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Vážení čtenáři,
V současné době odborníci radí spíše se
médiím vyhýbat. Hlavně kvůli zachování
duševní pohody. Naše periodikum z domova
snad psychice neškodí. Naopak, chtěli
bychom Vám přiblížit nejenom ten domov,
ale i jeho okolí. Jak už jsem několikrát zjistil, spousta z nás
zná Makarskou, ale v životě nebyli u Kapkovy hájovny
či na Němcově kopci. Proto teď v každém čísle věnujeme
speciální medailón místním částem. Začneme podle
abecedy v Hostějevsi. Paní Lenka Řeřichová svůj příspěvek
připravila opravdu pečlivě a patří jí za to veliký dík. A věřím,
že se v každé místní části najde někdo, kdo výzvu přijme a
představí nám svou domovinu. Příště je na řadě Kruplov.
Rozvolněné léto přešlo do podzimu. Mimo sklizně plodů
nás čeká také sklizeň hlasů do krajského zastupitelstva
a do senátu. Při té příležitosti bych upozornil na to, že
volební místnost v Jarošově nad Nežárkou zůstává tam,
kde byla dosud, tedy v č.p. 236 bývalém Obecním úřadě.
A prosím Vás všechny, co využijete své právo volit,
dodržujte pokyny členů volebních komisí. Jejich
úloha není vůbec lehká. Vzhledem k zhoršující se
epidemiologické situaci jsou v podstatě zařazeni do
první linie a zaslouží si náš respekt i úctu. Aktuální situaci
budeme přizpůsobovat tradiční kulturní akce. O jejich
konání, specifikaci či rušení Vás budeme informovat
mobilním rozhlasem na webových stránkách obce či
vývěskách. Přes všechny proklamované černé scénáře
věřím, že blízkou budoucnost zvládneme a podzim bude
tmavý jen kvůli zkracujícím se dnům 
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odděleného geometrickým plánem č. 168-104/2020 z pozemku p.č. 209/2 v k.ú Zdešov
nabídku odkupu pozemku p.č. 672 v k.ú. Zdešov od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 s tím, že bude zahrnuta do
rozpočtu na rok 2021
revokaci usnesení č. 75/2019 – „Zastupitelstvo schvaluje záměr směny pozemku p.č. 212/16 v k.ú. Zdešov za část pozemku p.č. 209/1 v k.ú. Zdešov z důvodů plánovaného odkupu pozemku“
Řád veřejného pohřebiště obce Jarošov nad Nežárkou na pozemcích p.č. 746 a 469/2 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
Rozpočtové opatření č. 10/2020
Dodatek č. 1 k SOD ze dne 24. 3. 2020 na zakázku na stavební
práce Jarošov nad Nežárkou-Obnova rozvodného vodovodního řadu
Žádost Hospicové péče sv. Kleofáše, o.p.s., Svatopluka Čecha
20, 379 01 Třeboň o finanční podporu z rozpočtu obce na rok
2021
Žádost Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova
144, 383 01 Prachatice o finanční podporu z rozpočtu obce na
rok 2021.

•

•

•
•
•
•
•

Zastupitelstvo neschválilo žádost JHMD, a.s., Nádražní 203/
II,37701 Jindřichův Hradec o odprodej části pozemku p.č. 218/5
v k.ú. Nekrasín pro vybudování zabezpečení přejezdu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí podnět na pořízení změny
Územního plánu rozšíření zastavěného území do části pozemku
p.č. 272/1 k.ú. Jarošov nad Nežárkou.

Úřední hodiny obecního úřadu
		
		
		
		
		

Informace z jednání
15. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na své schůzi kromě obvyklých procedur
schválilo:
•

•

•
•

z áměr prodeje 43 m2 pozemku p.č. 715/1 v k.ú. Jarošov nad
Nežárkou odděleného geometrickým plánem č. 737-20/2020,
21 m2 pozemku p.č. 1281/3 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou odděleného geometrickým plánem č. 737-20/2020 a pozemku p.č.
1281/6 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
koupi 7 m2 pozemku st. 109/1 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou odděleného geometrickým plánem č. 737-20/2020 od Jednoty,
spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, sídliště Vajgar 595,
Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec
k upní smlouvu na koupi pozemku p.č. 212/17 o výměře 335 m2
odděleného geometrickým plánem č. 168-104/2020 z pozemku p.č. 212/2 v k.ú Zdešov
kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. 209/2 o výměře 349 m2

		
		
		
		
		
		

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7- 11
7- 11
7- 11
7- 11
7- 11

12 - 17
12 - 16
12 - 17
12 - 15:30

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
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Úterý		 17 - 19
Čtvrtek		 17 - 19
Sobota		 9 - 11
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Kriminalitu zastavit nedokážeme. Pomáhat jejím obětem však umíme již 29 let.
Komplexní pomoc obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým v Jihočeském kraji
Bílý kruh bezpečí, České Budějovice, Riegrova 1756/51, 370 01
Komu je naše pomoc určena:
Obětem trestné činnosti
Obětem domácího násilí
Obětem obchodování s lidmi
Každé osobě, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu
Nabízíme:
Čas na rozhovor s psychologem a právníkem (zdarma)
Srozumitelně podané informace a praktické rady
Morální a emocionální podporu
Návrat k pocitu bezpečí
Rady, jak získat náhradu škody, či peněžitou pomoc státu
Poskytujeme:
Odborné psychosociální poradenství a právní informace
Bezplatné, diskrétní a nestranné služby
Nadstandardní služby obětem a pozůstalým po obětech závažných násilných trestných činů (např. krátkodobá psychoterapie,
doprovod k soudu, aj.)

Poděkování za sponzorský dar
PaedDr. Jaromír Mikolášek věnoval i v tomto roce obci Jarošov nad
Nežárkou sponzorský dar, který byl na jeho přání rozdělen mezi
fotbalové družstvo mladších žáků a Pravdovu knihovnu. Ta svůj
podíl před několika dny vyčerpala nákupem kompatibilní čtečky
k novému počítači, termotiskárny na doklady čtenářům, 3 kusů
sluchátek k uživatelským počítačovým stanicím výměnou za již
vysloužilé, reklamní stojku a dataprojektor odpovídající aktuálním
technickým parametrům. Jménem čtenářů, kterým tak můžeme
poskytovat lepší služby, svému sponzorovi srdečně děkujeme.
Milena Kodýmová a Libuše Záleská
Pravdova knihovna

Pomoc lze zorganizovat prostřednictvím:
Nonstop linky
116 006 (kdykoliv)
Emailu
bkb.cbudejovice@bkb.cz
Tel
734 479 644
Kde nás najdete:
Pobočka České Budějovice: Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice.
Zodpovědné osoby: Jednatelka doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Případová manažerka Bc. Gabriela Papežová
Více na www.bkb.cz.

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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HOSTĚJEVES
Milý sousede či kolemjdoucí,
spočiň na chvíli
a seznam se blíže s naší obcí.
Zde je malý historický exkurz
do života našich předků.
Proč Hostějeves?
Původní název obce byl Hostějovec (lidově Hostějoves), podle Hostěje - dvořana
pana Vítka z Hradce, který ves získal darem.
Dnešní název „Hostějeves“ se začal používat až na počátku 20. století.
Pozn.: katastr Hostějevsi byl pravděpodobně
obydlen již v době kamenné. Ve sbírce jindřichohradeckého muzea je z něho uložen kamenný otloukač, který archeologové datují právě do mladší či pozdní doby kamenné.
Tak šel čas…
Roku 1905 bylo rozhodnuto o zřízení jednotřídní školy v Hostějevsi.
V době stavby se prozatímně vyučovalo v domě p. J. Ondřeje, čp. 2.
1906 – stavba školní budovy dokončena; stavitelem byl p. Augustin Myslík ze Žirovnice a cena stavby činila 20.000,- korun. S vyučováním započato 24. 9. v počtu 43
žáků.
1917 – na počest nového císaře,
Karla I., byla na pozemku p. Štefala, podél cesty k Pejdlově Rosičce,
vysázena řada jabloní.
1919 – na památku samostatnosti českého státu zasadili žáci u školy lípu, která byla
nazvána lípou „svobody“. O rok později zasadili na školním dvoře další lípu, tentokrát
na počest 70. narozenin tehdejšího prezidenta, T. G. Masaryka. Dostala jméno lípa
„Masarykova“. Dále byly zasazeny 2 duby
„Žižkovy“.
1921 – rolník Václav Štefal vybudoval na
svém pozemku u cesty směrem k Pejdlově
Rosičce, na nově udělané stoce, elektrárnu
pro osvětlování ve svém statku. Paní B. Kocourková, zavzpomínala, jak v náhonu bývalo hojně ryb a chlapci ze vsi je chytali na
kobylky. Toto místo, dnes zarostlé olšemi
a ponořené v šeru, také sehrálo významnou úlohu v jedné z hororových povídek
jarošovského obyvatele, spisovatele a redaktora, p. Svatopluka Doseděla. Povídka
nese název Lykantropie a je součástí tzv.
„Jarošovské trilogie“.
1922 – zřízena Obecní knihovna.
1923 – zřízen hostinec v domku p. Fr. Budaře, čp. 1., který se na dlouhou dobu stal
centrem společenského života. Hrálo se

zde úspěšně divadlo – režisérem byl p. J.
Ondřej, kulisy vyráběl p. M. Morava. Pořádaly se tu hojně navštěvované tancovačky
i plesy.
(Pozn.: za války, kdy byla zábava zakázána,
se v tancovačkách pokračovalo na statku
u Kocourků.)
V témže roce zahájena stavba elektrického
vedení v Hostějevsi a Rosičce.
1924 – o prázdninách tohoto roku pobýval
ve škole se svou rodinou Vojta Beneš, zem-

ský školní inspektor, spisovatel a bratr tehdejšího ministra a pozdějšího prezidenta,
Eduarda Beneše. Přednášel po okolí o své
revoluční činnosti v Americe. Zdejší škole daroval 260, – Kč, na zakoupení knih pro
chudé a rozšíření žákovské knihovny.
1927 – 25. srpna a 8. října pocítili místní
obyvatelé otřesy půdy (chvěl se nábytek,
drnčela okna i dveře). Šlo o zemětřesení,
jehož epicentrum bylo lokalizováno ve Vídni. V tomto roce si také p. L. Klenka, tehdejší
správce školy, zřídil první rádio v obci.
1928 – při cestě do Pejdlovy Rosičky byl
postaven transformátor a v následujícím
roce zavedena elektřina do všech domácností v Hostějevsi a Pejdlově Rosičce.
1932 – ve školní budově se začínají konat
vzdělávací přednášky po veřejnost. Přednášel zde o Africe také Fr. Chleboun z Turnova, cestovatel a misionář, který „mezi černoušky“ strávil 30 let svého života.
Od r. 1933 jsou v místní škole pořádána
„nedělní odpoledne“. Důvod velmi poeticky popsal tehdejší správce školy: „…aby
školní děti ušetřeny byly různých nedob-
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rých vlivů okolí, jmenovitě vlivů fotbalových zápasů v okolních obcích, kterých se
hojně zúčastňovaly, čímž přinášely s sebou do školy nepěkné nadávky, atd., shromažďovány byly na nedělní odpoledne do
školy, kde jim byly vypravovány životopisy
slavných lidí, příběhy z bible, ze života, aj.
Pořádány také vycházky do okolí…“
(Pozn.: kdyby jen p. Kolman tušil, jakým vlivům budou vystavena dítka dnešní.)
Od r. 1934 pěstují žáci na školní zahradě
ovocné stromky, kterými pak rok co rok obdarovávají místní občany.
1938 – 1. 1. ve 22h se na obloze ukázala
polární záře. Lidé, kteří si tento jev, (způsobený skvrnami na slunci), nedovedli vysvětlit, hleděli ustrašeně k obloze.
1941 – došlo ke sloučení osad. Nekrasín
a Pejdlova Rosička se staly součástí Hostějevsi.
1944 – na podzim tohoto roku byl při honitbě zastřelen orel skalní, s rozpětím křídel údajně přes 3m.
1945 – ve škole a hostinci pobývá na 60
německých uprchlíků. „Škola“ vystěhována
do lesa, kde se prý uprostřed houští „mile
sedí i poslouchá“.
1946 – řídící učitel a kronikář, p. J.
Kolman, odchází po 16 letém působení na zdejší škole do J. Hradce. Přišel sem s plicním neduhem
a v tomto kraji se zcela zotavil. Na
zdejší lid s láskou vzpomínal. Hostějeves byla, dle jeho slov, nejmilejší a nejpříjemnější obec, ve které za svého života působil. V zápisu do místní pamětní knihy p. Josef Kolman uvádí:“…V naší obci
jsou lidé hodní. Pod drsnou často
skořápkou je ukryto jemné jádro…“
1947 – po více než 40 letech vyučování
byla škola pro nedostatek žáků uzavřena.
Místní děti musí docházet do školy v Nové
Včelnici a Bednárci.
1950 – založeno JZD. O rok později probíhají svody dobytka do kravína, stádo čítá
80 krav. Téhož roku však vypukla mezi dobytkem slintavka a ze stáda jich přežilo
pouze 17.
1964 – zanikla místní prodejna potravin
(v hostinci u Budařů), neboť p. Fr. Budař
odešel do Domova důchodců. Do Hostějevsi nyní 2x týdně dojíždí pojízdná prodejna
Jednoty z J. Hradce.
1965 – postavena autobusová čekárna.
1966 – zastřelen první divočák v naší obci.
Šťastným střelcem byl p. R. Poláček z Nekrasína.
1968 – Místní národní výbor prodal JZD
bývalou školní budovu, za cenu 15.000,Kčs. Budova adaptována na 2 bytové jednotky pro pracovníky JZD.
1974 – lipová stráň na pravém břehu řeky
Žirovničky, zvaném „LIPINA“, byla prohláše-
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1975 – zahájena výstavba kanalizace v Hostějevsi. Bezpečnost
práce však nebyla dodržena a došlo k zasypání dělníka (p. J. Housera). Stavba byla dokončena až r. 1977.
2000 – kvůli úbytku drobné zvěře bylo rozhodnuto o zřízení umělého odchovu bažantů v Hostějevsi. Tomuto účelu sloužila budova
vedle dnešního kravína.
2002 – dne 13. 7. se konalo „1. country“, které se od té doby stalo
milou a všemi očekávanou tradicí. V tomto roce také proběhla generální oprava transformátoru, který je od té doby ozdobou obce.
Roku 2004 píše tehdejší kronikář, p. J. Kocourek: „…družný život
se z naší vsi vytratil a karetní hře Mariáši je odzvoněno…“.
(Pozn. Myslím, že by z nás pan Kocourek měl dnes radost. K obnově
tradice Mariáše sice nedošlo, ale družný život se nám zase pomalounku navrací.)
V roce 2007 se konal turnaj v ledním hokeji, na rybníce v Hostějevsi zvaném „Obecák“ a rybníce na nekrasínské návsi. Hostějeves
jednoznačně porazila Nekrasín, zejména díky oporám, L. Steffalovi a A. Skokanovi… Chvála našim sportovcům !
2008 – vystavěna nová autobusová čekárna, která byla dokonce
vysvěcena knězem.
V témže roce nechal p. J. Ondřej přemístit tzv. Šívrův pomník, z jarošovského hřbitova u sv. Prokopa za „Šívrovic“ stavení v Pejdlově
Rosičce. (Pozn.: rodina Šívrova byla po okolí známa pod jménem
Pejdlova, dle zemanské tvrze p. Pejdla).
Na kapličku u lípy byl umístěn štítek s nápisem: „Tato lípa byla zasazena v zem dne 5.5. 1935 Jos. Ondřejem 1927 – 1983.
(Pozn.: kaplička byla vystavěna v r. 1867. Opravena pak r. 2005, panem J. Ondřejem ml.)
V tomto roce také došlo ke zrušení Obecní knihovny, kvůli havarijnímu stavu budovy, ve které se nacházela.
V srpnu se pak mezi Hostějevsí a Nekrasínem objevil dospělý los .
*********
A zazvonil zvonec…Ale kdepak, o zajímavé události není ani dnes
nouze, historie se píše dál.
Snad Tě, poutníče, naše „historické okénko“ příliš neunavilo a nenudilo. V těchto řádcích lze, bez přehánění a nadsázky, nalézt odkaz příštím generacím, malý návod, jak tu pospolu žít, soužít a být
jeden druhému nápomocen. Naši předci tuto sounáležitost a solidaritu prokazovali ve svém každodenním konání. Kéž bychom byli
dobrými pokračovateli alespoň některých z těchto snah.
Přejeme příjemné rozjímání v Hostějově osadě .
Miluška, Maruška a Anička Řeřichovy

la také úprava samotné návsi, výroba ,,oltáře“ z pohledového betonu a také odlití zvonu.
Toho se ujal profesionální zvonař Michal Votruba ze Soběslavska.
Zvon se odléval přímo na místě 24-25. října 2014. Koncem srpna
2015 se uskutečnilo vysvěcení zvonu, zvoničky a Ondřejovy kapličky spojené se setkáním rodáků Hostějevsi. Ač vysvěcena, není
na přání většiny občanů zvonička sakrální stavbou. Na betonový
,,oltář“ bylo vráceno zpět zrenovované torzo váhy připomínající
původní účel stavby a také vrtkavost dějin a lidského myšlení.		
			
Bohumil Rod

Ovocný sad se včelínem u Řeřichů
Na podzim roku 2019 bylo zasazeno 35 stromů - jabloní, hrušní,
slivoní a třešní, pouze osvědčené staročeské odrůdy, vysokokmeny pocházející z Táborska a oblasti Bílých Karpat. Důvodem návratu ke staročeským odrůdám byla touha obohatit genofond místních ovocných dřevin o odrůdy, které jsou pro zdejší krajinu typické, odolnější vůči škůdcům a chorobám a méně náročné na údržbu nežli novodobé odrůdy.
Dále byly vysazeny ořešáky a lípy.

Zvonička v Hostějevsi

Zajímavosti v okolí:
Kaplička u lípy – byla vystavěna v r. 1867, opravena pak r. 2005 panem J. Ondřejem ml.
Roku 2008 byl na kapličku umístěn štítek s nápisem: „Tato lípa byla
zasazena v zem dne 5.5. 1935 Jos. Ondřejem 1927 – 1983.“
29. 8. 2015 byla kaplička u příležitosti zbudování zvoničky na návsi
v Hostějevsi slavnostně vysvěcena.

V roce 2008-2010 proběhly v Hostějevsi Pozemkové úpravy. Při
nich posloužila jako centrální výchozí bod pro zaměřování budova váhy stojící na hostějevské návsi. Datum její výstavby není
bohužel zaneseno
ani v obecní kronice. Ale s velkou pravděpodobností byla
postavena na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století. Vzhledem
k tomu, že občanům Hostějevsi nebyl lhostejný stav této budovy proběhly v dubnu 2014 dvě komunitní setkání na kterých byla odhlasována přestavba váhy na zvoničku. Přestavba podle projektu Ing. Radovana Chládka z nedalekého Lovětína proběhla ještě v témže roce. Souběžně s ní proběh-

Lipina – roku 1974 byla lipová stráň na pravém břehu říčky Žirovnice prohlášena státní přírodní památkou.
Předmětem ochrany jsou původní lipové doubravy, typické pro
teplejší polohy Českomoravské vrchoviny, s přirozeným druhovým
zastoupením dřevin i bylinného patra. Obě hlavní dřeviny – lípa
i dub – se tu vyskytují v několika mohutných exemplářích. Věk nejstarších se odhaduje na min. 250 roků.
Vyskytují se zde některé významnější druhy rostlin – ptačinec velkokvětý, kokořík mnohokvětý, brslen evropský, jaterník podléška a konvalinka vonná. Dále zde byl zaznamenán výskyt dymnivky bobovité a podbílku šupinatého, bažanky vytrvalé, lipnice
hajní, strdivky nicí, pitulníku horského, hrachoru jarního, kopytníku evropského, pryšce sladkého, černýše hajního, aj.
Z živočichů je zajímavý nález kuklice Pseudoperichaeta nigrolineata, která patří k význačným stepním druhům hmyzu.
Jedná se o plochu 0,69 ha, krátký a prudký svah, místy přerušovaný mělkými roklemi.
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ohlédnutí

Ohlédnutí

za životem v obci v III. čtvrtletí





3. 7.  Děkujeme chlapům z fotbalového oddílu a členům zastupitelstva za pomoc při připravě pouťové rockové zábavy.

15. 8.  Děkujeme Elišce Šindelářové a Ivaně Neumannové za
umělecké zútulnění autobusové čekárny v Jarošově nad Nežárkou.



4. 7.  Proběhla Pouťová zábava se skupinou Odyssea v rámci které měli návštěvníci možnost ochutnat výrobky sýrárny Bratří Brunnerů.

28. 8.  Proběhl další svatební obřad u soutoku Nežárky. Hodně
štěstí novomanželům Martině a Patrikovi Marcinovým.



28. 7.  Výměna vedení dešťového kanálu pod místní komunikací u bývalé mlékárny.




10. 7.  Závěrečná kolaudační prohlídka stavby ,,Autobusová zastávka“ (směr Popelín)
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ohlédnutí



1. 9.  Přejeme dětem v Mateřské školce a Základní škole klidný
školní rok a vítáme šest nových prvňáčků



11. 9.  Převzetí stavební akce ,,Obnova rozvodného vodovodního řadu Jarošov nad Nežárkou“


1. 9.  Převzetí akce ,,Oprava MK2b v ulici u bývalé mlékárny v Jarošově nad Nežárkou“


11. 9.  Závěrečná kolaudační prohlídka v rámci stavby,, Stavební
úpravy opěrné stěny a přilehlého komunikačního na novém hřbitově v Jarošově nad Nežárkou“



8. 9.  Na návsi došlo k bezplatnému prořezu větví na zde stojící
lípě. Náklady plně pokryla dotace na ošetřování památných stromů



11. 9.  Vítání občánků v Pravdově knihovně



10. 9.  Havárie na vodovodním řadu u č.p.17 v Jarošově nad Nežárkou.

11. 9.  Poslední sklouznutí a demontáž herního prvku na prostranství nazvaném Srdce Jarošova (v době uzávěrky Zpravodaje
nebyl ještě namontovaný prvek nový).
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různé

Co se chystá
V přehledu uvádíme plánované akce, které bychom rádi uskutečnili, pokud to situace dovolí. Sledujte prosím průběžně zveřejňované aktuální informace.
5. října 2020

Jarošov nad Nežárkou

Pozvání na kus řeči se spisovatelkou
Jitkou Ludvíkovou
Pravdova knihovna
6. – 20. října 2020


20. 9.  Děkujeme zdešovským hasičům za proklestění přístupové
cesty k vodojemu na Němcově kopci

17 hodin
Jarošov nad Nežárkou

Dokončení jarního kurzu Tréninku paměti
vždy v úterý
Pravdova knihovna
10. října 2020

Lovětín

Tradiční posvícení
sál U Kouřící Veverky

20 hodin

17. října 2020

Zdešov

Havelské posvícení a Rybí hody
posezení s hudbou
kulturní dům
24. října 2020

20 hodin
Jarošov nad Nežárkou

Setkání seniorů
sál sokolovny
28. listopadu 2020

15 hodin
Jarošov nad Nežárkou

Adventní vystoupení Jarošovské krojové družiny
náves
19. prosince 2020

31. prosince 2020

15 hodin

Jarošov nad Nežárkou

Lodhéřovský pěvecký sbor
kostel sv. Prokopa

18 hodin
Jarošov nad Nežárkou

Turistický pochod z Jarošova do Jarošova
sraz u obecního úřadu
půlnoční setkání na návsi

Podzim hýří barvami,
léto už je za námi...
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18,30 hodin

9 hodin
23,30 hodin

knihovna

Třetí čtvrtletí
v Pravdově knihovně

Trochu zvláštní bylo toto léto.
Kvůli známým okolnostem
jsme byli nuceni zrušit nebo na
jiný termín přesunout plánované akce. Neuskutečnila se pouťová vycházka, která měla připomenout letošní století Sokola. Měla být zahájena stejně laděnou výstavou. Vycházku přesouváme na příští rok, protože i v něm si připomeneme významné výročí – otevření původního sokolského stánku. Výstavu jsme pečlivě připravovali
celé léto, abychom ji mohli otevřít vernisáží přímo ve výroční
den založení Sokola 5. září. Zís-

kali jsme řadu velmi cenných
exponátů, za jejichž zapůjčení nebo poskytnutí vzpomínek velmi děkujeme Vlastě Ne-

Zdešova, Jitka Füllsacková, Eva
Nováková, Jana Janoutová,
Markéta Chudomelová a Vlasta Nejedlá. Přidal se k nim i je-

jedlé, Miloslavu Bejdovi, Elišce Randlové, Aleně Füllsackové st., Daně Králové, Ivaně Neumannové, Mirce Smejkalové,
Mirce Mynářové, Jardovi Mynářovi ml., Ireně Fenclové, Ivetě Tobiášové, Jitce Füllsackové,
Daně Janurové, Michalu Kadlecovi, Martinu Stejskalovi a bratrům Kodýmovým. Přímo na
vernisáž přinesl doklad o svém
působení v jarošovském Sokole a účasti na sokolském sletu v roce 1948 i pamětník pan
Jaromír Novák a udělal nám
tím a hlavně svojí přítomností velikou radost. Kdo jste výstavu ještě neviděl, přijďte se
na ni podívat, je na co koukat!
Přístupná je ve výpůjčních hodinách knihovny (úterý, čtvrtek 15 – 19 hodin, středa, pátek
17 – 19 hodin).
Kromě pravidelného půjčování
jsme celé prázdniny opět sbírali kabelky pro Kabelkový veletrh. Ze zapojených míst v našem okrese jsme opět byli nejúspěšnější a pořadateli akce pochváleni. Pochvalu
postupujeme
všem ženám a dívkám, které svoje kabelky přinesly. Byly
to Ivanka Neumannová s maminkou,
Vlaďka Vacková ze

den „muž“ – Vojta Záleský s kabelkami od rodvínovské prababičky.
V září se také v knihovně uskutečnilo z května odložené vítání občánků narozených v roce
2019. Jsou to Štěpán Pohlodko,
Zuzana Ošlejšková, Sofie Vaňková, Martin Hromádko, Jacob
Matthew Konan, Anežka Outlá, Tomáš Štangl a Prokop Stejskal. Slavnostní chvilka se uskutečnila za krásného počasí v pátek 11. září. Výjimečná byla tím,
že účastníci akce měli roušky
a program se musel obejít bez
vystoupení dětí z mateřské školy. Jako náhradu si přítomní poslechli úryvek z knížky Mimínek aneb Jak jsem dostal sourozence. Po zápisu do pamětní
knihy a předání dárků od obce
a knihovny se rodiče s dětmi
vyfotografovali venku u Pohádkovníku, který toto prostranství
zdobí už plných 15 let.
Vzhledem k situaci panovala
nejistota i s uspořádáním prezentace služeb Hospice sv. Kleofáše. Nakonec se i tato akce
v úterý 22. září vpodvečer
v knihovně uskutečnila. Účastníci setkání si vyslechli informace o tom, jaké služby mohou
využívat v případě vážné nemoci nebo obtížné sociální situaci v rodině. Velmi jsme oce-
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nili nasazení všech členů pracovního týmu hospice a společně jsme vyslovili přání, abychom jejich obětavé služby pokud možno vůbec nepotřebovali.
V knihovně jsou i nadále k dispozici vyřazené knihy a nepotřebné dary. K mání jsou za „pětikačku“. Tak se přijďte podívat,
třeba objevíte dlouho hledaný
titul, který vám udělá radost.
Při vstupu do knihovny vás přivítá zádveří tentokrát laděné do
podzimu. Zasloužili se o to tradičně manželé Pácaltovi a paní
Petrovičová. Mnohokrát děkujeme!
Milena Kodýmová

historie

Jarošovský Sokol stoletý
Jarošovský Sokol stoletý!Stejně jako roky předchozí přináší i ten letošní řadu výročí.
Tím nejvýznamnějším z nich
jsou bezesporu stoleté „narozeniny“ zdejší tělovýchovné jednoty. Jarošovští vyznávali kulturu těla i ducha již
dlouho předtím jako členové
Sokola jindřichohradeckého
a již před první světovou vál-

kou uvažovali o založení jednoty vlastní.
Válka však jejich snahy přerušila, ale datum 5. září 1920 dochovaný v dobovém
tisku svědčí o tom,
že se své myšlenky nevzdali a krátce po skončení války ji
realizovali.
5. září 1920
byl tedy jarošovský Sokol slavnostně založen.
Událost to
byla opravdu unikátní
a prožívala
ji celá vesnice. Nově založená jednota byla velmi agilní nejen ve cvičení, ale i v kulturních aktivitách. Proslulý byl hudební kroužek vedený
Emilem Fenclem, ale se hlavně hrálo divadlo. Tuto tradici převzal Sokol od Čtenářsko
divadelní besedy, která s ním jako nejstarší jarošovský spolek po svém samostatném
čtyřicetiletém působení splynula. Díky
úzké spolupráci s tehdejší Jarošovskou krojovou družinou udržovali členové Sokola i
místní tradice. Stavěli a poráželi máje, organizovali maškarní obchůzky obcí, pořá-

ale sloužila Jarošovským plných 66 let až do roku 1987,
kdy byla zahájena stavba sokolovny nové. Vůdčími osobnostmi sokolských začátků
a skvělého působení jednoty hlavně ve dvacátých a třicátých letech byli Josef Mikl,
Bohuslav Fencl a Karel Čejna.
Z dobového tisku se můžeme
přesvědčit o skvělých výsled-

dali i tématické taneční zábavy.
Sokolové
neměli vlastní prostory na cvičení, a tak
se krátce po svém založení s vervou pustili i do stavby sokolovny. Před pracovitostí a
pílí našich předchůdců klobouk dolů, protože to netrvalo ani jeden rok a Jarošov zažil další slavnostní den. Století od dokončení původní sokolovny a její slavnostní otevření si připomeneme již příští rok 28. srpna. Vznikla sice „jen“ provizorní stavba, ta
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cích našich
předchůdců v nejrůznějších soutěžích, ať
už se jednalo o cvičení na nářadí, prostná, nebo
i o závody v lehké atletice.
Nelze opomenout
ani začátky fotbalové. Mnohé z těchto
akcí Jarošovští sami
pořádali a soutěžící z ostatních jednot k nám rádi jezdívali. Svědčí o tom i
letní tábory pro děti
z pražské vinohradské jednoty, pořádané od roku 1924 po
několik let na cvičišti u Kruplova. To ostatně bylo velmi oblíbené místo, kam mířily i sokolské výlety domácích, nechyběly
ani soutěžní hrátky na Nežárce či přespolní
běh. O úspěších našich Sokolů svědčí i řada
dochovaných diplomů.
Ty i mnoho dalších unikátních dokumen-

historie

tů, vzpomínek pamětníků včetně zajímavých informací můžete uvidět, pokud navštívíte výstavu JAROŠOVSKÝ SOKOL STOLETÝ v Pravdově knihovně. Ta částečně mapuje také poválečnou historii a dokládá, že
v Jarošově se sportu vždycky dařilo. Foto-

dokumentace i záznamy z dobového tisku to potvrzují a mohou být inspirací pro
dnešní obyvatele obce, aby jim zdravý životní styl nebyl cizí.
Výstava byla zahájena vernisáží ve výroční den 5. září 2020 a potrvá do konce ka-

lendářního roku, takže máte dostatek času
přijít si ji prohlédnout. Přístupná je ve výpůjčních hodinách knihovny, vždy v úterý
a ve čtvrtek od 15 do 19 hodin a ve středu
a v pátek od 17 do 19 hodin.
		
Milena Kodýmová

škola

Čím budu….
V rámci projektu Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi se
děti ze školní družiny zúčastnily dvou workshopů organizovaných
JHHK.
Nejdříve jsme navštívili keramickou dílnu paní Miloslavy Bínové.
Děti se seznámily s ruční výrobou keramiky, prohlédly si odlévací formy a keramickou pec. Dozvěděly se spoustu informací o tom,
jak se keramika vyrábí a hlavně jak dlouhá je cesta obyčejného
hrnku, než se dostane domů na stůl.
Mimochodem, právě výrobou keramiky se Jarošov proslavil i v minulých časech. A na závěr si děti samy mohly vyzkoušet tuto profesi. Odměnou jim budou ručně vyrobené misky s podzimním dekorem.
Na druhém workshopu si děti vyzkoušely práci floristy. Dozvěděly se mnohé o tom, kolik práce a péče vyžaduje obyčejná řezaná
květina, kterou si mohou koupit v květinářství. Do připravených
misek a vlastních košíčků si děti vytvořily působivé podzimní dekorace.
Kdo ví, jestli právě tyto zábavné aktivity nebudou jednou hrát rozhodující roli při výběru povolání….
Za všechny děti bych touto cestou chtěla poděkovat ředitelce
JHHK paní Miladě Petrů za zprostředkování a paní Miloslavě Bínové za velikou dávku trpělivosti při zodpovídání zvídavých dětských otázek a za technickou pomoc při tvoření.
Alena Petrásová

Nový (trochu jiný) školní rok 2020/2021
1.září 2020 se na první pohled nikterak nelišilo od předchozích prvozářijových dní.
Přicházeli natěšení prvňáčci v doprovodu rodičů a rozjařené ostatní žactvo. Na všechny se po prázdninách těšily nejen paní učitelky, ale i ostatní zaměstnankyně školy. Pan starosta a paní místostarostka vítali spolu s paní ředitelkou nově příchozí prvňáčky a předávali jim dárky. Anetka Hrádková, Elinka Tůmová, Kubík Hrádek,
Ondra Kašparů, Lukášek Lán a Vojta Ouhel zvládli svoji první cestu k tabuli na jedničku! Nezapomnělo se ani na uvítání dalších nových žáků – Jitky Veselé (3. ročník) a Adama Hrádka (5. ročník), kteří k nám přestoupili z jindřichohradeckých škol. V závěru společného setkání byla jako každý rok vyhodnocena Cestovatelská soutěž.
Nejúspěšnější cestovatelé - pisatelé získali za zaslané – přinesené
pohlednice diplom a všichni účastníci drobné odměny.
Školní rok byl odstartován zazvoněním a přáním mnoha studijních úspěchů, ale především pevného zdraví.
Od prvního dne, stejně jako ostatní školy v republice, dodržujeme
doporučení Manuálu vydaného MŠMT. Do školy mohou vstupovat
pouze žáci, nikoli rodiče (výjimku dostali 1. září jen rodiče prvňáč-

ků). Omezen je i vstup cizích osob. Správné mytí rukou, dezinfekce
a pravidelné intenzivní větrání jsou nezbytnou součástí přestávek
i vyučovacích hodin stejně jako nošení roušek ve společných prostorách. Děti i dospělí zvládají dodržování opatření výborně, většina si pamatuje na červnový „režim“.
Některá doporučení jsou jako šitá na naši školu – např. dostatečný
pobyt venku! Velké přestávky byly a jsou ve znamení vybíjené, fotbalu, vaření v kuchyňce pod lípou či honiček po zahradě. Sluneční paprsky, zdroj vitamínu D, jsou stejně jako „dary“ zahrady (čerstvé ostružiny, maliny, hroznové víno a jablíčka) příjemným bonusem venkovské málotřídky.
Počasí nám zatím přeje, a tak se mohl uskutečnit i dětmi oblíbený celoškolní projekt „Sportovní den“ (více v příspěvku Mgr. Jany
Dvořákové). Dalšími venkovními aktivitami byla odpolední „tvoření“ v rámci školní družiny (příspěvek paní vychovatelky Aleny Petrásové).
Snad poprvé v historii školy se zářijová informativní schůzka s rodiči odehrála na verandě před školou! Toto neformální odpolední setkání pedagogů a rodičů bylo doslova zalité sluncem . Uvidíme, kam se přesuneme při dalších třídních schůzkách. Napadá
mě posezení u ohniště. Přece jen listopad bude na slunce a teplotu poněkud skoupější….
V době, kdy píši tyto řádky (20. září), ke mně doléhá z televize hlas
hlavní hygieničky. Nepředpokládá, že by se v nejbližší době uzavřely základní školy. Nevím proč, ale věřím jí.
Jarní distanční výuka ukázala, že škola není jen výuka a předávání znalostí a dovedností. Pro děti je velmi důležitý každodenní sociální kontakt s vrstevníky, který sebedokonalejší distanční výuka
nemůže nahradit.
Přeji všem žákům i zaměstnancům, aby pro ně byla brána školy po
celých deset měsíců otevřená a aby si ve zdraví užívali každý společně prožitý den.		
Martina Plášilová

Sport ve škole
Začal nový školní rok a s ním i pohybové aktivity našich žáků.
Vzhledem k aktuální situaci jsou sice pro první pololetí zrušeny
všechny sportovní soutěže, přesto však v rámci školy děti sportují. Pokračujeme v celostátní soutěži „Olympijský víceboj“, do kterého jsou zapojeni všichni žáci. Jednotlivé disciplíny děti plnily hned
v prvním školním týdnu při „Sportovním dnu“ na hřišti u školy a na
fotbalovém hřišti.
Od pondělí 21. září začínají fungovat i dvě oddělení pohybových
her v rámci projektu „Sportuj ve škole“.
Veškeré pohybové aktivity se odehrávají v rámci školy a zatím bez
soutěží.		
Mgr. Jana Dvořáková
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