závodech v požárním sportu 20. dubna byla vidět na každém kroku .

18. května vysekla skupina Blatník poctu Waldemaru Matuškovi
a Michalu Tučnému ve zdešovském kulturním domě .
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ohlédnutí
12. června JSDH Zdešov výjezd k samovznícené skládce na Němcově kopci .





19. května JSDH Zdešov zasahovala při vytahování osobního automobilu z rybníka , nikdo v něm naštěstí nebyl .



15. června proběhl 6. ročník Horalských her v Jarošově nad Nežárkou .


Dětský den v Jarošově nad Nežárkou .


6. června JSDH z Jarošova nad Nežárkou výjezd k ohnisku požáru
paseky v Bednárci .




15. června Kácení Máje a divadelní scénka Případ pro Zippyho .
8. června proběhly oslavy výročí Základní a Mateřské školy .

18. června havárie osobního vozu do zahrady domu č.p.143 
přes závažnost kolize se nikomu z posádky nic nestalo .

11. června JSDH Jarošov nad Nežárkou výjezd k padlému stromu
v Nekrasíně .
12. června JSDH Jarošov nad Nežárkou výjezd k požáru v Bednárečku .
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