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Vážení čtenáři,
Za oknem se pomalu roztrhávají mraky
a dveřmi nakukuje léto. Bude trochu jiné oproti
těm, na jaké jsme byli zvyklí v posledních
letech. Řekněme takové opatrné. Plné
pomalého našlapování, rozhlížení se kolem
sebe a dobře zvažovaného každého kroku. Je jedno, zda
to budou kroky při pořádání kulturních akcí či plánování
těch investičních. Každopádně život bude pokračovat
dál, i když přijdou změny. Jednu z těch optimističtějších
jste už asi zaregistrovali. Od 22.6. bude Obecní úřad pod
jednou střechou s Poštou Partner. Věřím, že to bude ku
prospěchu obou úřadů i jejich uživatelů. Další změna
přijde o týden později. Před poutí se otevře nová moderní
prodejna na návsi. Ano, Prokopská pouť bude. Sice bez
oblíbeného odpoledne s Babouky, ale večer si můžete přijít
poslechnout západočeskou rockovou legendu skupinu
Odyssea.
Přeji Vám pohodové léto bez negativních momentů a bez
roušek.
Bohumil Rod
zprávy z obce

Informace z jednání
13. a 14. schůze zastupitelstva
•

 ezúplatný převod pozemku p. č. 231/3 v k.ú Nekrasín na ŘSD
b
ČR, Správa České Budějovice Lidická 49/110, 37044 České Budějovice
• bezúplatný převod pozemku p.č. 221/3 v k.ú. Nekrasín na
Město Nová Včelnice, Komenského 386, 37842 Nová Včelnice a pověřilo starostu po nabytí právní moci převodu vyřadit
místní komunikaci 4c z Pasportu místních komunikací Obce
Jarošov nad Nežárkou
• záměr prodeje pozemku p.č. 675 v k.ú. Lovětín za 45 Kč/ m2
a úhradu nákladů spojených s převodem pozemku
• koupi části pozemku p.č. 212/2 v k.ú. Zdešov pro budoucí přístup k vodojemu pitné vody pro místní část Zdešov za cenu 50
Kč/ m2 a úhradu poplatků souvisejících s převodem a geodetickým oddělením pozemku
• Kupní smlouvu na stavbu ,,Plynofikace obce Matějovec nad
Nežárkou“ s firmou EON Česká republika, s.r.o., Regionální
správa ZP, Křižíkova 1698/2, 37001 České Budějovice
• prodej pozemku p.č. 286/2 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou odděleného geometrickým plánem číslo 734-103/2020 za 50 Kč/
m2 a úhradu nákladů spojených s geodetickým oddělením
a převodem pozemku za cenu 50 Kč/ m2
• Účetní závěrku Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2019
• zadání přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 auditorské firmě Ing. Jiřího Tinky, Branná 117, 37901 Třeboň
• vyhlášení Výběrového řízení na svoz směsného a tříděného
odpadu a evidenci obsloužených nádob na 5 let
• spolupráci s Městem Stráž nad Nežárkou a Obcí Novosedly
nad Nežárkou při tvorbě společného kalendáře pro rok 2021
• konání pouťové zábavy v režii obce
neschválilo:
• Žádost o podporu provozu Linky Bezpečí z.s., Ústavní 95,

18102 Praha 8
Žádost sociálního družstva Diakonie Broumov o finanční příspěvek na podporu svozu použitého šatstva ze sbírek i sběrných kontejnerů
vzalo na vědomí:
• žádost o výstavbu autobusové zastávky pro místní část Matějovec a neschválilo zařazení této investiční akce mezi finanční
priority pro volební období 2018-2022
• přemístění sídla Obecního úřadu a Úřední desky do č.p. 84
v Jarošově nad Nežárkou.
•

Zastupitelstvo uzavřelo na základě § 174 zákona č.250/2000 Sb.
projednání Závěrečného účtu Obce Jarošov nad Nežárkou za rok
2019 jehož součástí je Zpráva o přezkoumání hospodaření vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Zastupitelstvo doporučilo správci místního poplatku odpuštění
místního poplatku z pobytu za období 12. 3. 2020 – 31. 12. 2020.

Úřední hodiny obecního úřadu
		
		
		
		
		

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7- 11 12 - 17
7- 11 12 - 16
7- 11 12 - 17
7- 1112 - 15:30
7- 11

Upozornění

!

Prosím zkontrolujte si stav štítků s kódy na svých popelnicích. V případě jejich poškození obdržíte nové na OÚ.Poškozené štítky komplikují evidenci nádob.Děkujeme za pochopení.
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.

		
		
		
		
		
		

Otvírací doba pošty 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

Celoroční otevírací doba sběrného dvora
		
		
		

Úterý		 17 - 19
Čtvrtek		 17 - 19
Sobota		 9 - 11

Pouťový volejbalový turnaj smíšených
družstev

Volejbalový oddíl TJ Sokol Jarošov nad Nežárkou nabízí divákům zajímavý program na sobotní pouťové dopoledne. Na kurtech u sokolovny proběhne turnaj smíšených družstev (2 ženy + 4 muži). Soutěžní klání začíná v 8, 30 hodin a pro diváky bude připraveno i výborné občerstvení. Tak přijďte fandit domácím pořadatelům!
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Nová služba Pošty Partner – BALÍK DO
BALÍKOVNY!

Naše Pošta Partner zavádí pro občany od června 2020 novou
službu – dodání zboží z e-shopů. Zřizuje tzv. BALÍKOVNU, kde si
svoji zásilku můžete vyzvednout – adresátovi k tomu stačí předložit kód, který obdržel do svého mobilního telefonu.
Zásilku může vyzvednout i třetí osoba. V tom případě nemusí
předkládat doklad totožnosti. Stačí pouze sdělit jméno adresáta nebo číslo zásilky a kód pro vyzvednutí zásilky, který získá od adresáta.
Na přepážce BALÍKOVNY můžete uhradit dobírku platební kartou.
Standardní uložení zásilky lze prodloužit až na 15 dnů.
Svoji zásilku můžete sledovat prostřednictvím služby Track
& Track na internetových stránkách České pošty nebo v Mobilní aplikaci ČP.
Výhody této služby: dobrá cena, rychlý výdej zásilky, není nutný doklad totožnosti.
Základní parametry služby:
maximální hmotnost zásilky: 20 kg
maximální a minimální rozměry zásilky: 70 x 50 x 50 cm;
14 x 9 x 0,8 cm
datové podání: Data můžete podat přes Podání Online, datovým
souborem nebo prostřednictvím API rozhraní
podání zásilky je možné na základě smlouvy na jakékoliv poště
nebo svozem
dodání zásilky: obvykle následující pracovní den po podání
odpovědnost za zásilku: 30 000 Kč

Prodejna Ráj drogerie
paní Jaroslavy Bejdové oznamuje svým zákazníkům aktuální otevírací dobu:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

7:45 – 12:00
7:45 – 16:15
7:45 – 12:00
7:45 – 16:15
7:45 – 16:15
7:45 – 10:45

tel. kontakt 724 725 888

13:00 – 16:45
13:00 – 16:45
13:00 – 16:45

E-mail: info@kleofas.cz
Web: www.kleofas.cz
Motto: „Neztrácejte naději, hledejte radost“
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. začala poskytovat domácí hospicovou péči v září 2013 pro obyvatele Třeboňska a blízkého
okolí. V červnu 2019 jsme otevřeli pobočku v Jindřichově Hradci
a naše služby jsme tak rozšířili o jindřichohradecký region.
Naše poslání:
Naším posláním je umožnit pacientům důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. Péče je poskytována týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog a pokud si to pacient přeje také duchovní. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, trvale bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních
chvílích života nezůstane osamocen. Hospicová péče se tedy stará o pacienta i jeho rodinu komplexně – po stránce fyzické, psychické i duchovní. Dbáme na lidskost, respekt, porozumění a lidskou důstojnost.
Naše služby:
Domácí hospicová péče
Sociální poradenství
Terénní odlehčovací služba
Osobní asistence
Psychologická poradna
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Kontakty:
Vedení hospice: tel: 731 435 187,
e-mail: reditelka@kleofas.cz
Služby hospice – tel: 739 341 087,
e-mail:sluzby@kleofas.cz
Půjčovna pomůcek – tel: 739 341 026,
e-mail: pujcovna@kleofas.cz
Konzultace s psychologem – tel: 739 454 923,
e-mail: psycholog@kleofas.cz
Administrativa – e-mail: info@kleofas.cz
V pracovní dny jsme k zastižení na kontaktních místech pro veřejnost:
Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň
(vchod z ul. Na Sadech, vedle KC Roháč)
Husova156, 377 01 Jindřichův Hradec
(za hlavní poštou, vchod vlevo od hlavního vchodu do Obchodní akademie)
Chtěli bychom poděkovat obci Jarošov nad Nežárkou za poskytnutí finanční příspěvku na rok 2020. Srdečně děkujeme.
Petra Pfeiferová

Už je tady zase léto v plné kráse.
Slunce svítí, ptáci pějí,
dobré věci ať se dějí!

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
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historie

V tomto čísle se podíváme
do severovýchodní části naší
obce viditelné z věže kostela Svatého Prokopa. Využiji
k tomu příležitost přestěhování Obecního úřadu do zrekonstruované budovy č.p. 84.
Něco málo k její historii.
Byla postavena v roce 1913
z úspor jarošovských občanů za cenu 30.000K. Sloužila jako sídlo Spořitelního a
záložního spolku, tzv. ,,Kampeličky“. Mimo čilého peněžního spolku
zde působil ještě poštovní úřad, telefonní
a četnická stanice. V poválečných letech
zde četníky vystřídali příslušníci Sboru národní bezpečnosti. Sídlo SNB zde bylo do
počátku šedesátých let minulého století. Poté bylo přemístěno do Nové Včelnice. Poštovní úřad sídlí v budově nepřetržitě dodnes. Během té doby došlo ke dvěma
majetkoprávním přesunům.. Tím prvním
byl odprodej budovy Místním Národním Výborem Jarošov nad Nežárkou tehdejší Československé
Poště na počátku sedmdesátých
let minulého století za 210.000
Kčs. Tehdy zde působil poštovní úřad, telekomunikační ústředna a byty pro zaměstnance. A druhý snad i definitivní přesun odstartovalo usnesení zastupitelstva
obce z 30. 9. 2017, kdy byl schválen odkup budovy a přilehlých pozemků za 1.990.000 Kč a zároveň i provozování Pošty Partner obcí. Letošní rekonstrukce budovy stála 3.939.845,32 Kč. Vrátíme se
k původní pohlednici. Vznikla pravděpodobně na přelomu dvacátých a třicátých
let minulého století. Můžeme vidět budovy, které úplně během času zmizely. Ať už
je to Hejdův statek dominující popředí fotografie, anebo chaloupky před mlékárnou, které musely ustoupit výstavbě silnice I. třídy v sedmdesátých letech minulého

z kostelní věže mě předběhlo listí na hřbitovní lípě. Proto
se sem určitě ještě s fotoaparátem vrátím. Za poskytnuté
materiály děkuji Jardovi Tunkovi a Karlovi Čejnovi.

století vedoucí skrz obec. Výraznou rekonstrukcí si během těch let prošel objekt bývalé mlékárny, č.p.42 a hlavně sokolovna.
Bohužel při pořizování současného snímku

V minulém čísle zpravodaje jsme se zmiňovali o tom, že si letos
připomínáme stoleté výročí vzniku Sokola v naší obci. Měli jsme
v úmyslu pozvat vás všechny při této příležitosti na pouťovou vycházku, která by se tomuto tématu věnovala. Vzhledem k nastalé situaci způsobené koronavirem, která by možná ještě některé z vás od účasti odradila, jsme se rozhodli vycházku odložit na příští rok, kdy si budeme pro změnu připomínat sté výročí postavení staré sokolovny. Ale ani letos úplně
nerezignujeme. Plánovanou výstavu dokumentů, která měla vycházku zahajovat, pouze termínově odsouváme. Její vernisáž plánujeme uskutečnit v sobotu 5. září. Je to shodou okolností přímo

Nová prodejna na návsi
Šest měsíců je dlouhá doba.
Ale na demolici a stavbu nového objektu i s vybavením
je setsakramentsky krátká.
Obzvlášť odehrává-li se realizace stavby v zimních měsících. Naštěstí zima byla mírná, zkušenosti firmy RM
BAU veliké. Práce se v podstatě nezastavily, a tak bez jednoho dne po šesti měsících
můžeme jít nakupovat do nové prodejny v nové budově. Ale ještě trochu málo
z historie domu s č.p. 91 tak, jak jí popisují obecní kroniky. V té nejslavnější shrnující komplexně historii naší obce od prvopočátků až do roku 1940 uvádí profesor Jan
Muk jako rok jejího vzniku 1928
a majitele řeznického mistra Najharta. Řeznictví zde bylo pravděpodobně i za protektorátu. V poválečných kronikách se k této budově vztahuje až datum 17. 10.
1960. Tehdy byl zadaptován objekt konzumu na prodejnu Jednoty. V roce 1971 se v kronice objevuje záznam o další rekonstrukci.
Devadesátá léta přinesla budově
častou změnu majitelů i jejího využití. Krátce zde byl sklad banánů, pak servis dojící
techniky. V roce 1995 objekt kupují manželé Dolečkovi, kteří ho navrací původním
účelům. Provozují zde až do roku 1999 prodejnu potravin. V tomto roce mění budova naposledy majitele. Zpětně ho kupuje
spotřební družstvo Jednota, které je investorem současné velkorysé přestavby. Přejeme jim obchodní úspěchy, děvčatům zde
prodávajícím příjemné pracovní podmínky
a spokojené zákazníky.
Bohumil Rod

výroční den vzniku jarošovského Sokola. Zatím shromažďujeme
exponáty a už se nám spolu s obětavými přispěvovateli podařilo objevit opravdové unikáty. Věříme, že nejsou poslední a během
prázdnin se objeví i další také díky všem pamětníkům, které tato
tématika oslovuje. Obracíme se především na bývalé i současné sportovce, kteří mají možnost zapátrat v zákoutích svých
domovů a zapůjčit nám doklady o svých sportovních aktivitách. Budeme rádi za jakoukoli drobnost nebo vzpomínku,
vždyť celé 20. století je už vlastě historie! Pokud vás tento článek inspiroval a budete ochotni nám své poklady poskytnout,
ozvěte se Mileně Kodýmové na tel. číslo 777 065 442, nebo se
zajděte domluvit do knihovny. Předem srdečně děkujeme! 		
			
Milena Kodýmová
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škola

Po deseti týdnech distanční výuky se většina jarošovských školáků vrátila 25. května zpátky do lavic. Samotný vstup do budovy školy plnily u některých žáků zpočátku obavy a nejistota, co
se bude dít. Skupiny, roušky, štíty, rozestupy, dezinfekce. Dopolední výuka bez zvonění,
přestávky naplánované v pětiminutových intervalech
tak, aby se žádná
ze skupin nikde nepotkala. Jsme jedna z mála škol, která čítá při počtu 35
docházejících žáků
pět
celodenních
skupin.
Paní učitelky se jednohlasně shodly, že
chtějí učit „svoje“ děti, ne smíšené skupiny. Paní asistentky převzaly roli vyučujících nebo vychovatelek. Zároveň jsme byly
všechny zvědavé, jak veškerá teoretická příprava bude fungovat v praxi.
První dny ukázaly, že obavy nebyly na místě. Děti hravě zvládly nově nastavená organizační i hygienická pravidla a do výuky
„naskočily“ s neskrývaným nadšením. Na pár týdnů se naplnilo
motto našeho školního vzdělávacího programu „Učíme se s radostí“ �. Napříč všemi ročníky se zvýšil zájem o výuku, upevnily se vazby se spolužáky i s pedagogy, žáci se stali ohleduplnějšími k ostatním.
Tento způsob zakončení školního roku se nakonec nezdá býti
nešťastným, jak pravil klasik. Děti i dospělí budou mít červen

Díky našemu stálému podporovateli, panu Michalu Kadlecovi,
se děti už teď mohou těšit na zářijový školní výlet. Velice si toho
vážíme a děkujeme.

Všem malým i velkým přeji krásné léto a v září zase na viděnou!
Páťáci, nezapomeňte vykročit do jindřichohradeckých škol
správnou nohou….Hodně štěstí!
Martina Plášilová

Vážení občané.
Zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu, obecní akci či datum zasedání zastupitelstva obce?
Nedostaly se k vám důležité zprávy ohledně aktuální situace v souvislosti s koronavirovým onemocněním?
Pokud byste chtěli být informováni o aktuálním dění v naší obci, pak pozorně čtěte následující řádky.
Komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz, díky kterému vás informujeme pomocí mobilní aplikace, e-mailu,
SMS zprávou nebo přes Facebook či webové stránky obce, vám nabízí moderní způsob odběru těchto zpráv.

Pokud ještě nejste zaregistrováni, neváhejte využít tento způsob odběru hlášení!
Věříme, že si tuto službu oblíbíte a příště již nezmeškáte žádnou důležitou informaci z obecního úřadu.
Jak samotná služba funguje?
Pověřená osoba obce Jarošov nad Nežárkou zadá zprávu/hlášení do systému Hlášenírozhlasu.cz. Určí důležitost a typ
upozornění. Po jejím odeslání Vám zpráva přijde podle toho, jak máte odběr hlášení nastaven – tedy do mobilní aplikace,
e-mailu či jako SMS zpráva. Současně se propíše také na Facebook a webové stránky obce.

Jak se můžete přihlásit?
MOBILNÍ APLIKACE – stáhněte si aplikaci Hlášenírozhlasu.cz
1. Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz stáhnete zdarma na Google Play (operační systém Android) nebo
na App Store (operační systém iOS).
TIP: Naskenujte jeden z výše uvedených QR kódů do aplikace ve Vašem telefonu a klikněte na uvedený odkaz.
2. Po úspěšné instalaci a registraci vyhledejte obec Jarošov nad Nežárkou a potvrďte odběr.
3. V menu Nastavení upozornění si vyberte, které typy hlášení Vás zajímají a jaké novinky budete chtít odebírat.
Toto nastavení jde kdykoliv upravit.
INTERNET - přihlaste se přes internet
Na internetu ve webovém prohlížeči přejděte na www.jarosov.hlasenirozhlasu.cz a klikněte na zelené tlačítko
“Odebírat hlášení“ a zaregistrujte se. V doručeném e-mailu pak potvrďte registraci kliknutím na aktivační odkaz.
FACEBOOK - přihlaste se přes Facebook
Na Facebooku vyhledejte Jarošov nad Nežárkou a přidejte si tuto stránku k oblíbeným.

2020 navždy vrytý do paměti v kolonce „výjimečný“.
Všem pedagogům, asistentům pedagogů i provozním zaměstnancům školy patří velký dík za odvedenou práci v běžných i
„mimořádných“ podmínkách tohoto roku. Rodičům žáků píši za
2. pololetí jedničku s hvězdičkou!
Zřizovateli, Obci Jarošov nad Nežárkou, děkuji za zajištění nezbytné dezinfekce a roušek a za nejen finanční podporu a výbornou spolupráci v průběhu celého roku.

REGISTRAČNÍ SMS - pošlete registrační SMS
- ve tvaru JAROSOVNN JMENO PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE na číslo 774 724 136
(informace budete dostávat formou SMS)
- ve tvaru JAROSOVNN JMENO PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE +"Váš e-mail" na číslo 774 724 136
(informace dostanete formou SMS i na Váš e-mail)
OSOBNĚ NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Navštivte obecní úřad v úřední hodiny a zaregistrujte se osobně.
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Přihlášením k odběru hlášení dává registrovaný občan souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zasílání aktuálních
informací z obce Jarošov nad Nežárkou. Více informací o rozsahu a účelu zpracování a odvolání souhlasu najdete na adrese
www.jarosov.hlasenirozhlasu.cz nebo osobně na obecním úřadě.

Potřebujete poradit nebo získat více informací ke službě?
Obraťte se na některý z těchto kontaktů, nebo se informujte osobně na obecním úřadě:
Obec Jarošov nad Nežárkou – tel.: 384 396 117 – e-mail: ou@jarosov.cz
Hlášenírozhlasu.cz – e-mail: info@hlasenirozhlasu.cz
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ohlédnutí

Ohlédnutí

za životem v obci v II. čtvrtletí


6. 4. JSDH Jarošov nad Nežárkou povolána k rozsáhlému lesnímu
požáru ve Světlé u Studené nedaleko vrcholu Javořice.  (Děkujeme Michalovi Kadlecovi za zdarma poskytnuté večeře pro zasahující členy JSDH )
7. 4. JSDH Jarošov nad Nežárkou povolána k výjezdu k požáru
v Kostelní Radouni 
26. 4. Manželé z Jarošova nad Nežárkou nalezli na silnici v Lovětíně
peněženku s doklady. Ta byla předána zpět majiteli. Děkujeme 
28. 4. Vyhlášeno celostátní pátrání po pachateli série vloupání
v našich a sousedních katastrech 


1. 4. Předání staveniště pro stavbu ,,Stavební úpravy opěrné stěny a přilehlého komunikačního prostoru na Novém hřbitově v Jarošově nad Nežárkou 


30. 4. Po 26 letech proběhlo jednání zastupitelstva v jarošovské sokolovně z důvodů zpřísněných hygienických podmínek. Přítomno
13 zastupitelů a 1 zástupkyně veřejnosti 


2. 4. První otevření Sběrného dvora v nouzovém režimu za asistence členů JSDH 



12. 5. Natáčení reportáže Českého rozhlasu o keramické plastice
umístěné v Obřadní síni na Novém hřbitově. Vyrobila ji děvčata
z Jarošovské Keramiky. Děkujeme 
3. 4. Zahájení terénních prací na vybudování přístupové komunikace k vodárně na Němcově kopci 
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ohlédnutí

škola

16. 5.–17. 5. Z důvodů zvýšení bezpečnosti návštěvníků Starého
hřbitova byly odstraněné opuštěné hrobové stavby v havarijním
stavu 



25.5.Znovuotevření Základní a Mateřské školy 


31. 5. Dokončení osazení nových laviček v prostoru Srdce Jarošova
v rámci projektu ,,Oživení Veřejných prostorů“ 

19. 5. Plošná dezinfekce prostorů Základní školy, Mateřské školy
a školní jídelny 




1. 6. Děti z Hasičského kroužku pověsili se svým vedoucím Zdeňkem Vaněčkem 4 ptačí budky v obecním sadu. Děkujeme za sýkorky 

20. 5. Převzetí stavby ,,Autobusová zastávka Jarošov nad Nežárkou“. Spolu se stavbou bylo zrealizováno vsakové odvodnění prostranství u garáží 




4. 6. V areálu firmy Mannatech jsme převzali lesní speciální traktor
Valtra na který obec obdržela dotaci 

21. 5. Předání roušek pro žáky Základní školy zástupkyní firmy Edscha Automative Kamenice slečnou Michaelou Hudcovou. Děkujeme 


23. 5. JSDH Jarošov nad Nežárkou byla dvakrát povolána k padlým stromům na silnici ve směru na Strmilov a u č.p. 164 v Jarošově nad Nežárkou 


13. 6. Bylo zahájeno stěhování Obecního úřadu z č.p. 236 do č.p.
84 

19

různé

Co se chystá
Koronavirová situace se už sice uklidňuje, přesto se některé plánované akce neuskuteční.
Něco se ale přece jen dít bude:
4. července		Jarošov nad Nežárkou
				
Volejbalový turnaj smíšených družstev
areál sokolovny		
8, 30 hodin
Pouťová zábava
areál sokolovny 		
20 hodin
hraje Odyssea


14. 6. JSDH Jarošov nad Nežárkou povolána k rozlomené části památného dubu u bývalé černínské hájovny v Lovětíně 

25. července 		Jarošov nad Nežárkou

20. 6. JSDH Jarošov nad Nežárkou povolána k zatopenému sklepu
bývalého strážního domku v katastru obce Bednárec 

Jarošovská šlapka jinak – informace uvnitř čísla
5. září		Jarošov nad Nežárkou
vernisáž výstavy Stoletý Sokol
Pravdova knihovna		

14 hodin

11. září		Jarošov nad Nežárkou
Vítání občánků
Pravdova knihovna 		

15 hodin

22. září 		Jarošov nad Nežárkou
Hospicová péče sv. Kleofáše
Pravdova knihovna 		

Jarošovská šlapka letos jinak!


22. 6. Obecní úřad otevřený v nově zrekonstruovaných prostorách
v č.p.84 

17 hodin

Koronavirus zasáhl i oblíbený cyklistický závod pořádaný pravidelně poslední sobotu v červenci. Vzhledem k nastalé situaci jej nebylo možné v dostatečném předstihu organizačně zajistit, takže
letos se o vítězství v jednotlivých kategoriích bojovat nebude…
Organizátoři se ale rozhodli pozvat své příznivce i obětavé pomocníky na neformální vyjížďku zakončenou občerstvením jako poděkování za dlouholetou podporu jejich snažení. Vyjížďka se uskuteční v tradičním termínu – v sobotu 25. července 2020. Bližší informace se dozvíte na webové stránce www.slapka.8u.cz, případně na plakátech.


29. 6. Slavnostní otevření zrekonstruované prodejny spotřebního
družstva Jednota 
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knihovna

Druhé čtvrtletí
v Pravdově knihovně

Jak šel „koronačas“
v knihovně obrazem:

12. 3. 2020

bohužel zavíráme

Knihovna bez čtenářů – to byla realita více než dvou měsíců letošního roku… Něco takového za více než padesát let služby nepamatuji. Nemohla se uskutečnit řada připravovaných akcí pro žáky základní školy ani pro děti z mateřské školy. Nemohla proběhnout
plánovaná setkání s regionálními spisovateli. V březnu jsme se měli setkat s jindřichohradeckou rodačkou Jitkou Ludvíkovou a v dubnu měl představit svoji novou knihu i Martin Stručovský, se kterým jsme se seznámili již v loňském roce. Nemohla být zahájena ani
nová výstava, na kterou přislíbila zapůjčit svoji výrobky řada našich „bylinkářek“. Pandemie nám nedovolila zatím v prostorách knihovny přivítat naše v loňském roce narozené
občánky. Neznamená to ale, že se v knihovně nic nedělo. Kvůli koronaviru se tak naskytla
příležitost provést důkladný úklid jak vnitřních prostor, tak i okolí knihovny. Přesazení se
dočkala také veškerá zeleň. Dále byla provedena aktualizace více než pětitisícového knihovního fondu a z evidence odepsáno na pět set svazků. Ty jsou nyní připraveny k prodeji za obvyklou „pětikačku“. Přijďte se proto podívat, třeba mezi nimi najdete tu, kterou
byste chtěli mít doma. Pro pravidelné čtenáře jsme nabídly možnost donášky knih. Této
služby za dodržení všech hygienických předpisů během uzavření knihovny využívalo na
dvacet těch „skalních“. Koncem května se knihovna opět otevřela a čtenáři se postupně
vracejí. Mohou zatím využívat pouze výpůjční službu, ale věříme, že se veškerá omezení
budou postupně uvolňovat a budeme se moci vrátit i k setkávání při nejrůznějších příležitostech. Prvňáčkům z naší školy bychom rády do konce školního roku předaly i publikace určené jen jim v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Snad se nám to podaří. Při návštěvě knihovny už nepotřebujete roušku, ani není nutná dezinfekce rukou! Návštěvníky knihovny od června vítá nově upravené zádveří laděné do léta. Zasloužili se
o něj jako vždy manželé Pácaltovi a paní Petrovičová. Moc jim za to děkujeme!

Knihovna o prázdninách

I když o prázdninách tradičně poněkud omezujeme výpůjční hodiny knihovny, rády vás
s kolegyní přivítáme v úterý a ve čtvrtek, vždy od 17 do 19 hodin. Knihovní fond se
od začátku roku rozrostl o řadu zajímavých novinek, tak si přijďte vybrat!
Během prázdnin každoročně probíhá sbírka kabelek a dětských knih pro KABELKOVÝ VELETRH. Zatím není jasné, jestli se uskuteční i letos. Pokud ano, budeme vás o tom všemi
možnými způsoby včas informovat. 		
Milena Kodýmová

26. 5. 2020

už k nám zase můžete

26. 5. 2020

je ale nutné dodržovat hygienická
opatření

16. 6. 2020

vracíme se do normálu
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vítá vás zádveří
s inspirací na letní dny

historie

Jarošovský rodák

Antonín Peltán,

otec čtvrtého ze „Tří králů“
Nedávno jsme oslavili 75 let od
ukončení 2. světové války. Během
pietních aktů v rouškách nebyla
opomenuta ani vzpomínka na četaře Františka Peltána, slavného
příslušníka protinacistického odboje, radisty, čtvrtého ze Tří králů,
na jehož rodném domě v J. Hradci
na Zbuzanech se nachází pamětní deska. Osudy Františka Peltána jsou celkem známé, méně však
osudy jeho otce, Antonína Peltána, který padl v 1. světové válce.
O něm bylo doposud sděleno velmi málo informací, zejména o místě a okolnostech jeho skonu. Tradovalo se dokonce, že padl na italské frontě. Podařilo se mi najít informace o jeho krátké vojenské dráze a hlavně několikrát navštívit
místo, kde padl
a kde je pochován - město Burštýn na dnešní západní Ukrajině.
Antonín
Peltán
se narodil 25. listopadu 1883 v domě č. p. 14 v Jarošově nad Nežárkou. Později bydlel v Jindřichově Hradci, v Jarošově měl domovské právo. Povoláním byl zedník. Roku
1904 byl odveden k pěšímu pluku č. 75
rakousko-uherské armády, kde prodělal
základní vojenskou službu. Tento útvar,
jehož doplňovací velitelství se nacházelo v J. Hradci, je pro celé Jindřichohradecko velmi významný - sloužila v něm vět-

šina mužů našeho
regionu.
V roce 1908 se
Antonín Peltán
ve Vídni oženil s
Marií Blažkovou,
s níž měl tři syny.
Svého nejmladšího syna Františka, který se narodil 1. dubna 1913,
si ale příliš neužil.
Antonín musel do
války a právě u již
zmiňovaného Burštýna 1. července 1915
v hodnosti zugsführera, tedy četaře, jako
příslušník 6. polní roty pěšího pluku č. 75
i padl. Dle legitimačního listu bylo příčinou smrti „Průstřel hlavy a břicha“. Pohřben byl ještě ten samý den (pochovávalo se, pokud to situace dovolovala, co
nejdříve kvůli obavám z vypuknutí epidemie) zřejmě přímo v Burštýně. Protokolujícím knězem byl feldkurát František Čech. Už jeho příjmení trochu napo-
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vídá, jaké složení měl náš hradecký pluk.
V roce 1914 jej tvořilo téměř 80% vojáků
české a jen 20% vojáků německé národnosti (ti pocházeli ze zněmčených oblastí
Jindřichohradecka).
A jak se vlastně pětasedmdesátý pluk do
Burštýna dostal? Od jara 1915 prováděla rakousko-uherská armáda za vydatné
podpory Německa mohutnou, úspěšnou
ofenzívu. Podařilo se jí vytlačit ruská vojska z Karpat a znovu obsadit velkou část
území tehdejší Haliče. Naši pradědové se
této ofenzívy v řadách pluku také zúčastnili a nastoupili strastiplnou pouť z Karpat od Vyškovského sedla přes Dolinu,
Starý Martinov až k Tarnopolu. Koncem
června 1915 překonává pluk řeku Dněstr
a v těžkých bojích je z velké části zničen.
Bojů se zúčastňuje i Antonín Peltán, kterému se stává osudné právě malé městečko Burštýn. Dnes se Burštýn nachází
v Ivano-Frankivské oblasti a ač má pouze zhruba patnáct tisíc obyvatel, je největším městem na důležité silniční spojnici mezi dvěma významnými západo-

historie

ukrajinskými městy Lvovem a Ivano-Frankivskem. Navštívili jsme jej
během všech našich expedic provedených v roce 2018 a 2019, kdy
jsme kráčeli po stopách pětasedmdesátého pluku.
Ale vraťme se ještě k Antonínu Peltánovi. Jeho syn František, jako
dvouletý, v roce 1915 ztrácí svého
tatínka a stejně na tom byli i jeho
dva starší bratři - Antonín (*18. 12.
1908) a Stanislav (*7. 5. 1911). Ani ti
si na svého otce nemohli příliš pamatovat. Velmi těžkou situaci pak
prožívala manželka Antonína Peltána Marie, která se pak musela
s malými dětmi protloukat dále životem. Počátkem 20. let bydlela na
Nežárce v domě č. p. 89/IV a pracovala jako posluhovačka. Zemřela
v roce 1926 - bylo jí teprve čtyřicet

Antonín Peltan,
(*18. 12. 1908 - + v 60. letech minulého století)
let. Františkovi bylo tehdy pouhých
třináct... . Děti tak zůstaly bez otce
i bez matky.
Jak je známo, František Peltán si
zvolil jako svou životní dráhu vojenskou kariéru. Zůstal věrný své vlasti až
do svého konce. Zemřel 20. července 1942
v Praze na následky zranění utrpěného během přestřelky s gestapem. Na jeho rodném domě v J. Hradci ve Zbuzanech mu
byla 6. dubna 2013 odhalena nová pamětní deska, a to u příležitosti stého výročí jeho narození. Zároveň jej ministr obrany
ČR jmenoval do hodnosti kapitána in me-

moriam. Pozoruhodné byly i osudy dvou
Františkových starších bratrů.
Právě na příkladu Antonína Peltána a jeho
syna Františka můžeme vidět, jak se prolíná první světová válka s druhou a na příkladu Marie Peltánové sledovat těžké sociální podmínky, ve kterých se rodiny za Velké války a krátce po ní po ztrátě svých živitelů ocitly.
Během další expedice na Ukrajinu, která
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Stanislav Peltan s fotoaparátem v ruce,
(*7. 5. 1911 - + 7. 5. 1986)
snad proběhne po uvolnění současných
opatření a po znovuotevření hranic, bychom chtěli v Burštýně provést na zdejším
hřbitově malý pietní akt na památku Antonína Peltána a přivézt tam symbolicky trochu prsti z jeho rodného Jarošova nad Nežárkou.
Miloslav Sviták
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