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Vážení čtenáři,
Prodlužování dne a rána proložená ptačím
zpěvem nás pomalu ujišťují, že zima ztrácí
svou vládu a brzy ji předá blížícímu se jaru. Po
několika letech byla taková, jaká má být. Se
všemi klady i zápory. Zbyde po ní vyrovnaný
deficit spodní vody, ale také rozpočet chudší o částky za
uhrazené faktury na zimní údržbu a následnou opravu
výtluků na komunikacích. To je prostě ale přirozená
součást roku na vsi. Pandemická doba se snad jeho
přirozenou součástí nestane. Komentování celého jejího
dosavadního průběhu přenechám jiným. Najdeme
spoustu kritiků ve všech sociálních vrstvách. Já se nechci
stylizovat do role mentora. Dovolím si jen zde uvést malou
doušku. Měli bychom si asi všichni uvědomit, že to, co se
děje, je problémem celé lidské společnosti. Nepřiletí žádný
superman, který by zázrakem lidstvo zachránil. Jediná
účinná a osvědčená pomoc je podle mého názoru taková
ta drobná, všední, každodenní práce, konaná v rámci
rodiny, komunity, ale i domoviny. Jestliže ji vykonáváme
s pokorou, slušností a poctivostí k sobě i druhým, dává
jistotu a smysl. Chci poděkovat Vám všem, kteří tak činí.
A děkuji především těm, kteří jsou s tím malým zákeřným
covidovým prevítem potencionálně v každodenním
,,pracovním kontaktu“. Bez jejich obětavé a leckdy
nedoceněné práce by totiž už možná nebylo kritiků,
mentorů ani ostatních.
Bohumil Rod
zprávy z obce

Informace z jednání
18. a 19.schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na své schůzi kromě obvyklých procedur
schválilo:
• prodej pozemku p.č. 12/44 v k.ú. Zdešov odděleného geometrickým plánem č.175-755q/2020 od pozemku p.č. 12/20 v k.ú.
Zdešov za cenu 45 Kč 1 m2 a úhradu poplatků souvisejících
s převodem
• Rozpočet obce na rok 2021
• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-23
• Dohodu o údržbě místní komunikace 4c v k.ú. Nekrasín s Městem Nová Včelnice
• Rozpočtové opatření č. 13/2020
• p
 řijetí daru 25.000 Kč od PaedDr. Jaromíra Mikoláška, jednatele firmy Profeskontakt, Business centrum Rosmarin, 3. patro,
Dělnická 12, 17000 Praha 7 – Holešovice; cílové užití: 12.500 Kč
kroužek mladých hasičů a 12.500 Kč Pravdova knihovna
• podání žádosti o dotační příspěvek Jihočeského kraje v rámci
Podpory výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
• Darovací smlouvu s MAS Česká Kanada o.p.s., Pravdova 1113/II,
37701 Jindřichův Hradec na 4 ks blatských krojů a 7 ks jednotlivých dílů k ženskému blatskému kroji.
• Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, dle
doporučení hodnotící komise výběrového řízení na zakázku

•

•
•

,,Zastřešené parkovací a skladovací prostory u č.p. 84 v Jarošově nad Nežárkou a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo s vítězným účastníkem výběrového řízení, tj. s účastníkem Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 37701
Jindřichův Hradec, jehož celková výše nabídkové ceny činí
1.106200,30 Kč bez DPH
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, dle
doporučení hodnotící komise výběrového řízení na zakázku
,,Sanace a stavební úpravy vodojemu ve Zdešově“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným účastníkem
výběrového řízení, tj. s účastníkem Jan Povolný, Bednárec 39,
37842 Nová Včelnice, jehož celková výše nabídkové ceny činí
939.382 Kč bez DPH
přidělení obecního bytu č. 3 v č.p. 7 za cenu měsíčního pronájmu 60 Kč/1m2.
Statut sociálního fondu a zásady pro použití prostředků sociálního fondu Obce Jarošov nad Nežárkou.

neschválilo
• Žádost o projednání připojení obce k mezinárodní kampani
,,Vlajka pro Tibet“ od spolku Lungta, Dlouhá 2/609, 11000 Praha 1.
I. Zastupitelstvo vzalo na vědomí
1.	Územní plán Jarošov nad Nežárkou (dále jen „ÚP“), je zpracován formou úpravy dle §188 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“)
v tehdy (v době pořizování návrhu ÚP) platném znění. ÚP vydalo Zastupitelstvo obce Jarošov nad Nežárkou formou opatření obecné povahy a nabyl účinnosti 30. 4. 2013. Doposud
byla pořízena změna č. 1 ÚP, nabytí účinnosti 7. 1. 2016.
2. V souladu s §55 odst. 1) stavebního zákona je pořizovatel povinen předložit zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po
vydání ÚP zprávu o uplatňování územního plánu. 1. zpráva
o uplatňování ÚP byla zastupitelstvem obce schválena 25. 5.
2017. Součástí této 1. zprávy nebyly pokyny pro vypracování
změny územního plánu.
3.	Vzhledem k tomu, že návrh 2. zprávy o uplatňování, obsahující pokyny pro vypracování změny č. 2 vyhovuje požadavkům
§55a stavebního zákona, je možné změnu č. 2 pořizovat dle
§55a až §55c stavebního zákona zkráceným postupem pořizování změny územního plánu.
II. vzhledem k bodu I. rozhodlo
1. požádat v souladu s §6 odst. 1 písm. g) stavebního zákona
o zpracování 2. zprávy o uplatňování ÚP, která bude obsahovat pokyny pro vypracování změny č. 2 ÚP, obecní úřad obce
s rozšířenou působností – MěÚ Jindřichův Hradec odbor VÚP
– dále jen pořizovatel.
2. požádat v souladu s §6 odst. 1 písm. c) o pořízení změny č. 2,
pro niž jsou pokyny na zpracování změny součástí 2. zprávy
o uplatňování ÚP, obecní úřad obce s rozšířenou působností – MěÚ Jindřichův Hradec odbor VÚP. Tato změna č. 2 bude
pořizována v souladu s §55a a následujícími stavebního řádu
tzv. zkráceným postupem.
III. určilo
3. 	jako zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při zpracování 2. zprávy o uplatňování ÚP a dále při pořizování změny č. 2
ÚP vyplývající ze zprávy o uplatňování ÚP starostu Bohumila
Roda - dále jen určený zastupitel
IV. uložilo
4.	určenému zastupiteli požádat MěÚ Jindřichův Hradec o zpracování 2. zprávy o uplatňování a o pořízení změny č. 2 územního plánu Jarošov nad Nežárkou zkráceným postupem.
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Letní čas

Rok se s rokem sešel a máme tu zas (možná naposled) letní čas.
Někdo to zvládá s přehledem, někdo s menšími či většími problémy. Než si to „sedne“, zase se rozvíří diskuse na téma „má být či
nemá být“. Při svém zimním prohlížení zdigitalizovaných regionálních časopisů jsem narazila na zajímavý článek, jehož text v přepisu uvádím:
Bude zaveden „letní čas“. Říšské ministerstvo prací podniklo pro letošní rok, jak
oznamuje „DnT“, zavedení tzv. „letního
času“. To znamená, že
den může býti posunut o hodinu kupředu. Naposled byl v Říši a u nás „letní čas“ za světové války, kde byl zaveden proto, aby se ušetřil elektrický proud, plyn
a petrolej na osvětlování. Také v západoevropských státech byl za
světové války zaveden „letní čas“, jenž zůstal i po válce až dodnes.
Myšlenka zavésti „letní čas“ pochází od Benjamina Franklina, který již
pět roků před francouzskou revolucí nařídil, aby v létě byl den posunut o jednu hodinu. Vypočítal současně, že za jedno jediné léto ušetří se v samotné Paříži na osvětlení zavedením „letního času“ 100 milionů franků. Tenkrát se sice lidé Benjaminu Franklinovi smáli, později
se však prokázala užitečnost jeho nápadu, jenž nalezl v různých státech následovníky.
In: Jihočeská jednota (list národního souručenství) 2. 2. 1940, č. 9,
strana 1.
 I
v tomto čísle se můžete seznámit s částí naší domoviny. Medailon místní části Lovětín pro Vás připravila Zdeňka Ouhelová. V příštím vydání je na řadě místní část Matějovec. Ozve se
nám někdo, kdo ji na stránkách Zpravodaje představí a po Matějovci i jeho humnech nás provede? Kontakty: rod@jarosov.
cz, m.kodymova@centrum.cz.

Každý, kdo pečuje o svého blízkého,
si zaslouží podporu i povzbuzení
Přicházíme do Vaší obce s nabídkou pro všechny, kteří se doma
starají o své blízké, aby se přišli
bezplatně poradit. Pomůžeme Vám v mnohdy nelehké životní
situaci, poradíme s péčí, vyslechneme.
Jsme připraveni Vám pomoci v praktických oblastech, spolu
vyřídíme potřebné finanční příspěvky na
péči, doporučíme Vám ty správné kompenzační pomůcky, které péči ulehčí. Pokud budete mít zájem,
zaučíme vás v péči či užívání pomůcek i přímo u Vás doma.
Ukážeme Vám konkrétně, jak manipulovat
s méně pohyblivým člověkem, jak jej polohovat, poradíme
s hygienou.
Vážíme si Vás, kteří svým blízkým pomáháte. My jsme tu, abychom pomohli Vám.
Najdete nás vždy ve středu od 13.00 do 15.30 hodin v budově bývalého obecního úřadu čp. 236 v bývalé kanceláři starosty v Jarošově nad Nežárkou. V případě potřeby volejte od pondělí do středy v čase od 9 do 15 hodin na tel:
733 105 087.
Mgr. Irena Kalná, ředitelka Hospicové péče sv. Kleofáše

Celoroční otevírací doba sběrného dvora
		
		
		

!

Úterý		 17 - 19
Čtvrtek		 17 - 19
Sobota		 9 - 11
Po dobu vyhlášení nouzového stavu bude Sběrný
dvůr otevřený pouze v sobotu.

Úřední hodiny obecního úřadu
		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

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

Obec Jarošov nad Nežárkou
nabízí prodej palivového dřeva

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

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.

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

Objednávky přijímá p. Zdeněk Havlíček, mob. 776 670 556
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LOVĚTÍN
Lovětín je malá vesnice v mnohém podobná těm ostatním. Rodáci tu sousedí s nově
přistěhovalými, okna
z některých chalup
svítí do okolí každý večer, jiná jen o víkendech nebo pouze přes
léto. Ve vsi je klubovna se sálkem, kaplička, návesní nádrž, kravín
a v okolí pole a lesy kam se podíváš. Přesto v sobě naše
vesnice skrývá kouzlo, které jinde nenajdete. Nerada se
jím chlubí, protože si chce uchovat klid, který je v současné době vzácnou hodnotou.
Když je rok ještě mladý, projdou vsí tři králové. A když pak jarní
slunce probudí přírodu, zahalí se stromy podél cesty z Jarošova do Lovětína do bílého závoje. To kvetoucí jabloně stojí
ve špalíru podél silnice. V přírodní památce Luží, kde najdete evropsky vzácné rostliny i zvířata, dávno roztály ledy. Stejně tak i v okolních mokřadech, rybnících a tůních, kterých je
u nás bezpočet. Vlaštovky vracející se rok co rok vyvést do
Lovětína svá mláďata mohou z výšky sledovat, jak moc se
mění lesy kolem a kolik už jich kvůli kůrovci ubylo.
V máji zdobíme pěknou májku a chlapi ji společně pěkně
ručně postaví. Její pentle vlají nad dětským hřištěm, kde se malí
průzkumníci mohou schovat ve vrbovém tunelu, překonat průlezku z dubových větví nebo se zahrabat v obřím pískovišti. Na hřiště s houpačkami a kolotočem je vidět i oknem z místní knihovny.
Sem zavítají pro svou detektivku spíše ti dříve narození.
Letní čas v Lovětíně je naplněný vůní rozkvetlého liliovníku tulipánokvětého, jež u hájovny zasadili dávní Černínové. Osvěžit se
v horku můžeme v říčce Kameničce. Donedávna se u nás konaly i napínavé výpravy oslavující svátek dětí, snad nám k nim doba
zase bude přát. Pokud by vás o prázdninách zlákal výlet parní mašinkou, můžete si vybrat hned ze dvou zastávek úzkokolejky, které k Lovětínu patří.
S podzimem zní krajem zvuk lesního rohu. To místní myslivci pořádají lovy a naháňky. V jejich režii je i posvícenská zábava spojená s tradičním tancem „šátečková“. Dodnes se zde všichni přítomní
obávají, že budou vyzváni k sólovému tanci, pokleknou uprostřed
sálu na rozprostřený šáteček, a pak… Mezi příjemná lovětínská setkání patřily i senzační fichtl-cupy. Skoro každý kluk ve vsi, který
dosáhne na stupačky, prohání po stráních svého fichtla v doprovodu táty a mnohdy i dědy.
Když pak okolní pole předají svou sklizeň a krajinu přikryje sníh,
sledujeme různé stopy divoké zvěře, kterých je kolem Lovětína
spousta.
Končí naše vyprávění o obci, jejíž první zmínka sahá až do roku

Milý sousede či kolemjdoucí,
spočiň na chvíli
a seznam se blíže s naší obcí.
Zde je malý historický exkurz
do života našich předků.

1408 a která pravděpodobně vděčí za své jméno rytíři Lovětínskému. Snad by se mu u nás i dnes líbilo. Rozloučíme se slovy J. Balouna, jež v Lovětíně dlouhá léta žil: „A tak i my, Lovětínští občané,
považujeme jihočeský kraj za svůj domov. I když víme, že i v jiných
koutech na vlasti nešetřila příroda svými půvaby, myslíme si, že
i my máme mnoho důvodů býti patrioty a hrdě se hlásit k tomu, že
patříme do Lovětína a považovat Lovětín za jednu z těch nejkrásnějších vesniček.“
Abychom se dozvěděli, jak se žije lovětínské nejmladší generaci, položili jsme dětem několik otázek. Ukázalo se, že
se špetkou fantazie je život vždy o něco barevnější a hezčí.
Máš nápad, jak vznikl název Lovětín?
Bylo jedno místo, kde rostl les. V lese se proháněli LOSI. Jezdila tam LOKOMOTIVA, která přivezla spoustu LOVCŮ v čele
s panem LOVÁKEM. To místo se jim tak zalíbilo, že se zde usadili a založili vesnici. Všichni se tam měli rádi (LOVE) a když
se měli rozhodnout, jak se vesnice bude jmenovat, LOVĚTÍN
byla jasná volba.
Kdyby měl mít Lovětín svůj znak nebo erb, co by na něm
bylo?
Malí návrháři vybrali: NÁDRAŽÍ, VLAK, LES, LESNÍ ZVĚŘ, MYSLIVCE, LUŽÍ, KAPLIČKU, RYBÁŘE anebo STROUHU, která protéká celou vsí.
Představ si, že by za tebou přijel kamarád, který to tu nezná. Kam bys ho zavedl a co bys mu ukázal?
Většina cest by začínala DOMA. Dále bychom se museli rozhodnout,
zda dáme přednost procházce, jízdě na kole nebo kolečkovým bruslím. Do baťohu si nesmíme zapomenout přibalit svačinu a můžeme vyrazit. A kam nás tedy naši malí průvodci zvou? Vidět bychom
měli LUŽÍ, HÁJOVNU, STUDÁNKU, HŘIŠTĚ U HOSPODY, KNIHOVNU
a KRAVÍN. Přeskáčeme po kamenech VÝPUSŤ FOJŤÁKU, vylezeme
V LESE NA DUB, cestou POSBÍRÁME PÁR HUB, NATRHÁME SI TŘEŠNĚ
a na konec se půjdeme BRODIT A VYKOUPAT DO ŘEKY KAMENIČKY.
Kdybys mohl dát Lovětínu jakýkoliv dárek, co by to bylo?
Pokud by se vyplnila dětská přání, Lovětín by se takto proměnil: Ve
vsi i kolem ní roste spousta nových stromů a na jednom z nich zve
k pohoupání lesklá houpačka. Mezi chalupami stojí velký jehličnatý
strom a na jeho vršku září jasná hvězda. Někdo si přeje více domů a
lidí nebo hřiště, kde se dá hrát i fotbal. Jedním z dárků pro Lovětín je
i obchůdek s jídlem a pitím nebo bazén. Nejen děti by uvítaly strouhu
s čistou vodou, kde by se dalo v létě osvěžit. Podle někoho by Lovětín
mohl dostat i čističku odpadních vod. Kdo ví, třeba se časem některá
z dětských přání vyplní…
Děkujeme Vendulce, Dorotce, Šárce, Klárce, Haničce, Prokůpkovi,
Lukáškovi, Vojtovi, Ráďovi a Alexovi.
Věra Lánová a Zdenka Ouhelová
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Jak vznikalo fotbalové hřiště u soutoku

Jak píšeme na jiném místě, jarošovský sport si letos připomíná dokonce dvě výročí sokolovny. Není to ovšem výročí jediné. Při zkoumání starých časopisů a obecních kronik totiž vyšlo najevo, že letos má své jubileum i naše fotbalové hřiště!

rok 1940 – Sportovnímu klubu a Sokolu je přiděleno místo na hřiště – pozemek ze zrušeného rybníka „V jamách“, to se
však ukázalo jako nevyhovující
rok 1945 – v červnu se sportovní spolky sjednotily a na podzim dostaly povolení ke zřízení hřiště na obecní louce u školy
s podmínkou, že hřiště bude vybudováno svépomocí
rok 1948 – stavba hřiště se objevuje v pětiletém plánu obce
rok 1955 – v létě byla vybudována podstatná část hřiště, zbývalo
už jen dodělat menší úpravy
rok 1956 – v červnu došlo k slavnostnímu otevření fotbalového hřiště, kterému se nějaký čas říkalo
i „Hřiště u Štvanice“. Zahájení provozu obstaral zápas
staří páni versus 1. družstvo. Za velké účasti obecenstva vyhráli staří páni 3 : 2! O pouti na začátku července pak Jarošov porazil Popelín 12:0!  Mezi tehdejšími nejaktivnějšími fotbalisty se objevují jména Špaček, Svoboda, Šimek, Koranda, Tyšler. Pamětníci si
je určitě ještě dneska dobře vybavují.
Hřiště tedy vznikalo celých
11 let! Letos od jeho slavnostního otevření uběhne 65 let. Od té doby se za
míčem v Jarošově s většími či menšími úspěchy honí
již několik generací fotbalistů a také hřiště díky péči
obce dostalo nový kabát i
okolní vybavení. V „normálních“ časech se na něm stále něco děje, snad se to zase
brzy stane skutečností. Pokud to situace dovolí, mohli bychom v létě tohle výročí
společně hezky oslavit.

Jak šel čas:
Ve třicátých letech 20. století působily v Jarošově nad Nežárkou
vedle sebe TJ Sokol a Sportovní klub. Ten se věnoval především
fotbalu a hrál „kde se dalo“ a  především „pro radost“. Starými fotografiemi je doloženo provizorní hřiště na Kromíchalově louce
nad rybníkem Masařákem. Když ale do Jarošova začaly přijíždět
k zápasům i jiné týmy (Jarošovští tehdy hráli II. B třídu,
v roce 1938 dokonce I. B třídu), vznikla potřeba vhodného místa. Požadavek
sportovců začala řešit obecní rada, a tak se v PAMĚTNÍ
KNIZE OBCE (1938) 1946
– 1970 dočítáme následující informace:
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TŘÍDĚNÍ ODPADU
Platíme za to, co vyhazujeme!
Je to čtvrtý rok, co jsme převzali Motivační a Evidenční Systém pro Odpadové Hospodářství. Díky tehdejšímu rozhodnutí zastupitelstva jsme tak spolu zhruba s deseti procenty samosprávných jednotek v republice lépe připraveni na aplikaci nového zákona o odpadech z minulého roku.
Obce, které nepřekročí limit 200 kg komunálního odpadu na občana za rok, budou
platit skládkovné ve výši 500 Kč. Každá další tuna navíc je ale už za 800 Kč. A tato částka se bude postupně neustále navyšovat.
V roce 2020 byl podíl naší obce na směsném a komunálním odpadu zhruba 206 kg
na osobu. Celková částka za likvidaci odpadu byla 937.575 Kč, což byl jeden z důvodů
pro navýšení poplatku na 700 Kč za osobu
a rok. Ten, kdo je zapojen aktivně do systému, může při dodržení pravidel dosáhnout
slevy až 560 Kč na osobu a rok a zároveň
pomůže při snižování produkce směsného odpadu. Ti, kdo tak neučiní, musí bohužel počítat s tím, že cena likvidace odpadu
jim bude narůstat. Řešením do budoucna
je snižování produkce odpadu, jeho recyklace, nejlépe však předcházení jeho vzniku.
Nejčastější příčiny ztráty eko bodů
Domácnost nekontroluje svůj účet, neprovedla inventuru stanoviště, nemá

vyplněný odpadový dotazník.
Účet každé domácnosti najdete na www.
mojeodpadky.cz přihlašovací jméno a heslo najdete na spodní straně archu s čárovými kódy.
Množství vytříděného odpadu by mělo
být znát na četnosti vyvážení popelnic.
Opravdu nemá smysl tříděný odpad vozit
odjinud, když na každý svoz přistavíte popelnici.
Popelnice je stabilně postavená před
plotem, a tak je načítána při každém
svozu.
Chybějící označení pytlů či balíků.
Na každém svozu bývá kolem deseti pytlů bez označení, proto je dobré na pytel fixou k samolepce s čárovým kódem napsat
i kompletní identifikační číslo. V případě
chybějícího dodatkového písmene může
body obdržet jiná domácnost. Uvádění příjmení je zbytečné.
Nedostatečná váha pytlů s plasty.
Minimální váha 2,5 kg byla společnou dohodou obcí snížena na 2,2 kg. Pytle nejsou
zadarmo a svoz také něco stojí, nemůžeme
vozit vzduch!
Plast je v barevných pytlích, igelitové
tašky v pytlích.
Nežádoucí odpad v pytlích, např. neotevřený kelímek s jogurtem, PET lahev s deci
vody, použité pleny u plastů a u papíru

Co nového ve školní družině……
Sotva jsme se po prodloužených prázdninách vrátili do školy, sesypala se na nás pořádná sněhová nadílka. Zatímco my dospěláci
jsme se mračili a s větší či menší nechutí zdolávali nekonečné sněhové návaly kolem svých obydlí, děti se nesmírně radovaly.
Konečně nastal čas pro oteplováky, sněhule, sáňky, boby a lopaty.
Kopeček u školy se stal závodní a slalomovou dráhou. Školní zahradu zpestřili veselí sněhuláci a na hřišti jsme si vytvořili labyrint,
ve kterém se tak skvěle hrálo na honěnou.
Čerstvě napadaný sníh nám také prozradil, že na zahradě nejsme
tak úplně sami. Pod vzrostlými stromy u silnice si našel svůj pelíšek osamělý zajíček. Každé ráno nám psal do čerstvě napadaného
sněhu svoje vzkazy. Bylo nutné zjistit, čím bychom mu mohli přilepšit. Toho se ochotně ujali lovětínští kluci Vojta a Lukášek, kteří
přinesli zajíčkovi větvičky na okusování.
Škoda jen, že se těchto společných sněhových radovánek mohli
zúčastnit jen žáci 1. a 2. ročníku.
O to více času bylo na opravdu individuální přístup k dětem. Bylo
dostatek prostoru na nekonečné povídání, čtení, malování, vystřihování a luštění hádanek. Také jsme se mohli věnovat rukodělným
činnostem, které jsou při větším počtu dětí náročné. Velmi mě překvapilo, s jakou chutí se děti, hlavně kluci pustili do šití. Oprášili jsme letité šablony a tvořili a tvořili… Sluníčka, zajíčky, sněhuláky, rybky, kačenky.

např. použité kapesníky, utěrky, ale i tampony !!!
Plasty a další materiály, které lze zrecyklovat, tudíž je má smysl třídit
Pet lahve, veškeré obaly od drogistického
zboží (prací prášky, kosmetika, mycí prostředky, plastové obaly od potravin (vaničky, kelímky), folie, obalový polystyren, nápojové kartony z tetrapaku
Doporučený systém pro ekonomické
třídění papíru
svázat do balíků – noviny, časopisy, letáky, vnitřky knížek, listy stojacích kalendářů,
školní sešity
do plastového pytle – pytlíky od mouky,
kancelářský papír, balicí papír, účtenky,
obálky
do balíků, případně v malých částech rozložené do samostatného pytle nebo do kartonové krabice – netrhat na kousky – kartony, krabice, drobný karton (krabičky od
léků, vitamínů, čajů, apod.) lze dát do kartonové krabice, desky z knih (ne kožené či
poplastované).
Do papíru nepatří:
kroužková vazba z kalendářů (lze rozebrat), nápojové kelímky, kuchyňské utěrky, ubrousky, papírové kapesníky – směsný odpad,
plata od vajíček, ruličky od toaletního papíru – biodpad!
Po dobu trvání nouzového stavu bude
Sběrný dvůr otevřen pouze v sobotu
9 - 11hod. Děkujeme za pochopení.

Pak jsme jehly vyměnili za pružný vlasec a pustili se do navlékání náramků. Pro mamku, pro sestru, pro babičku. Když byly krabičky s korálky téměř prázdné, přišla na řadu darovaná přadénka vlny. Ta se pod šikovnými ručičkami za chvíli proměnila v krásné chobotnice.
Ve volných chvilkách se z dětí
stali malí prodavači a zákazníci v úplně novém obchůdku, který nám nadělil Ježíšek.
A to nás čeká ještě jedno překvapení, tentokrát pro kluky!
Velké plány na velikonoční tvoření a jarní procházky nám opět přerušila složitá doba.
Když tak procházím tichými chodbami naší opuštěné školy, myslím na vás, děti.
S některými se vídám při distanční výuce, pro ty ostatní
vyhledávám náměty na domácí tvoření. Ty najdete na stránkách školy.
Všichni budeme doufat, že i toto další složité období zvládneme
a brzy se zase potkáme….
A.Petrásová
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Co se chystá

PORADNA PRO PEČUJÍCÍí
Naši novou poradnu pro všechny, kteří se doma starají o své
blízké v těchto dnech s ohledem na zdraví nás všech, otevíráme pouze formou telefonického poradenství a podpory.
Ve dnech PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA od 8 do 15 hodin
jsme zdarma k dispozici na tel. čísle 733 105 087.
Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme ...
Mgr. Irena Kalná, ředitelka Hospicové péče sv. Kleofáše
1. 3. 2021

Svěží větřík pofukuje,
jaro už k nám nakukuje.
Sníh a mrazy mizí zas,
s nimi snad i divný čas!

Pravidelná rubrika CO SE CHYSTÁ zůstane i tentokrát
prázdná. Nejistý čas zatím nedovoluje uskutečnit oblíbené akce, na které jste byli zvyklí. Přežijme tedy druhé čtvrtletí ve zdraví a až to situace dovolí, určitě budete o případných kulturních počinech včas všemi možnými způsoby informováni.

NOVÉ VYUŽITÍ

staré autobusové zastávky

Zděná čekárna na autobus ve směru od Popelína postavená
v osmdesátých letech minulého století bude v brzké době sloužit
jako ukládací prostor pro kola. Chceme tak vyjít vstříc občanům,
jejichž docházková vzdálenost od bydliště na zastávku je veliká.
Prostor bude osazen železným stojanem na kola, do kterého je
bude možné uzamknout. Uzamykatelné budou i vstupní zamřížované dveře. Mřížemi budou osazena také okna.
Klíče od dveří obdrží potencionální zájemci o tuto službu na Obecním úřadě po zaplacení ceny za jejich výrobu. Zámky na přimknutí ke stojanu budou v režii uživatelů.
Věříme, že se tato služba ujme a vylepší komfort uživatelů využívajících tento autobusový spoj. O zahájení služby Vás budeme informovat v hlášení rozhlasu.

Potřebujete poradit,
odevzdat nebo
vyzvednout
formulář?
Už nemusíte do jiného města.
Navštivte naše
kontaktní místo
na Poště Partner

Jarošov
nad Nežárkou
»
»
»
»

přihlášky k ZP MV ČR
přehledy OSVČ
bonusové programy
informace

Pošta
P

ar

tner
Jarošo
v n. Ne
žárkou
č.p. 84
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První čtvrtletí
v Pravdově knihovně

Bylo smutné bez pravidelných návštěv čtenářů i bez možnosti setkávání při plánovaných akcích. Neznamená to ale, že se v knihovně nic nedělo. Možnost využívat alespoň „výdajové okénko“ přivítalo a využívalo více než třicet zájemců. Stačilo k tomu
pouze zavolat (telefonní čísla obou knihovnic jsou přístupná na několika místech
a uvádíme je i zde – M. Kodýmová 777 065 442, L. Záleská
728 319 129), nebo napsat na
facebook a domluvit si individuální čas návštěvy. Řadě čtenářů knihy rády také roznášíme. Tato služba bude fungovat po celou dobu „mimořádného stavu“. Věříme, že nebude trvat dlouho a že jaro přinese pozitivní změny. Samozřejmostí je i obstarávání knih
z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Stejnou samozřejmostí je
i pravidelná péče o dezinfekci prostoru knihovny, takže se nikdo
nemusí bát, že si z knihovny kromě knih odnese i „něco jiného“.

Škoda, že až na několik čestných výjimek (chválíme Vojtu, Pepu,
Petrušku a Haničku) nemají teď o knížky z knihovny zájem děti
a přitom na ně čeká řada novinek! Přikládáme tedy alespoň malou
ukázku a také trojsměrku, ve
které si při luštění tajenky mohou oživit literární hrdiny, třeba
je to k návštěvě knihovny bude
inspirovat. Luštit s nimi mohou
samozřejmě i rodinní příslušníci a užitečně tak strávit společný čas.
V knihovně stále ještě najdete
výstavu o historii Sokola, který si loni připomněl 100. výročí
svojí existence. V letošním roce
na něj navazuje i 100. výročí otevření původní sokolovny,
která byla postavena jako provizorní stavba a vydržela sloužit našim občanům plných 65
let, než ustoupila stavbě modernější budovy. Ta ostatně letos také slaví. Na podzim si připomeneme, že v obci stojí a občanům slouží už dalších 30 let. Výstavu v knihovně se podařilo rozšířit o další exponáty, které mapují především novější historii a téměř současnost našeho fotbalu.
Snad situace dovolí, aby si ji zájemci mohli prohlédnout ještě před
tím, než ji vystřídá další,
neméně zajímavá výstava, která na svoji realizaci
čeká již od loňského jara.
Nezahálely ani naše „čiloušky“ a jak jsme inzerovali v minulém čísle, pilně
sepisovaly příběhy domů,
ve kterých žily nebo i
v současnosti žijí. Pár příspěvků se už sešlo a jeden takový příběh si můžete se souhlasem autorky přečíst na jiném místě
tohoto čísla zpravodaje.
Knihovna pravidelně doplňuje svůj knihovní fond
o nové tituly, obohatila
jej načas i o soubory knih
z regionálního oddělení jindřichohradecké knihovny, takže stačí zavolat a po domluvě
s knihovnicemi ve stanoveném čase si pro některou z nich přijít.
Zatím s respirátorem, ale věříme, že i tohle nařízení přestane brzy
platit.
Věrni knihovně zůstávají i naši dobrovolníci – manželé Pácaltovi
a paní Petrovičová. Díky nim vás při příchodu přivítá již jarně naladěné zádveří, takže je radost k nám vstoupit!
Milena Kodýmová a Libuše Záleská

9

historie

Příběh
jarošovského domu čp. 42
V Kronice obce Jarošova nad
Nežárkou od PhDr. Jana Muka
se o domu čp. 42 u Michalů
mluví v kapitole „Z minulosti jarošovských gruntů“. V roce
1773 ho vlastnil Prokeš, roku
1810 ho prodala A. Prokešová
M. Komárkovi, od roku 1840
vlastnil stavení Bláha a v roce
1919 se přiženil Vlk. Josef Vlk
byl vdovec se čtyřmi dětmi
Karlem, Marií, Ludvíkem a Jindřiškou. Vzal si Alžbětu Bláhovou a dům tak dostal dalšího majitele. Josefovi bylo v té době 45
let a Alžbětě 28. Bratr Běty byl fasádník a zasílal jí mnoho pohlednic ze svých cest, byly uložené na půdě a ještě dnes je zajímavé
si je prohlížet a pročítat. Praděda byl povolán do I. světové války,
o chlapce se v té době postarala rodina Čejnova, Karel se tam vyučil mlynářem. Děvčata k sobě vzali Fenclovi. Karel Vlk musel také
narukovat, zasílal vlastní rukou malované pozdravy až z Itálie, vrátil se s podlomeným zdravím a brzy na to v 21 letech zemřel. Jindra
Vlková pracovala později v Praze, v obchodě Tomáše Bati. V Praze
se vdala za vdovce s dvěma dětmi. Vzpomínám na návštěvy v jejím bytě, na její radost a srdečnost, když nás, děti, viděla. Máňa
se nevdala. Děda Ludvík se oženil 2. 3. 1935 a přestěhoval se do
domu č. 47 k Marii Hejdové. Můj praděda Josef zemřel v červnu
roku 1948. Běta byla
v domě ještě v době,
kdy se tam přivdala moje mamka. Byla
to moc hodná žena,
v té době už nemocná. Nemohla chodit,
chtěla mamce nějak pomáhat, a tak
se domluvily, že jí
bude aspoň předčítat z knih. Když mě
mohla pohlídat jako
miminko položené
u sebe v posteli, byla
přešťastná. Mamka
jí posloužila do posledních dnů.
Stavení čp. 42 - to byla jedna z posledních roubenek v Jarošově.
Je doloženo, že rozpočet výloh na stavbu domu a dílny pro pana
Josefa Vlka činil v březnu roku 1934 celkem 10 461.80 Kč, bylo to
převážně za práci. Na domě je stále štítek – pojištěno u banky Slavie. Můj praděd nechal přestavět dům do dnešní podoby. Původní malá část stavení je spojena s novým obytným. Dřívější bydle-

ní připomíná komůrka a řezárna, jak jí stále říkáme. To je pracovní místnost, kde prý kdysi stával tkalcovský stav. Dvůr
domu býval dříve průjezdný – z cesty od Brunnerů se
projelo před původní mlékárnu. Teta Anička Vovsová si vybavuje, jak stál před zahradou
dřevěný sušák na hasičské hadice a oni tam jako malí lezli.
Já, Marie Šlechtová, rozená Vlková, jsem se narodila Marii Vlkové, rozené Fenclové a Ludvíku Vlkovi do tohoto domu v roce
1961. Zajímavostí je, že i má babička se jmenovala Marie Vlková,
rozená Hejdová a teta Marie Vlková příjmení změnila později na
Landová. Své dceři dala také jméno Marie. Jméno Marie bylo tehdy opravdu v oblibě. Vybavují se mi některé vzpomínky z dětství.
Před domem bylo slyšet každé ráno konve na mléko a auta, která se připravovala na svoz mléka do místní mlékárny. Z okna jsme
pozorovali převážení sýrů do nedaleké budovy se zrajícími sklepy.
Mamka s taťkou chodili v podvečer sýry otáčet a já jsem si solení
a balení sýrů Romadúrů a Unikátů vyzkoušela později na brigádách. Taťka pracoval v mlékárně jako výkupní mléka.
Vzadu je dům obestavěn kamennou zídkou. Za ní bylo vysázeno
množství šeříků, které každé jaro krásně voněly. Kdysi tu bydleli Brunnerovi, kteří vlastnili celý velký pozemek, ale
to si nemohu pamatovat. V době
mého dětství tu už
bylo JZD, stáj s koňmi, kravíny, kovárna, prasečák a kolníky. My jsme tam
jako malí často chodili, mamka pracovala v rostlinné výrobě a později v kravíně. U řeky Žirovničky jsme si hráli a
také hledali všelijaké vyhozené poklady pro naše hry. Naše oblíbená dětská hra byla schovávaná na pikolu, kterou jsme hráli často až do tmy.
Dům se od doby, kdy jsem zde bydlela, dost proměnil. Pamatuji si,
že jsme dříve měli jen kuchyň, větší ložnici pro rodiče a nás tři děti
a menší obývák. Koupelnu naši přistavovali, suchý záchod byl venku na zápraží, až později postavili běžný splachovací. Svoje kouz-
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lo měla půda. Velkou část domu tvořila dílna, kde pracoval můj
děda Ludvík, vyučený kolář. Přesto, že se přiženil do domu čp. 47,
do dílny stále docházel. Násady, topůrka, bedničky na brambory –
to byla jeho práce. Pamatuji si, jak vytvářeli s taťkou maketu nové
mlékárny, která se později postavila v Jindřichově Hradci, kam se
provoz přesunul. Děda byl rozený vypravěč, poutavě povídal o divadlech, Sokole, o životě ve vesnici a o své práci. V roce 1925 připravovali na krajskou hospodářskou výstavu v Jindřichově Hradci
s otcem parádní bryčku, za kterou byl ve své kategorii oceněn prvním místem. Když výstavu navštívil prezident Masaryk, byl děda
oblečen do slavnostního sokolského kroje a byl členem čestného
doprovodu. Do dědovy dílny jsme si chodili hrát s odřezky dřeva, půjčoval nám kladívko, hřebíky i pilku. Děda měl rád pořádek.

Soustruh, hoblovku, rámovou pilu i všechny hoblíky, vrtáky, dláta
mám stále v paměti. V kolně, která zabírala část dvora, měl vyskládané dřevo z jasanu, jilmu nebo buku, ale k výrobě kol už pak nedošlo. U kmenu až do koruny velkého kaštanu na dvoře byla opřená opracovaná kulatina. Velká hranice dřeva přikrytá plechem lákala nás děti k různým hrám a to děda opravdu neměl rád.
Mamku těšilo hospodářství. Přesto, že je dům blízko středu obce,
měli jsme krávu, postupně i ovce, kozu, králíky, slepice a na jaře se
vykrmovaly čínky – kachny na maso, brojlery a v chlívku chrochtalo prase. Ještě dnes vyprávíme příhodu, kdy se čuníkovi právě
kydalo a nikdo nezkontroloval zavřená vrata. Prase uteklo až na
hlavní silnici na Hradec a překvapovalo řidiče. Všechno dobře dopadlo, jen vepř byl tenkrát pěkně uhnaný. Taťka si postavil na zahradě včelín. Práce nás, dětí, byla chodit na kopřivy, obírat naklíčené brambory, odvážet ráno mléko do sběrny, pomáhat při sušení sena a další práce, které jsme zvládaly. Sklep byl plný brambor,
ovoce, zeleniny a v komůrce jsme měli zavařené nejen kompoty,
ale také paštiky, maso, uzené a tlačenku.
Stavení se postupně vylepšovalo. Když jsem ještě chodila do školy v Jarošově a šli jsme na oběd do jídelny v budově bývalého kina
u Fenclů na návsi, byla naše střecha z poloviny rozebraná, krov záhadně držel - naši právě přistavovali podkroví. Na dvoře zmizelo
hnojiště, kolnu s garáží si přestavěl bratr Karel na truhlářskou dílnu a z té původní dědovy postavili s ženou Evou bydlení. Bratr se
švagrovou dům stále zvelebují. Moje mamka ráda vzpomíná na
doby minulé. Pro mne je dům stále mým rodištěm, přesto, že tu už
37 let nebydlím.
Marie Šlechtová, rozená Vlková

Prezenční versus distanční výuka
Můj poslední příspěvek v čísle 3/2020 byl zalitý sluncem (zářijová třídní schůzka na verandě školy) a optimismem (že školy určitě
nezavřou). Za tři týdny bylo všechno jinak.
A od té doby je to jako na houpačce – mladší žáci se učili prezenčně (ve škole), starší distančně (z domova). V současné chvíli všichni distančně, nově i předškoláci.
Na podzim jsem měla pochyby, co se asi
„distančně“ naučí prvňáčci, kteří se ve škole v září sotva rozkoukali, dočetli se ke slabikám MA a LA a v psaní zvládly klubíčka
a vlnky. Loni na jaře už děti mnohé uměly,
ale v říjnu? Asi nejdůležitějším pilířem, na
kterém jsme mohly s kolegyněmi distanční
výuku po jarních zkušenostech stavět (kromě nově zavedené platformy Microsoft Teams), je nízký počet žáků ve třídách. Se skupinkami cca po 6 – 8 dětech se dá probíraná
látka lépe vysvětlit a dobře procvičit během
hodiny. Domácích úkolů pak není tolik.
S prvňáčky a s jejich rodiči jsme si odsouhlasili výuku „jeden na jednoho“. Zcela individuální hodina „z oka do oka“ jen s paní učitelkou je intenzivní a zdá se být i velmi efektivní. Asistence rodičů je příjemná, ale mnohdy
není ani potřeba - děti zvládají veškerou přípravu i výuku samy. Sláva málotřídkám!
Před Vánocemi jsme se na pár týdnů po dlouhé době sešli ve škole všichni. Dospělí i děti
si plně uvědomovali, jak vzácné jsou společ-

ně strávené chvilky ve třídách a ve sborovně. Situace dříve naprosto samozřejmé měly
najednou úplně jiný rozměr. Přestože se nezpívalo ani necvičilo, nebyla tradiční besídka ani následný jarmark, pocit sounáležitosti zůstal. Děkujeme všem, kdo podpořili náš
on-line obchod s výrobky z darů školní zahrady. Výtěžek použijeme ve prospěch dětí.
Po Vánocích nastoupili starší žáci se svými vyučujícími a s asistentkami pedagoga
na distanční výuku. Nemohli se s námi sejít
v masopustním miniprůvodu, který vedl ze
školy do jídelny, neochutnali výborné koblížky, nevyzkoušeli rychlost bobů na kopečku u školy, nestavěli sněhuláky na zahradě.
Tohle všechno si užívali žáci 1. a 2. ročníku
o přestávkách a v závěru vyučování. Oproti
jiným rokům to nebylo mnoho, ale děti byly
nadšené.
Velkým zpestřením při vyučování i mimo něj
byla pro všechny přítomnost budoucí paní
učitelky, studentky Báry. Slečna Bára vyučovala jak prezenčně, tak i distančně. Tři týdny
se učila ona od nás a my od ní. Děti reagovaly v jejích hodinách stejně krásně jako jindy, žádný ostych nebyl znát. Bylo příjemné
zjistit, že z pedagogických fakult vycházejí „hotoví“ učitelé, kteří mají obrovskou chuť
do práce a další atributy, které by měl pedagog mít.
Následující řádky bych chtěla věnovat svým
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kolegyním na distanční výuce, všem žákům
3. – 5. ročníku a jejich rodičům. Smekám
před vámi všemi svůj pomyslný klobouk! Sedět třetí měsíc před obrazovkou, učit a učit
se, připravovat si „netradiční“ pomůcky, dělat výuku pestrou a atraktivní, vysvětlovat na
dálku nové učivo, chápat nové učivo, chodit
do práce, obstarávat dětem volný čas, překonávat technické překážky, lidské limity
a být bez širších sociálních kontaktů – to
není vůbec jednoduché. Obdivuji třeťáky,
čtvrťáky i páťáky, že zvládají práci na počítači či jiném zařízení téměř bez pomoci dospělých a že samostatně plní zadané úkoly. Obdivuji rodiče, kteří mají doma více školou povinných dítek. Patří sem i obě naše paní asistentky, které se účastní výuky a následně pomáhají dětem s domácí přípravou.
V této složité době si víc než kdy jindy vážím
práce všech svých spolupracovnic bez ohledu na pracovní pozici. Jsou vždy tam, kde je
potřeba. Děkuji.
Pevné zdraví všem a brzy na viděnou ve škole.
Martina Plášilová

Hostějeves | Kruplov | Lovětín | Matějovec | Nekrasín | Pejdlova Rosička | Zdešov

Jarošov
a jeho místní části

Jarošovský
zpravodaj
1/2021

Jarošovský zpravodaj – čtvrtletník, vydává obecní úřad
odpovědný redaktor Bohumil Rod
500 výtisků
zdarma
povoleno Ministerstvem kultury ČR č. reg. MK ČR E 11683, ze dne 26. 4. 2001

