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Vážení čtenáři,
Jaro, které se před námi rychle probouzí,
bude už bez roušek, ale za to plné otazníků.
Nebudu rozebírat a analyzovat současnou
mezinárodní situaci. Od toho jsou odborníci,
jejichž vyjádření plní média. Nečekaná
rychlost, s jakou se mění celková situace kolem nás, je
ale varující. V době psaní tohoto úvodníku bylo v naší
obci 20 uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny. Dvě rodiny
jsme ubytovali v prostorách bývalého Obecního úřadu
a další jsou ubytovaní u soukromých osob. Majitelům
nemovitostí, kteří tak učinili, děkuji za jejich rozhodnutí
učiněné bez jakéhokoliv nátlaku či proseb třetích stran.
Děkuji také všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají
a přispívají k řešení této složité situace. Bez nich by byla
podstatně složitější. Toto období se výrazně zapíše do
dějin země i obce, ve které žijeme. Já věřím, že stejně jako
naši předci v dobách nedávných i minulých ho zvládneme
se ctí a pokorou. Solidarita v rodinách i v komunitě, sdílení
malých radostí jsou tou nejlepší prevencí proti nicotě,
která může ovládnout naše myšlenky. Přeji Vám všem
spoustu sil a klidné jaro v rámci možností .
Bohumil Rod, starosta obce
zprávy z obce

Informace z jednání 26., 27.
a 28. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na své schůzi kromě obvyklých procedur
schválilo:
• Rozpočet obce na rok 2022
• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024
• Rozpočtové opatření č. 11/2022
• prodej pozemku p.č. 8/18 odděleného geometrickým plánem č. 112-1828/2021 od pozemku p.č. 8/6 v k.ú. Matějovec
nad Nežárkou za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených
s převodem pozemku
• prodej pozemku p.č. 8/19 odděleného geometrickým plánem č. 112-1828/2021 od pozemku p.č. 8/6 v k.ú. Matějovec
nad Nežárkou za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených
s převodem pozemku
• prodej pozemku p.č. 8/20 odděleného geometrickým plánem č. 112-1828/2021 od pozemku p.č. 8/6 v k.ú. Matějovec
nad Nežárkou za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených
s převodem pozemku
• prodej pozemku p.č. 8/21 odděleného geometrickým plánem č. 112-1828/2021 od pozemku p.č. 8/6 v k.ú. Matějovec
nad Nežárkou za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených
s převodem pozemku
• seznam oslovených firem, zadávací dokumentaci a návrh
Smlouvy o dílo pro výběrové řízení na zakázku malého rozsahu pro akci „Oprava objektu čp. 179 v Jarošově nad Nežárkou“
• seznam oslovených firem, zadávací dokumentaci a návrh
Smlouvy o dílo pro výběrové řízení na zakázku malého rozsahu pro akci „Oprava prodejny potravin čp. 39 ve Zdešově“
• seznam oslovených firem, zadávací dokumentaci a návrh
Smlouvy o dílo pro výběrové řízení na zakázku malého roz-
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sahu pro akci „Oprava vodovodního řadu Ke hřišti v Jarošově
nad Nežárkou“
Statut sociálního fondu a zásady pro použití prostředků Sociálního fondu Obce Jarošov nad Nežárkou
podat podnět k prošetření ve věci neoprávněné stavby na
obecním pozemku p.č. 631/5 v k.ú. Lovětín
Smlouvu o dílo s vítězným účastníkem výběrového řízení akce „Oprava objektu čp. 179 v Jarošově nad Nežárkou“,
tj. s účastníkem Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102,
377 01 Jindřichův Hradec, jehož celková výše nabídkové ceny
činí 957.978,47 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
Smlouvu o dílo s vítězným účastníkem výběrového řízení akce
„Oprava prodejny potravin čp. 39 ve Zdešově“, tj. s účastníkem
Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 377 01 Jindřichův
Hradec, jehož celková výše nabídkové ceny činí 975.978,23 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Smlouvu o dílo s vítězným účastníkem výběrového řízení akce
„Oprava vodovodního řadu Ke hřišti v Jarošově nad Nežárkou“,
tj. s účastníkem Pebag s.r.o. Horní Radouň 49, 378 43 Horní
Radouň, jehož celková výše nabídkové ceny činí 1.293.238 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě o svozu komunálního odpadu a evidenci obsloužených nádob v obci Jarošov nad Nežárkou s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 1321/38a, Hostivař,
102 00 Praha 10
Projektovou dokumentaci pro vydání Společného povolení
na akci „Automatická tlaková stanice Jarošov nad Nežárkou“
Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce č. 17 se ZŠ a MŠ Jarošov nad
Nežárkou
výsadbu dvou dubů letních na obecním pozemku p.č. 870/1
v k.ú. Lovětín

neschválilo:
• vstup obce do Sdružení místních samospráv
• připojení obce k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet
vzalo na vědomí:
• přijetí daru 30.000 Kč od PaedDr. Jaromíra Mikoláška, jednatele firmy Profeskontakt, Business centrum Rosmarin, 3. patro,
Dělnická 12, 170 00 Praha 7- Holešovice; cílové užití: 15.000 Kč
kroužek mladých hasičů a 15.000 Kč Pravdova knihovna
• informaci o rozšíření otevírací doby Sběrného dvora pro veřejnost.

Kolik nás je?

K 31. 12. 2021 žilo v Jarošově nad Nežárkou a jeho místních částech dohromady 1067 občanů, z toho
v Hostějevsi 51,
v Kruplově 27,
v Lovětíně 85,
v Matějovci 23,
v Nekrasíně 33,
v Pejdlově Rosičce 4,
ve Zdešově 145
a v samotném Jarošově nad Nežárkou 699.
V roce 2021 se narodilo 9 dětí, 24 spoluobčanů zemřelo, přistěhovalo se 21 a odhlásilo 27.

Jaro z keře vykukuje,
svěží větřík pofukuje.
Zima už je za horami,
kluci běží s pomlázkami...
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Třídění je cesta

Na každý rok je zákonem stanovený hmotnostní limit komunálního a objemného odpadu, který vyprodukuje jeden trvale bydlící
občan. Na rok 2022 je tento limit ve výši 190 kg na občana (jedná
se o součet komunálního a objemného odpadu v daném roce). Při
nepřekročení limitu platí obec skládkovné ve výši 500 Kč, při jeho
překročení už 900 Kč. K tomuto poplatku se připočítává další částka za svoz ve výši 2260 Kč za tunu. Tak to bude postupně klesat až
do roku 2030 a zároveň se bude zvedat poplatek za jeho překročení až na 1850 Kč za tunu (k tomu je třeba přičíst ještě částku za
svoz v cenách). Na základě těchto čísel si lze snadno domyslet, že
výše poplatku za svoz komunálního odpadu se bude do budoucna v každé obci odvíjet podle míry třídění. Naše obec ,,spadla“ do
vyššího limitu až ve 12. měsíci. Nejlepší je ten odpad, který vůbec
nevznikne. Je třeba si uvědomit, že účelem motivačního systému
není honba za eko body, ale především předcházení vzniku odpadu, popřípadě jeho roztřídění, a to tak, aby na skládce neskončil
využitelný odpad, ale pouze jen ten zbytkový. Děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí.
Základní pravidla:
•	záleží na tom, kolik kg netříděného odpadu celkem vyprodukujete
•	i poloprázdná popelnice se počítá jako plná
•	započítán je i směsný odpad odevzdaný ve sběrném dvoře
•	třídění samo o sobě nemá smysl, nesníží-li se počet přistavovaných popelnic
•	minimální váhový limit plastů je 2,2 kg (aby se nesvážel
vzduch je třeba plasty sešlapávat), maximální 4,5 kg (těžší obsah pytle ostré plasty trhají)
•	bodovaná hmotnost u papíru je 5 až 10 kg opět z vzhledem
k možnosti roztržení
•	při svozu pytlů dochází k problémům s identifikací majitele,
proto prosíme o přelepení kódu průhlednou lepicí páskou a
nesmazatelným popisovačem je třeba napsat číslo uvedené
na spodní straně kódu (jde o číslo popisné, někdo ho má do	Od 6. 3. 2022 byla obnovena linka č.32099 na trase
České Budějovice-Praha se zastávkou v naší obci.
		
Jízdní řád naleznete na straně 7.
Celoroční otevírací doba sběrného dvora
		
		
		

Úterý
8 - 11 12 - 15 17 - 19
Čtvrtek			 17 - 19
Sobota
9 - 11

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

plněno písmenkem)
•	prosíme o rozdělení papíru na kartony, noviny a časopisy, ty
dejte do papírových krabic nebo pevně svažte provázkem,
zbylý ostatní papír volně do pytlů bez mastných ubrousků či
dokonce hygienických kapesníčků; pokud jsou noviny, směs
a kartony v pytli smíchané, musíme je dotřidovat
•	u kalendářů odstraňte kroužkovou vazbu
•	kontrolujte kupony na popelnicích, trvale vystavené povětrnostním podmínkám se mohou poškodit a nedojde k načtení
a následnému vyvezení popelnice.

Bilance odpadového hospodářství obce
Jarošov nad Nežárkou v roce 2021

celkové náklady
1.388.261 Kč
celkové příjmy
955.551 Kč
doplatek z rozpočtu obce
432.710 Kč
Netříděný odpad
směsný odpad – 175,32 tuny (odpad z popelnic)
objemný odpad – 46,39 tuny (odpad ze sběrného dvora)
nebezpečný odpad – 1,052 tuny (odpad ze sběrného dvora)
Tříděný odpad
papír – 20,5 tuny (svozy, sběrný dvůr)
kovy – 9 tun (svozy, sběrný dvůr)
sklo – 11,49 tuny (kontejnery, sběrný dvůr)
plast – 22,9 tuny (svozy, sběrný dvůr)
polystyren – 0,62 tuny (kontejnery, sběrný dvůr)
textil – 1,67 tuny (kontejnery, sběrný dvůr)
Ostatní dále využitelný odpad
stavební odpad – 16,85 tuny
dřevo – 12,63 tuny
bioodpad – 87 tun
Co uděláme v oblasti prevence vzniku odpadu:
rozšíření otevírací doby Sběrného dvora
pořízení dalších dvou kontejnerů na textil
pořízení RE-USE Centra

Rozpis fotbalových zápasů
Muži okresní soutěž:
sobota 23. dubna 13:30 Jarošov - FC Peč B/Český Rudolec
neděle 1. května 15:00 Třebětice B - Jarošov
sobota 7. května 13:30 Jarošov - Cizkrajov
neděle 15. května 17:00 Slavonice B - Jarošov
sobota 21. května 13:30 Jarošov - Dačice B
sobota 28. května 17:00 Staré Město pod Ladštějnem - Jarošov
sobota 4. června 13:30 Jarošov - Černíč C
sobota 18. června 17:00 Dešná - Jarošov
Turnaj mladších žáků:
V neděli 22. května od 10:00 proběhne v Jarošově turnaj mladších
žáků. Turnaje se účastní týmy: Jarošov nad Nežárkou, společenství
Novosedly/Stráž nad Než., Peč, Lásenice.

Obec Jarošov nad Nežárkou
nabízí prodej palivového dřeva
Ceny jsou uváděné včetně DPH, doprava pro občany
Jarošova nad Nežárkou a místních částí je zdarma
Jehličnaté palivo 1m délky (smrk, borovice) 920 Kč 1 prm.
Listnaté palivo 1m délka (bříza, olše, dub) 1 127 Kč 1 prm.
Kůrovcová kulatina 2m délka(smrk) 575 Kč 1prm.
Objednávky přijímá p. Zdeněk Havlíček, mob. 776 670 556
Ceny jsou platné od 1. 1. 2022

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
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VÝZVA, VÝZVA, VÝZVA!
Vážení spoluobčané!
Příští rok si připomeneme jedno velmi významné výročí.
23. června 2023 totiž uplyne rovných 100 (slovy sto!) let
od chvíle, kdy naše obec úředně získala přídomek „nad
Nežárkou“, aby se odlišila od jiných obcí stejného jména.
Možná si vzpomínáte, že jsme si tuto událost společně
připomněli také před deseti lety vydařeným srazem rodáků a spoustou zajímavých akcí.
Chtěli bychom si to hezky užít i při té stovce. Přispět
k tomu může každý z vás. Vyzýváme proto všechny, kteří fotografují, malují, píší, komponují nebo mají šikovné
ruce a nejrůznějším způsobem tvoří zajímavé věci, aby
využili této příležitosti a předvedli svůj „dar“ nám ostatním. Jsme přesvědčeni, že takových lidí žije mezi námi
spousta. Odhoďte svoji skromnost a tvořte, tvořte, tvořte a pak se pochlubte, ať může naše obec příští rok rozkvést vaším uměním! Prostory k tomu ráda poskytne
Pravdova knihovna.
Budeme rádi, když vás naše výzva osloví a ke zdaru
oslav významného výročí přispějete. Určitě to přivítají
i rodáci, které na oslavu opět pozveme.

Co se chystá
2. dubna		 Jarošov nad Nežárkou
20. ročník Odemykání Kameničky
start v Nové Včelnici u Teba		

5. dubna		 Jarošov na Nežárkou
beseda se spisovatelkou Ninou Roubíkovou
Pravdova knihovna		
8. dubna

16 hodin

9. dubna		 Jarošov nad Nežárkou
divadelní představení Všeci (NE)kradnú
na motivy Werichovy pohádky Fimfárum
sál Hospody Pod Kostelem		
16. dubna		
Velikonoční soutěž v požárním sportu
Zdešovská náves		

19 hodin
Zdešov
10 hodin

30. dubna		 Jarošov nad nežárkou
Stavění máje
náves		

manželů Čapkových
O jarních prázdninách se mohly děti, buď ty větší samy, nebo ty
menší za doprovodu dospělých, vypravit na hravou vycházku
zpestřenou veselými úkoly. Absolvovat ji mohl samozřejmě kaž-

18 hodin

Jarošov nad Nežárkou, Kruplov, Matějovec

Sběr železného šrotu		

Milena Kodýmová

Prázdninový počin

13 hodin

16 hodin

20. května		 Jarošov nad Nežárkou
Vítání občánků narozených v roce 2021
Pravdova knihovna 		

15 hodin

25. června		 Jarošov nad Nežárkou
Holčičí malování
vernisáž výstavy
Pravdova knihovna		
Kácení máje s taneční zábavou
areál sokolovny		

14 hodin
17 hodin

dovedla do Pravdovy knihovny. Právě tam si mohli vyzvednout drobné ceny za úspěšné
zdolání trati, splnění připravených úkolů i vyluštění tajenky. Manželům Čapkovým děkujeme za dobrý nápad, čas
věnovaný přípravám trasy, jejímu vybavení i za ceny pro
účastníky, na kterých se podílel i obecní úřad. Kdo se zúčastnil, určitě nelitoval. Chcete i vy udělat něco pro druhé?
Tak neváhejte, bylo by to příjemné překvapení.
Milena Kodýmová

dý, koho tato možnost projít se
pěkným okolím oslovila. Nechyběli proto ani mladí či senioři. Tuto kratochvíli pro všechny připravili manželé Čapkovi.
Vycházka účastníky nakonec

4

škola

KDYBYCH
Když jsem svůj prosincový příspěvek začínala slovem „kdybych“,
netušila jsem, jak velké KDYBYCH bych musela psát v tuto chvíli...
V polovině února, když mi pan starosta připomínal uzávěrku Jarošovského zpravodaje, jsem měla jasno. Těšila jsem se, jak můj
článek bude plný optimismu, radosti a „volnosti“ ze všech covidových opatření.
Karanténa jednotlivců i tříd se týden od týdne zkracovala a školní
život se začal pomalu vracet k normálu. Se zpožděním se rozdaly
vánoční dárky v některých třídách, finišovalo se ve výuce. 31. ledna si žáci odnesli zasloužená pololetní vysvědčení. Ve většině případů byla nejen zhodnocením dosavadní práce, ale i kladnou motivací do dalšího pololetí.
Únor byl ve znamení olympijských her. Sport se prolínal všemi
předměty napříč ročníky. Třídy i školní chodby zdobily obrázky
rychlobruslařů, krasobruslařů, lyžařů, snowboardistů. Při správném vypočítání příkladů byli i pěkně barevní . Někteří i v životních velikostech.
Přestože plavání nepatří k zimním sportům, zahájili žáci 2.- 5. ročníku po dvouleté pauze plavecký výcvik v jindřichohradeckém bazénu. I letos se k nám připojili naši školkáčci – předškoláci.
A konečně přišla chvíle, kdy jsme se mohli sejít VŠICHNI ve školní
družině a otevřít balíček od slovenských kamarádů! Díky účasti ve
12. ročníku projektu „Záložka do knihy spojuje školy“ jsme ze Základné školy Čereňany dostali ručně vyrobené dárky – stojánky na
tužky, zápisníčky, prstové maňásky. Navrch ještě magnetku s fotografií čereňanské školy a pohádkovou knížku psanou samozřejmě
ve slovenštině. Průvodní dopis pana ředitele byl též slovensky – až
na pár slov mu všichni rozuměli. Věříme, že i dárky z Jarošova udělaly v Čereňanech stejnou radost. S panem ředitelem jsme plánovali do budoucna i společné setkání žáků v Čechách nebo na Slovensku. Tak uvidíme.

Potěšilo mě, že se život začal vracet po krůčkách i do odpoledních
aktivit. V rámci školní družiny děti opět navštívila milá paní Antalová se svými zvířátky. Spolu s dcerou Eliškou, žákyní naší 5. třídy,
poutavě vyprávěla o životě na farmě a ukázala, co zvířátka dovedou. Touto cestou bych jim oběma chtěla za všechny milovníky
zvířat moc poděkovat!
Začátek března = Masopust. Dopoledne si žáci vyrobili škrabošky, připomněli si masopustní zvyky, naučili se písničku, zazpívali
ji ve školní jídelně – a odměnou jim byly výborné koblížky . Masopustní veselí pak pokračovalo rejem masek ve školní družině.
Zatím poslední akcí byla návštěva Hvězdárny a planetária Jindřichův Hradec. Školkáčci a prvňáčci se vypravili Se zvířátky do vesmíru, na starší žáky čekal Neuvěřitelný vesmír. Třešničkou na celém dopoledni byla prohlídka velké kopule a pozorování Slunce.
Moc ráda píši, že část vstupného byla dětem hrazena z výtěžku
prosincového jarmarku. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří
se na organizaci jarmarku podíleli - panu starostovi Bohumilu Rodovi, manželům Vaněčkovým, paní vychovatelce Aleně Petrásové,
žákům 1. – 5. ročníku, vyučujícím výtvarné výchovy a pracovních
činností – Mgr. Janě Dvořákové a Mgr. Michaele Koutníkové, asistentkám pedagoga - Ing. Veronice Maryškové a Romaně Prokešové a paní Miladě Tyšlerové. Velký dík patří nakupujícím - rodičům
žáků školy a široké veřejnosti. Jsme rády, že se vánoční výrobky líbily a udělaly radost. Ještě jednou děkujeme za podporu!
Přestože zní řádky výše optimisticky, při jejich psaní jsem byla
myšlenkami u dětí a dospělých, kterým se v posledních týdnech
obrátil život naruby. Denně vidíme příběhy, z kterých mrazí, ale zároveň obrovskou vlnu lidské solidarity. Diskuse ve třídách mají najednou jiné dimenze, i ti nejmladší dokáží pojmenovat svoje pocity a postoje k celé situaci.
Přeji všem dětem, aby jim co nejdéle zůstala jejich bezstarostnost
a dospělým „obyčejné“ každodenní jistoty a radosti.
Martina Plášilová

Od Vánoc do jara...

Podzimní plískanice se pomalu proměnily na téměř opravdovou zimu
a my se pomalu začali chystat na Vánoce - připomínali si vánoční zvyklosti, povídali si o symbolech Vánoc a jejich
významu, učili se koledy.
Bylo třeba krásně vyzdobit školu, vyrobit adventní věnce a naaranžovat vánoční
truhlíky u vstupu do školy. Ale hlavně jsme
se všichni moc těšili na vánoční jarmark. Na
ten jsme se připravovali obzvlášť pečlivě.
Počítačová učebna se začala velmi rychle
plnit opravdu povedenými výrobky. Když
bylo vše nachystáno, oceněno a zabaleno, přišel zákaz podobných akcí. Zhoršená
epidemická situace nám opět zhatila plány. K velikému štěstí nám obecní úřad nabídl prostory, a sám pan starosta se Zdeňkem a Helenou Vaněčkovými nám pomohli
přestěhovat a nachystat minijarmark v zasedací místnosti obecního úřadu. Za to
jim patří opravdu veliké poděkování. A tak
jsme mohli poslední neděli před Štědrým
dnem přece jen uvítat návštěvníky na na-

šem tradičním jarmarku. Zájem byl opravdu veliký, a tak po třech dnech, kdy byl otevřený, bylo téměř vyprodáno. Moc děkujeme všem nakupujícím.
V posledním dni před prázdninami se děti
dočkaly krásné nadílky od ,,Ježiška,, a pak
už jsme se všichni rozešli na prázdniny.
Po Vánocích, po nekonečném štěbetání
o dárcích, výletech a návštěvách babiček,
jsme se opět pustili do práce. Připomněli jsme si svátek Tří králů, lednové pranostiky, vymysleli hezká přání do nového roku
pro své blízké.
Počasí nám opravdu přálo, tak jsme hodně času trávili venku. Našli jsme si i chvilku na delší procházku ke krmelci ve Frančově lesíku.
V jednom odpoledni jsme oprášili staré loutky, vyrobili pár nových, postavili si
,,scénu,, a pustili se do hraní divadla. Překvapilo mě, jak jsou děti kreativní a poho-
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tové a během chvilky dokáží vymyslet vlastní příběh.
Na řadu přišla také modelovací hmota. Z té jsme nejprve tvořili jen zvířátka, později jsme zkoušeli i zimní sporty
a sportovce ze ZOH, kterým jsme vydatně
fandili.
Zima k nám byla na sníh velmi ,,skoupá“,
a tak jsem si ji alespoň připomněli v obrázcích a vyprávění malíře Josefa Lady.
A už už tu byl pomalu Masopust. Četli jsme
si o jeho významu a zvycích s tímto svátkem spojených, malovali obrázky masopustních maškar a celé toto dění zakončili maškarním karnevalem.
Ve zbylém čase do jarních prázdnin jsme
se hodně věnovali „hrátkám s češtinou“.
Odhadovali jsme význam nepoužívaných
slov, luštili přesmyčky, jednosměrky a jiné
hádanky. Těch pár týdnů uteklo jako voda,
tak jako právě končící jarní prázdniny…
Sluníčko se na mě směje do okna, a já už
se zase na vás, děti, moc těším. Petrásová

medailón
čanů zaznamenávány v Pamětní knize obce Zdešova.
První zápis byl vyhotoven v prosinci 1929 kronikářem
panem Antonínem Houškou. V úvodu této pamětní
knihy je vypracovaný polohopisný plánek obce, který
zhotovil profesor Ludvík Houška z č. p. 8 ve Zdešově.
Dalšími kronikáři byli Leopold Hlava, Otto Šedivý, Iveta
Vaňková (rozená Šedivá) a Jiřina Vetýšková. V současné
době kronikáře či kronikářku nemáme.
V obci se nachází kaple Nanebevzetí Panny Marie.
O založení kaple ve Zdešově podává svědectví „Kniha
památná kaple zdešovské“, která je uložena v depozitáři muzea v zámku v Žirovnici. Obsahuje dost podrobné informace o založení a výstavbě kaple, mluví se v ní
o zbožnosti zdešovských občanů a jejich touze „nějaký posvátný stáneček neb kapličku v naší dědině zdešovské sobě zřiditi a postavit.“ V srpnu roku 1776 položila Její Excelence Paní Marie Anna hraběnka ze Šternberka, manželka Jeho výsosti hraběcí Excelence Pana Adama Františka hraběte ze Šternberka základní kámen na
výstavbu kapličky Nanebevzetí Panny Marie. Dne 21.
srpna 1777 byla kaple vysvěcena a sloužena v ní první mše. Na žádost občanů a vrchnosti povolila pražská
konzistoř dekretem z 1. října 1779, že „výroční slavnost
každoročně tu neděli po Nanebevzetí Panny Marie, s vykonáním zpívané Mše svaté a kázáním slavná bude“.

ZDEŠOV

Z vyprávění našich prarodičů a rodičů si pamatuji, že
kromě práce žil Zdešov také bohatým kulturním i společenským životem. Na počátku 20. století byla ve Zdešově vystavěna národní škola, založena veřejná obecní
knihovna a postavena hasičská zbrojnice. V roce 1922
založili obyvatelé Zdešova místní hasičský sbor, který na počátku čítal 18 členů činných a 30 členů přispívajících a který byl pořadatelem nejedné společenské
akce. Další důležitou událostí byla v roce 1927 provedená „elektrizace obce“.
V roce 1967 ve spolupráci s místními občany byl vystaDo kroniky obce Zdešova zazna- Milý sousede či kolemjdoucí,
věn kulturní dům, který se stal kulturním stánkem nemenal v roce 1959 tehdejší kronijen pro Zdešov, ale i pro okolní obce. V 70. a 80. letech
kář pan Leopold Hlava vyprávění spočiň na chvíli
se zde uskutečňovaly společenské plesy a mládež zde
o vzniku vesnice Zdešov. „Nade a seznam se blíže s naší obcí.
pravidelně pořádala taneční zábavy.
vsí je kopec nyní zvaný Němcův koNa tradici našich předků se snažíme navázat i my. Kažpec. Dále od něho směrem k Žirov- Zde je malý historický exkurz
doročně v průběhu měsíce ledna či února začínáme
nici se táhnou lesy a tam se dříve ří- do života našich předků.
klasickou českou zabijačkou vepřů se zabijačkovými
kalo „Stará ves“. Tam stávala stará
tvrz zvaná Dešov. Zde žil majitel tvrze a jeho pomocníci. Následkem lahůdkami pro místní i přespolní, v únoru pokračujeme pořádáhusitských a jiných válek byla tvrz rozbita a zničena. Tamější obyva- ním hasičského plesu. Již tradiční akcí se stala velikonoční hasičská
telé si hledali nová obydlí. Uchýlili se do údolí, kde nalezli mnoho pra- soutěž, které se pravidelně účastní kolem padesáti družstev z celé
menů a studánky. Začali stavět obydlí okolo cesty. Stavení byla vět- republiky. Na jaře pořádáme „retro oslavu MDŽ“ nebo „retro májošinou z kamení, hlíny a slámy, dřeva. Tuto osadu nazvali Zde-šov. To vé oslavy a průvody“. V létě se schází místní občané na hřišti „U Šipbylo v letech za krále Václava, kdy kazatel a spisovatel Tomáš ze Štít- ky“, kde jsme společně vybudovali zázemí pro pořádání sportovních i společenských akcí, ať už to jsou hasičské závody, zábavné
né (1333 – 1401/1409) byl na tvrzi.“
Další skromné informace o naší malé vesničce se nachází v kro- „hry bez hranic“ pro děti i dospělé, soutěže a prázdninové tanečnice města Žirovnice. Zde se uvádí, že v roce 1478 se stal pánem ní zábavy. Na podzim se scházíme na tradičním Havelském posvíŽirovnice, poplužních dvorů a přilehlých vsí Zdešova, Jakubína, cení, o vánocích si na návsi vlastnoručně vyrobíme betlém ze sláCholunné a Stranné obchodník z Kutné Hory Václav Vencelík z Vr- my a s radostí si zazpíváme v kapličce koledy a vánoční písně a pochovišť, který byl povýšen do stavu říšských pánů se znakem bílé- slední den v roce se společně vydáme na silvestrovský výšlap na
ho jednorožce. V 16. století pak byl hrad Žirovnice, dva poplužní Němcův kopec. Pospolitost naší obce dokazuje i velká účast soudvory a vsi Vlčetín a Zdešov prodány Albrechtu z Guttštejna, který časných i bývalých občanů Zdešova na setkání rodáků, které proběhlo v roce 2017. V letošním roce nás čeká významné výročí 100
pracoval jako nejvyšší mincmistr Království českého.
Poměrně úplné údaje o skladbě obyvatel obce Zdešov a jejich ma- let od založení hasičského sboru ve Zdešově, na které chystáme
jetkových poměrech obsahují Katastry Marie Terezie a jejího syna v červnu letošního roku hasičskou soutěž a setkání hasičů i z okolních obcí. Pro nás se nejedná jen o zábavu, ale všechny tyto akce
Josefa II., kde katastr z roku 1789 uvádí v obci 25 čísel popisných.
Od roku 1929 byly důležité momenty o historii obce a životě ob- jsou pro nás hlavně o práci. Avšak i při práci můžeme zažít hod-
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medailón
ně veselých příhod, zasmát se
s kamarády a hlavně nás společná práce těší. Být pospolu,
udělat ostatním radost nebo je
něčím překvapit, to je v dnešní složité době jeden z nejkrásnějších pocitů.
Kromě pořádání společenských
akcí se ve Zdešově také sportuje. Několikrát za rok pořádáme
tradiční jednodenní cyklistické
výlety po okolních i vzdálených
obcích. Zdešovští muži spolu
s dalšími vytvořili úspěšné ﬂorbalové družstvo a již téměř 15
let funguje ve Zdešově společné družstvo žen a mužů - aktivních kuželkářů, kteří se pravidelně účastní turnajů v Nové
Včelnici. Kromě toho se mladí hasiči a hasičky každý rok
úspěšně účastní okresních hasičských soutěží.
Zdešov je znám i zajímavou krajinou, která láká k procházkám a turistickým výšlapům místní i přespolní. Nepřehlédnutelný je nejvyšší vrchol
Němcův kopec o výšce 610 m,
ze kterého je krásný výhled na
okolí. Dalším krásným koutem
je tzv. Křivoklát a jeho výhledy
na Bednáreček nebo procházka na malíkovský kopec, ze kterého je pěkný pohled na celý
Zdešov.
Dana Lejtnarová
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Klimmtizzce
NNvrh řešení reelizzce vhodné pokojové
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rozhovor

Představení

nového duchovního správce naší farnosti
Od loňského léta má naše farnost nového duchovního správce.
Je jím Miroslav Štrunc, který ji spravuje z Jindřichova Hradce. Pro
jeho představení jsme připravili krátký rozhovor.
Kdy a jak jste se rozhodl pro kněžskou dráhu?
Pocházím z Českých Budějovic, kde také žijí moji rodiče. Ke službě
kněze jsem se rozhodl až na vysoké škole. Nejdříve jsem studoval na
Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ale
protože tam není kněžský seminář, poslal mě můj biskup nejprve do
Olomouce a poté do Prahy na Univerzitu Karlovu. Teologická studia
i formaci ke kněžství jsem potom dokončil v Římě na Papežské lateránské univerzitě. Po návratu z Vatikánu
jsem byl vysvěcen českobudějovickým
biskupem Vlastimilem Kročilem nejprve
na jáhna a o rok později na kněze. První dva roky své služby jsem strávil doma
v Českých Budějovicích při katedrále sv.
Mikuláše. Tedy přes Olomouc, Prahu, Řím
a katedrálu sv. Mikuláše jsem se dostal až
do Jarošova.
Jak se Vám líbí v naší farnosti?
Krátce poté, co jsem se zde rozkoukal, mi
byl doporučen údajně slavný dokument
České televize, který se zde natáčel, a tím
je Horor nad Nežárkou. (smích) Vystupuje v něm nejen řada místních
osobností, s nimiž jsem měl již tu čest se seznámit, ale také můj zdejší předchůdce v kněžské službě. Postupně ovšem poznávám, že to zde
žádný horor není. Jarošov je plný pracovitých lidí, kteří se podle svých
nejlepších schopností starají nejen o své rodiny, pole nebo rybníky, ale
také o svou obec, ve které se narodili. Tak to má, myslím si, fungovat.
Ať už budeme na světské nebo duchovní rovině. Někam jsme se narodili, přišli, něco jsme do života dostali a teď je na nás, abychom s tím
něco udělali. V jednom evangeliu to Ježíš přirovnává k lidem, kteří dostali určitý finanční obnos a měli za úkol ho co nejlépe zhodnotit. My
křesťané věříme, že nás Bůh obdaroval rozličnými dary a my je máme
po celý život rozvíjet. A to nejenom pro náš vlastní užitek, nýbrž ve
prospěch druhých.
Patronem našeho kostela je svatý Prokop. Jak byste ho
krátce přiblížil široké veřejnosti?
Když přicházíte k našemu kostelu od brány na hřbitov, vidíte nad
vchodem do kostela sochu světce, který na řetězu vede čerta. To je
podle té legendy, že sv. Prokop zapřáhl ďábla do pluhu a oral s ním.
Můžeme se tomu zasmát nebo to brát jako vybájenou pohádku, ale
také se můžeme zamyslet nad tím, co nám v tomto příběhu chtěli naši
předkové předat. Ďábel, nebo chcete-li čert, v Bibli vystupuje jako postava, která se objeví, když je člověk nejvíce zranitelný, a snaží se ho
strhnout k něčemu špatnému. Našeptává mu, že se nic nestane, když
poruší zákon, když udělá, co by neměl, dokonce když zabije druhého
člověka. A tak s tímto pokušitelem máme jistě zkušenost všichni. I my
máme sklony k něčemu, o čem víme, že je špatné. Někdy těm sklonům
i podlehneme. To, co je důležité, je to, abychom se snažili mít tyto věci
pod kontrolou, držet je na řetězu – a to je chvíle našeho patrona sv.
Prokopa. On dokázal toho čerta spoutat, a protože to byl také člověk
z masa a kostí, tak od něho můžeme čerpat inspiraci, že to dokážeme
i my – ať už má ten náš čert jakoukoli podobu.
Vzhledem malému počtu kněží a rozlehlosti našeho okresu máte jistě spoustu práce, najdete si čas na koníčky a jaké
případně máte?

Od loňského léta působím v Jindřichově Hradci a okolí. Bydlím tedy v
Hradci na proboštství, ale protože je nás kněží málo a věřících v tomto regionu na naše poměry celkem dost, spravujeme ve dvou po duchovní stránce z 15. poledníku téměř celé Hradecko. Nemohu tak
být zde v Jarošově tak často, jak bych si přál. Snažím se ovšem přiložit svou ruku ke společnému dílu, jak to jen jde, a mám také radost
z toho, že jsem zde v mnoha lidech nalezl oporu. Jsem rád mezi lidmi a tomu odpovídají i nějaké ty koníčky. Rád zajdu na fotbal, na bál
nebo si popovídat u piva. Takovou mou částečně i pracovní radostí je
potom překládání starověkých spisů z latiny do češtiny, hlavně římských básníků jako jsou Vergilius nebo Ovidius či díla velkých křesťanských filosofů a teologů prvních staletí. Objevuji v nich moudrost, kterou se
pak srozumitelným způsobem snažím
předat dál. V dějinách se toho totiž sice
mění hodně, ale lidské charaktery zůstávají stejné. Hrdinové Ovidiových veršů z počátků kolébky civilizace zažívají to
samé, co my dnes.
Jak vnímáte roli duchovního
v dnešní době?
Duchovní, kněz, farář chcete-li, by měl
být především nablízku lidem. Vědět, co
zrovna prožívají a snažit se jim pomoci,
stojí-li o to. Protože to je, myslím, jádro kněžské služby: že sloužíme
jak Bohu, tak i lidem. Vždyť si vezměme takové Vánoce, které tak rádi
slavíme, ať už jsme věřící či nikoli. Při nich si každoročně připomínáme, jak se Bůh stal člověkem. Boží Syn se narodil v Betlémě jako syn
Panny Marie. A když potom vyrůstal v Nazaretě, zakoušel všechno, co
zakoušíme také my. Někdy měl strach, jindy plakal, když zemřel jeho
přítel, měl hlad a žízeň, nebo se zase naopak dokázal radovat ve společnosti svých blízkých. Jako křesťané tak máme před sebou obraz
Boha, který nepřebývá kdesi v nepřístupném nebi, ale který žije uprostřed nás. Moc dobře zná, co prožíváme, všechnu naši radost nebo
bolest, protože on sám si to prožil – a to tak dalece, že ač Bůh, tak také
zemřel. To si budeme zase připomínat nyní o Velikonocích, jak byl Ježíš Kristus ukřižován a zemřel, ale třetího dne vstal z mrtvých. Když
tedy máme takovéhoto Boha, nemůže potom zůstávat uzavření sami
v sobě nebo ve svých domech, farách. Máme – a to zvláště my kněží – dělat to, co dělal Ježíš. Tedy vyjít ven a být s lidmi. Dávat jim naději, která dnes, zdá se mi, velice chybí.
Co vzkážete našim čtenářům?
Rád bych touto cestou obyvatelům Jarošova i všem z jeho okolí poděkoval. A to především za jejich vlídnost, s jakou mě přijali, i za to,
jak myslí na svůj kostel i celou obec. Vidím, že i když zdaleka ne všichni chodí v neděli na mši, tak jim – respektive Vám všem – přesto není
kostel lhostejný. Když dojde v nějaké vichřici nebo podobné události,
která poškodí budovu, hned podáte pomocnou ruku. Rád bych také
ocenil poslední iniciativu, která vzešla z řad místních, že u kostela na
hřbitově vztyčíme nový dřevěný kříž. Jsem také vděčný za to, že fara,
kterou církev v loňském roce prodala, zůstala v jarošovských rukou
a nemusíte se tak bát, že by se tam natočilo nějaké nové pokračování Hororu. (smích) Na tom všem je vidět, jak si vážíte svých předků,
tedy těch, kteří kostel sv. Prokopa postavili a celé generace Jarošováků v něm bylo pokřtěných, oddaných či pohřbených. Zkrátka je to Váš
kostel. Já jsem jen jeho dočasný správce, ale pod jeho věží budou žít
vaše děti – a pak zase jejich.
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knihovna

První čtvrtletí
v Pravdově knihovně

Zdá se, že nás konečně epidemie opouští a že se zase budeme
moci setkávat. První letošní akcí Pravdovy knihovny pro veřejnost
(samozřejmě kromě pravidelného půjčování knih a časopisů) bylo
setkání s oblíbeným lektorem Ladislavem Jandáčkem, který nás
zajímavě a vtipně seznámil s některými pozapomenutými okamžiky našich regionálních
dějin. Jak se ukázalo, „zahájení Jandáčkem“, řečeno šachovou terminologií, se ukázalo jako šťastné. Knihovna byla tradičně plná a nálada výborná.
Od podzimu zdobila

knihovnu výstava nádherných obrázků. Koncem února proběhla
vernisáž nové, neméně krásné. Autorkou malovaných šál a šátků
je paní Ivanka Chmelíková ze sousedního Rodvínova, krásně ji se

svými keramickými objekty doplňuje paní Hanka Kudrnová z nedalekého Strmilova, kterou můžete u nás v obci potkávat s dětmi z mateřské školy. Všechny exponáty opět „rozsvítily knihovnu“,

navzájem se nádherně doplňují. Ne
nadarmo jsme výstavu nazvali SOUZNĚNÍ. Touto kráskou se můžete pokochat až do června a některé exponáty jsou i prodejné. Máte-li zájem,
neváhejte a přijďte
se podívat, protože
řada z nich je už za-

mluvena! Vernisáž výstavy vtipně uvedli členové
Klubu čilých seniorů při Pravdově knihovně.
Setkávání chybělo i členkám Klubu čilých seniorů. Dohodly jsme se na pravidelných dvoutýdenních posezeních s různým programem. To první se uskutečnilo 8. března, a tak jsme si kromě
hravého programu procvičujícího paměť připomněly i celosvětový svátek žen. Kromě příjemně stráveného času jsme si pochutnaly i na výborném občerstvení od Vlasty Nejedlé.
V době jarních prázdnin se mohli dospělí i děti vydat
na procházku okolím Jarošova, kterou pro ně připravili
manželé Čapkovi. Po splnění úkolů a vyluštění tajenky
si mohli vyzvednout drobné ceny v Pravdově knihovně.
Další „čilé sezení“ se uskutečnilo v době uzávěrky tohoto čísla, stejně jako návštěva jindřichohradeckých seniorů a kytarový koncert. Jak se tyto akce vydařily, si můžete přečíst v příštím čísle.
A na závěr opět velké poděkování paní Haně Pácaltové a paní Marcele Petrovičové za výzdobu zádveří
knihovny. Při vstupu na vás dýchnou Velikonoce a radost z nadcházejícího jara. Oběma obětavým ženám
moc děkujeme!
Milena Kodýmová
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ohlédnutí

Ohlédnutí

za životem v obci v I. čtvrtletí 2022




31. 12. 2021 V poslední den minulého roku se uskutečníl pochod
z Nové Včelnice na Němcův kopec ve Zdešově. Děkujeme zdešovským hasičkám a hasičům za příjemné pohoštění .



17. 2. V důsledku vichřice došlo k několika výpadkům elektrické
energie. JSDH Jarošov nad Nežárkou vyjížděla k pádům stromů na
komunikace u Zdešova, Hostějevsi, v Kamenném Malíkově a v Nekrasíně k padlému stromu na stodolu domu č.p. 8. 



6. 1. Byl zprovozněn platební terminál na přepážce Obecního úřadu 
5. 3. V prostorách kanceláří bývalého Obecního úřadu byly ubytovány dvě rodiny z Ukrajiny  


6. 1. - 15. 1. V obci proběhla Tříkrálová sbírka, při které bylo celkem
vybráno 11562 Kč 


18. 1. V režii obce proběhlo čištění koryta bezejmenného vodního
toku u ČOV Jarošov nad Nežárkou 


24. 1. - 31. 1. Povodí Vltavy realizovalo čištění koryt říček Kameničky a Žirovničky v jejich vyústěních 


12. 3. Dočasné přestěhování prodejny ve Zdešově z důvodů její rekonstrukce do prozatímních prostor volební místnosti v č.p.6. Děkujeme všem co pomohli se stěhováním 


12. 3. Po ročním výpadku proběhlo za hojné účasti tradiční jarošovské Maškarní, hrála Prašivá hyena 



14. 3. JSDH Jarošov nad Nežárkou zasahovala u požáru trávy v k.ú.
Bednárec 

10

historie

Náš dům
č.p.

115

Podle profesora Muka se severovýchodní části Jarošova mělo říkat Potoční. Tam,
skoro na konci obce, stojí pod kopcem náš
dům.
Můj dědeček František Tůma se ženou
a třemi malými dětmi přišel do Jarošova
v roce 1928 z Horní Olešné. Nejdříve bydleli v podnájmech ve Svítkové ulici. V chalu-

pách u Klementů a u Mertů. Tam se narodila jejich nejmladší dcera. Dědeček si našel
práci jako čeledín u koní ve statku u Fenclů
a babička v kravíně u Brunnerů.
Začátkem roku 1930 koupili na opačném
konci Jarošova od Františka Maršíka pozemek na „zamokřené roli“. Náklady na pořízení pozemku tenkrát činily 6.242 Kč.
Stavbu chalupy „na klíč“ prováděla žirovnická firma Novák. Současně se stavěla
i těsně přilehlá sousední chalupa ševce Viktorina Lapky.
Podlahová výměra novostavby byla 54
čtverečních metrů. Uvnitř měla chalupa velkou kuchyň a o něco menší sedničku, jak říkali babička s dědou. V obou místnostech byly prkenné podlahy, v síni cementová dlažba. Voda se nosila od studny. Část chalupy byla podsklepená. Sklep
měl klenutý strop a před ním se, chtě nechtě, musel každý vcházející sklonit. To proto, že hlouběji se sklepem stavitel jít nemohl kvůli spodní vodě. O vlhkost v „lochu“
tedy nebyla nouze. K chalupě, do níž vedlo pár kamenných schodů krytých dřevěnou verandou, firma přistavěla zděný kolník s chlívkem a suchým záchodem. Tak
vlastně vznikl malý ze tří stran uzavřený
dvorek. Do chalupy se rodina stěhovala za
rok a půl.
Aby mohli splácet hypotéku, pronajali na
léto sedničku jako letní byt rodině pražského středoškolského profesora. Moje ma-

minka vzpomínala,
že rodina pana profesora brávala Tůmovy
děti na výlety po okolí. A po panu profesorovi zůstaly na štítu
kolníku sluneční hodiny. Ukazovaly čas ještě za mého dětství. Tůmovi však potřebovali příjem z pronájmu celoročně, a tak do
chalupy brzy přibyla čtyřčlenná rodina Křivánkova. V sedničce o 17 metrech čtverečních žila i sestra paní Křivánkové, švadlenka, která tam také provozovala svou drobnou živnost.
Když jsem tak procházela staré doklady
z vyřizování hypotečního úvěru, který si
moji prarodiče vzali, aby si mohli pořídit
vlastní střechu nad hlavou, napadlo mě,
jak často slýcháme nebo čteme ve sdělovacích prostředcích, že takovou míru stresu, jakou přináší dnešní překotná doba,
generace před námi neznaly! A jsme dost
často nakloněni tomu věřit a litovat se!
Tak jen pro porovnání: celkové náklady na
stavbu chalupy činily 49.586. Kč. Rodina
byla schopná hotově složit pouze 27.000

Rok 1950,
Zdenka Janurová-Tůmova s Evou Tůmovou
Kč. Podali si tedy žádost na Ministerstvo
sociální péče o státní záruku. Když ji získali,
mohli si vzít hypotéku u Spořitelního a záložního spolku v Jarošově, lidově se říkalo v Kampeličce. Kampelička hypotéku Tů-
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Domek č.p. 115 - 1950 Tůmovi,
postaveno 1929
mům poskytla na šestiprocentní úrok. Podle smlouvy museli ročně splácet 3.386 Kč.
Po odečtení splátky z ročního příjmu ve
výši 7.500 Kč, zbývalo šestičlenné rodině
na živobytí 4.114 Kč, jak je ve smlouvě vypočteno a černé na bílém uvedeno.
V chalupě pak Tůmovi vychovali dva syny
a dvě dcery, Křivánkovi dva syny. Po válce
a v šedesátých letech bydlela pár let v chalupě s babičkou a dědou i rodina mladšího syna Arnošta. Pro změnu šestičlenná.
Spočítala jsem, že tu během necelých 90
let, co dům stojí, vyrůstalo 14 dětí a v to nepočítám vnoučata, která tu pobývala, a zaplaťpámbu pobývají, o prázdninách. Babička s dědou se dožili vysokého věku, a když
už nezvládali sami v chalupě žít, prožili poslední dva roky v domově důchodců.
Po nich tu přechodně bydlel jejich vnuk,
můj bratranec Jiří Tůma s rodinou. V roce
1978 jsme se do chalupy čp. 115 přistěhovali my. Přízemní stavbu jsme přestavěli na
patrovou na původním půdorysu a během
let ještě párkrát přizpůsobili vnitřek domu
a jeho vybavení našim potřebám.
Po babičce a dědečkovi na zahradě zůstaly už jen dvě jabloně a hrušeň. Své místo
si zachovala studna. Betonová kostra lavičky pod jabloní je pořád táž, která stávala
opřená o jižní štítovou stěnu původní chalupy. I dvorek a zahradu stále odděluje zděné stavení, v němž kdysi býval kolník a chlívek. Ten dědeček později přestavěl na vejminek.
Všechno tu nese stopy dědečka a babičky. Do Jarošova přišli stejně jako my s malými dětmi. Stejně jako my tu našli domov,
vychovali děti a vypravili je do světa. Jen
doufám, že i našim vnoučatům vytváříme
v domě se zahradou bezpečný přístav dětství, který si odnesou do života. Tak jako si
já a moji bratranci a sestřenice neseme obraz šťastného trávení prázdnin u babičky
a dědy v Jarošově v čísle popisném 115.
Ivana Neumannová

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

Jarošov
a jeho místní části

Jarošovský
zpravodaj
1/2022

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

