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Vážení čtenáři,
naše obec patří mezi zhruba třetinu
samosprávných sídel v republice, kde byla
postavena pouze jedna kandidátka. Je pro
mě velkou ctí, že kolegyně a kolegové ze
zastupitelstva se rozhodli dále pokračovat
v této leckdy nevděčné, ale přesto naplňující a hlavně
smysluplné práci ve veřejné správě. Tedy s jedinou
výjimkou. Z rodinných důvodů nebude pokračovat Ing.
Petr Kadlec. Děkuji jemu i ostatním za práci odvedenou
v minulém období, které nebylo vůbec lehké. Vám všem
pak přeji podzim v mezích únosnosti s patřičnou dávkou
energie. A to nejen té tolik propírané v médiích.
Bohumil Rod, starosta obce
zprávy z obce

Informace z jednání 32. a 33.
schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na své schůzi kromě obvyklých procedur
schválilo:
• záměr prodeje pozemku p.č. 724/A v k.ú. Jarošov nad Nežárkou o výměře 152 m2 odděleného od pozemku p.č. 724/5
v k.ú. Jarošov nad Nežárkou geometrickým plánem č. 756105/2022 za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených
s geodetickým oddělením a převodem pozemku
• dodatek č. 1 k SOD na zakázku na stavební práce „Oprava objektu čp. 179 v Jarošově nad Nežárkou“ s Jindřichohradeckou
stavební s.r.o., Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec
• prodej pozemku p.č. 724/A v k.ú. Jarošov nad Nežárkou o výměře 152 m2 odděleného od pozemku p.č. 724/5 v k.ú. Jarošov geometrickým plánem č. 756-105/2022 za cenu 100 Kč
1m2 a úhradu nákladů spojených s geodetickým oddělením
a převodem pozemku
• Smlouvu o nájmu nemovité věci č. C/1162/CJHM/2022 s Českou republikou-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Nové Město, Praha
2 zastoupené Mgr. Václavem Mikešem, ředitelem odboru odloučeného pracoviště Jindřichův Hradec, na základě Příkazu
generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění na pozemek
p.č. 200/5  v k.ú. Zdešov o výměře 48 m2
• Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 20.000 Kč pro Krojovou družinu z.s., Jarošov nad Nežárkou 84, 37841 Jarošov nad
Nežárkou
• navýšení kapacity školní družiny ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou na 60 žáků s účinností od 1. 10. 2022
neschválilo:
• žádost Ing. Jiřího Pláničky, Česká nemovitostní s.r.o., Šumavská 763/III, Liberec III – Jeřáb46007 o prodej či pronájem pozemků p.č. 6/1, 6/2 a 8/2 v k.ú. Matějovec nad Nežárkou pro
výstavbu fotovoltaické elektrárny
vzalo na vědomí:
• stížnost občanů z čp. 183, 192 a 234 v Jarošově nad Nežárkou
na nečinnost obce v realizaci zpevnění příjezdové komunika-

ce, zprávu o opravě této komunikace a přenechalo rozhodnutí ve věci projednání stěžovateli požadovaného urychleného
schválení projektu zpevnění zmíněné komunikace zastupitelstvu zvolenému ve volebním období 2022 – 2026
Žádost o přehodnocení stanoviska zastupitelstva ve věci neoprávněné stavby na obecním pozemku p.č. 631/5 k.ú. Lovětín
a trvá na svém původním stanovisku
Dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme“ a schvaluje zapojení obce do tohoto programu

•
•

pověřilo radu:
• uzavřením Dodatku č.1 k SOD na zakázku na stavební práce
„Obnova vodovodního řadu Ke hřišti“ s Pebag, s.r.o., Horní Radouň 49, 37843 Horní Radouň.

Milí Jarošovští!
V polovině příštího roku nás čeká velké výročí. Uplyne rovných 100
let od chvíle, kdy se naše obec přejmenovala na Jarošov nad Nežárkou! A takové výročí se sluší pořádně oslavit. Po deseti letech
se opět chystá setkání rodáků a proběhne i řada zajímavých akcí,
které se už nyní začínají připravovat.
Ke zdárnému průběhu oslav můžete přispět i vy! Mezi námi žije
spousta šikovných lidí a zmíněné výročí může být příležitostí, aby
to „vyšlo najevo“. Vyzýváme proto všechny takto „políbené“, aby
svým nadáním potěšili nás ostatní.
Takže malujte, kreslete, fotografujte, pište, skládejte, tvořte cokoliv, prostě dělejte, co vás naplňuje a těší a příští rok
se s tím nezapomeňte pochlubit!
Pravdova knihovna vám k tomu ráda dá prostor a příležitost. Stačí se jen domluvit. Odhoďte falešnou skromnost a ozvěte se (kontakt Milena Kodýmová, tel. 777 065 442, e-mail m.kodymova@
centrum.cz nebo osobně v knihovně), ať je vidět, že naše obec žije
a díky vám je krásně barevná.
Moc se těšíme na spolupráci
Milena Kodýmová a Libuše Záleská

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

Otvírací doba pošty Partner
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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

zprávy z obce

Aktuálně z úřadu

Jihočeský kraj vyhlásil dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme“ a naše obec se do něj jako většina dalších usnesením
posledního zastupitelstvu připojila. Od 1. října tedy mohou cílové skupiny žádat o jednorázovou pomoc na OÚ. Žadatel musí mít
celkový průměrný měsíční příjem ze starobního či invalidního důchodu nižší než 16.000 Kč. V tomto případě může obdržet 4.000
Kč. V případě páru se jedná o celkový průměrný příjem na osobu nižší než 12.000 Kč. Pak je možná podpora ve výši 3.000 Kč na
osobu.
Od 1. 10. 2022 nebude návštěva Sběrného dvora možná bez odpadové karty. Kartu lze mít uloženou v mobilním telefonu. Děkujeme za pochopení.

Zajímavé výročí

I letos si v Jarošově nad Nežárkou připomínáme jedno velmi zajímavé výročí. Je to totiž celých 120 let, kdy tady u nás bylo založeno Mlékařské družstvo, které si ještě v tom samém roce 1902
stihlo postavit vlastní mlékárnu! Skutečnost v dnešní době neuvěřitelná… Podrobnosti
o tomto počinu si budete moci přečíst v dalším čísle našeho zpravodaje, ale tak významné výročí, které má svůj
přesah skoro až do současnosti,
nemůžeme
jen tak pominout. Proto se v Pravdově knihovRampa mlékárna Jarošov n.N. a vo- ně připravuje k této přízidla PRAGA RN na svoz mléka v ležitosti výstava zajímacisternách. Cisterna byla hliníková vých dokumentů a vera dala se z vozidla odejmout.
nisáž druhou říjnovou

Klimmtizzce
NNvrh řešení reelizzce vhodné pokojové
či komerční klimmtizzce. Kompletní nnslednn
servis údržbb klimmtizzčních ssstémů.
WWW.JHCINSTAL.CZ

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 štípané délka 1m (smrk, borovice) 1 000 Kč 1 prm.
jehličnaté neštípané – délka 2 m délka (smrk, borovice) 800 Kč/prm.

sobotu bude zároveň i setkáním bývalých zaměstnanců jarošovské mlékárny, která u nás působila až do roku 1979, tedy téměř 80
let! Zváni jsou samozřejmě i všichni ostatní, které mlékařská historie oslovuje.
Milena Kodýmová

listnaté štípané – délka 1m – pouze v omezeném množství
(bříza, olše, dub, buk) 1 200 Kč/ prm.
Objednávky přijímá p. Zdeněk Havlíček, mob. 776 670 556
Ceny jsou platné od 1. 7. 2022
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medailón

Jarošov nad Nežárkou
samoty a průmyslové areály východní část
V tomto čísle se podíváme na samoty a prů- Milý sousede či kolemjdoucí,
myslové zóny ležící na východ od silnice ve
směru na Pelhřimov. Nejprve navštívíme spočiň na chvíli
dvě malé sakrální stavbičky. Tu první najde- a seznam se blíže s naší obcí.
me naproti čerpací stanici pohonných hmot
při cestě na Zdešov. Je to nedávno vkusně Zde je malý historický exkurz
opravená malá kaplička nákladem pana Mi- do života našich předků.
loslava Bejdy. Datum jejího vzniku se mi nepovedlo dohledat, ale podle jejího názvu
Prokšova lze usuzovat, že byla vybudována po smrti majitele blízkého velkostatku, tedy
někdy počátkem devatenáctého století. Druhá je unikátní trojboká kaplička stojící v lese
na rozcestí bývalé císařské cesty na Žirovnici. Rok jejího založení neznáme. Dvě třetiny jejího půdorysu leží na bednáreckém katastru a jedna třetina na jarošovském. Celková roz-

loha stavby je 1m čtvereční. Vrátíme se do Jarošova a vydáme  se východním směrem.
Tady svými sily postavenými v šedesátých letech minulého století dominuje areál firmy
Dočeš. Dále tu najdeme areály firem ZZN Pelhřimov, Linberg beton a Tůmovu pilu. Důvodem pestré koncentrace tolika oborů v tomto místě bylo zprovoznění nové železniční transverzální dráhy na trase Horní Cerekev-Veselí nad Lužnicí, ke kterému došlo 3. 11.
1887. U nádraží pochopitelně nesměl chybět hostinec. Našli bychom ho ve statku čp.
75 stojícím naproti  nádražní budově. Býval vyhlášeným místem návštěv lidí pracujících
v okolí i výletníků z nedalekého Jindřichova Hradce. Opustíme svět kolejí a průmyslu a
přes koleje se vydáme k nedaleké místní části Matějovec. Ač Vás orientační cedule ubezpečí,  že se nacházíte v Matějovci, první dvě chaloupky po pravé straně cesty jsou nejvýchodnější částí katastru jarošovského. Čp. 79 postavil v roce 1899 Hofbauer a od roku1933
zde žijí Tunkovi. Čp. 118 postavené v roce 1936 obývají až do dnešní doby také Tunkovi.
Na tomto místě se rozloučíme a v zimním čísle Vás pozvu do samotného Jarošova nad Nežárkou.
        Bohumil Rod
Zdroj: PHDr.Jan Muk Kronika obce Jarošova nad Nežárkou 2.díl kapitola V. Z minulosti jarošovských gruntů
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škola

Začínáme!

Letošní první zářijový den začal v jarošovních dní. Díky slunečnému počasí probíské základní škole již tradičně společným
hala část výuky venku, pracovalo se na zasetkáním žáků, rodičů, pracovníků školy
hradě. Odpoledne se žáci scházeli ve škola zástupců Obce Jarošov nad Nežárkou.
ní družině, která se pro letošní rok rozšířila
„Tak už nám to začíná:
A už podruhé téměř pod širým nebem –
o další oddělení. Zde s dětmi pracuje paní
penál, knížky, svačina.
na verandě školy. Tentokrát nás nelimitovychovatelka Ing. Veronika Maryšková.
Časně vstávat, brzy spát,
vala žádná epidemiologická opatření jako
Stejně jako loni touto dobou sledujeme
nahlas
číst a pěkně psát“…
v minulých letech, ale vysoký počet přívývoj počasí, abychom naplánovali Sporchozích. Vězte, že do lavic letos usedá 54
tovní den. Tento den je dnem snad z cežáků! Po mnoha letech je k naší velké rado- Jak trefně vystihl atmosféru prvních zářijo- lého roku nejoblíbenějším. Plnit disciplísti překročena magická padesátka… S ta- vých dní ve svých verších básník Jiří Havel.
ny Olympijského víceboje na „Zeleňáku“
kovým množstvím žáků se sanelze mezi kapkami deště. Tak
mozřejmě protáhla i prvozánám držte palce, prosím, ať se
řijová ceremonie. Již tradičně
ještě nějaký paprsek ukáže.
byli vyhodnoceni nejlepší „cesA hurá. Po letech se chystátovatelé a cestovatelky“, jejichž
me na soutěže s ostatními mázaslané (přinesené) pohlednilotřídními školami v okolí Jince (obrázky, fotografie) zaplnily
dřichova Hradce a Českých Budvě velké nástěnky pod schodějovic. Tak snad už to letos vydištěm v budově školy. Děkujde - Fotbálek ve Velké Lhotě,
jeme!
Popelínská notička, Jarošovské
A nastal okamžik nejslavnostvajíčko, Angličtina v Plavsku,
nější. Jeden po druhém byli
Rychlí, bystří, obratní ve Stapředstaveni starším spolužárém Městě pod Landštejnem,
kům všichni prvňáčci. Letos
Olešnický lístek, Mlýnek v Mlajich je ve třídě 12 - a převahu
dém, Vrátecký Picasso. A bumají holčičky: Ellenka Bejdová, Adélka Bendová, Olivia Bond, dou i kroužky – Sportovní, Dramatický, Vaření, Hrátky s jazykem,
Tánička Buriánková, Romanka Dvořáková, Ellenka Kuchařo- Šikulové, Z pohádky do pohádky, Angličtina pro druháky, Setkává, Vendulka Lánová a Lucinka Turoňová. Kluci Táďa Drbal, vání se zvířátky. Žáky 3. – 5. ročníku čeká na jaře plavecký výcvik.
Péťa Kadlec, Mareček Lejtnar a Davídek Mikš se mezi nimi urči- Těšíme se na pana Stejskala a na moštování, chystáme se do Setě neztratí. Všech 12 prvňáčků dostalo od paní učitelky, pana sta- mence. Rádi bychom navštívili předvánoční Prahu, bylo by fajn
rosty a paní místostarostky medaile a pamětní listy. Ve třídách na podívat se zase do Stožce. Prostě máme spoustu krásných snů
ně čekaly učebnice, sešity, písmenka a balíčky s pomůckami.
a plánů.
Kromě prvňáčků posílila řady druháků Amálka Fialová, která A sny se mají plnit (nejen o Vánocích). Nám se jeden VELKÝ sen
k nám přistoupila z popelínské školy, a dvojčata Matyáš a Patrik splnil na konci prázdnin. Díky obětavosti mých báječných koleKargerovi přestupující z kamegyň vznikl na chodbě překrásnické základní školy do 5. ročný čtenářský koutek s bílou kniníku. Premiéru měla i paní asihovnou plnou knih a měkoučstentka Mgr. Hana Filipová.
kým kobercem. Oč větší je naše
Všem nově příchozím přejeme,
radost, že se líbí i dětem….
aby se v jarošovské škole cítili
každý den dobře.
Přeji všem žákům, pracovníDruhý zářijový den byl ve znakům školy i rodičům, aby celý
mení spolupráce napříč ročníškolní rok 2022/2023 byl rokem
ky. Počasí nám přálo, a tak se
naplněným poznáním, radostí
na školní zahradě poctivě cvičiz každodenních drobných polo, hlasitě zpívalo, radostně tvořilo, s chukroků a dobrou náladou!
tí plelo, sklízelo a sbírala se spadaná jablka. Na konci společně prožitého dopoledZaměstnancům Obce Jarošov nad Nežárne byla škola vyzdobena krásnými květinákou děkuji za celoroční podporu, pomoc
či s kyticemi lučního kvítí.
a spolupráci.
Martina Plášilová
V dalších dnech se život pomalu vracel
do rytmu obyčejně neobyčejných škol-
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Pojďme
mluvit o hospici

Je to již devátý podzim v pořadí, kdy se mluví o Hospicové péči
sv. Kleofáše. Řeč je o tradiční akci Týden pro hospic, která je spojena s oslavami Světového dne hospicové a paliativní péče. Tento den připadá vždy na druhou říjnovou sobotu. Akce na podporu mobilní hospicové péče se konají po celém světě. Jejich společným cílem je podpořit diskuzi o tom, jak péče o lidi na sklonku života funguje a jaké jsou její možnosti. V Třeboni a v Jindřichově Hradci se v týdnu od 1. do 7. října můžeme společně setkat na
celé řadě benefičních akcí. Záštitu nad celým týdnem převzal starosta města Třeboně Jan Váňa a nad akcemi v Jindřichově Hradci
starosta Jan Mlčák.

Co se chystá
1. října 		Jarošov nad Nežárkou
Zamykání a sjezd Kameničky
sraz u Teba
Mejdan Utopenců v Hospodě Pod Kostelem

13 hodin
po dojezdu

8. října		Jarošov nad Nežárkou
Léta vonící mlékem
vernisáž výstavy a setkání pamětníků mlékárny
Pravdova knihovna

15 hodin

8. října		

Lovětín

Posvícení
sál pohostinství		

20 hodin

15. října		

Zdešov

Posvícení
Kulturní dům

18 hodin

18. října		Jarošov nad Nežárkou
Kunžak a sir Nicolas Winton
Pravdova knihovna

17 hodin

22. října		Jarošov nad Nežárkou
Co jsme pro vás připravili? Letos odstartujeme již v sobotu 1. října
benefičním Během pro Kleofáše, který se uskuteční v třeboňském
lázeňském parku. Zájemci se mohou registrovat na webu www.
behyprohospic.cz nebo na místě v den konání od 9.00. Připraveny jsou trasy pro děti i dospělé. Ambasadorkou letošního běhu
bude běžkyně Petra Augstenová. Přijďte strávit příjemné podzimní dopoledne pohybem a podporou dobré věci! Rádi se s vámi potkáme také na bazaru bižuterie,
při cvičení jógy, při jazzovém koncertu, na besedě se spisovatelkou
a ilustrátorkou Martinou Špinkovou, na benefičním divadelním
představení a dalších akcích. Uprostřed týdne – ve středu 5. října se
můžete k hospicovému tématu
připojit hravou a jednoduchou formou. Bude se totiž po celé republice konat Papučový den! Přijďte do práce či do školy v papučích
a podpořte možnost těžce nemocných pacientů zůstat doma v kruhu svých blízkých až do konce. Fotografie v papučích můžete sdílet na sociálních sítích pod hashtagem #papucovyden.
Pro aktuální informace sledujte
web Hospicové péče sv. KleofáPodzim zase nastává,
še (www.kleofas.cz) nebo náš fatvrdí rána mlhavá…
cebookový profil (www.facebook.
com/hospictrebon). Těšíme se na Slunce ale nevzdává se,
setkávání s vámi!
Petra Pfeiferová barvy září v plné kráse!

Setkání seniorů
sál sokolovny		

15 hodin

24. listopadu		Jarošov nad Nežárkou
Nad novou knihou s Martinem Stručovským
Pravdova knihovna

17 hodin

26. listopadu		Jarošov nad Nežárkou
Rozsvícení vánočního stromu
s Jarošovskou krojovou družinou
sál sokolovny		

15 hodin

10. prosince		

Zdešov

Zahraje nám LYRIKA
Kulturní dům

17 hodin

31. prosince		Jarošov nad Nežárkou
Turistický pochod z Jarošova do Jarošova
sraz u obecního úřadu
Půlnoční setkání na návsi
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9 hodin

knihovna

Třetí čtvrtletí
v Pravdově knihovně

Na konci června, v době uzávěrky minulého čísla, jsme v knihovně otevřeli výstavu krásných obrázků velmi mladé a nadané Šarloty Kolářové. Málokdo asi do té doby tušil, jaký talent každý den
tady u nás potkáváme. Výstava zdobila knihovnu celé léto a některé návštěvnice oslovila natolik, že si několik obrázků objednaly i sobě domů.
S příchodem léta se tradičně poněkud omezují hodiny pro veřejnost, ale i tak
bylo dost důvodů k návštěvě. Kromě výše zmíněné
výstavy a řady novinek jste
si mohli (a stále ještě můžete) vybrat z málo čtených
knih za pouhou pětikorunu. Mnozí mezi nimi už našli tituly, které je oslovily.
Letos jste mohli během celého léta k nám opět nosit
kabelky. Knihovna se stala již poněkolikáté sběrným místem akce Kabelkový veletrh. Nepotřebné,
ale zachovalé kabelky mohou ještě udělat radost jiným a výnos z jejich prodeje za symbolickou cenu tak
umožní znevýhodněným
dětem rozvíjet svůj talent.

rek vyrazila tentokrát autobusem do Strmilova. Jely jsme poznat

Začátkem   července, tradičně ve volném dni okolo
jarošovské pouti, se koná
pouťová vycházka. Ta letošní nás zavedla „po humnech“ do sousedního Rodvínova. Při putování tam
jsme si na staré cestě k nádraží připomněli jednotlivá zastavení divadelní vycházky, která se na stejných místech odehrála před deseti lety. Od
nádraží jsme pak pokračovali k Rodvínovu, kde na nás u starého
dubu čekali naši hostitelé. Provedli nás svojí obcí a v obecní hospůdce nám při občerstvení vyprávěli o zajímavé historii Rodvínova. Ve vlahém podvečeru jsme se pak přes řeku Nežárku, lukami a
polními cestami vrátili domů.
O měsíc později, začátkem srpna, se 37 poutníků vydalo mnohem
dál. Letní výlet měl za cíl Sázavský klášter, hrad Český Šternberk
a zámecký park ve Vlašimi. Ráno nás sice z domova vyprovázely
kapky deště, ale za chvíli jsme jim ujeli. Už v Sázavě nás vítalo slunce a svítilo nám pak po celý den. Na všech našich zastaveních jsme
se setkali s laskavými lidmi, kteří milují svoji práci a svoje znalosti
dovedou zajímavě předat. Výlet se nám skvěle vydařil.
I na začátku září se odehrála zajímavá akce. Skupina čilých senio-
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knihovna

ohlédnutí

Ohlédnutí

za životem v obci ve III. čtvrtletí 2022


„Cestu strmilovské vody“ – projekt revitalizace okolí strmilovských
studní a dalších veřejných prostranství. „Matkou myšlenky“ a jednou ze tří hybných sil tohoto snažení je tamní knihovnice paní
Vlasta Vondrušová, která nás Strmilovem provedla a na jednotlivých zastaveních seznámila s tím, jak oživená prostranství vznikala. Její nadšení a pozitivní energie nabila i nás, takže jsme intenzivně vnímaly krásu navštívených míst a zapomněly na unavené
nohy. Slibovaný déšť nás dostihl až doma, ale tam nám už nevadil.

12. 7. - 15. 7. proběhlo letní soustředění mladých hasičů v areálu
střelnice AVZO v Jarošově nad Nežárkou 



I tohle byl vydařený počin, který zároveň zahájil „čilý zimní semestr“, a už se těšíme na další, které s námi můžete zažít i vy!
A protože nastává podzim, změnilo se v tomto tónu díky skvělým

23. 7. Po dvouroční přestávce se opět konal Folklorní festival v Jindřichově Hradci 
dobrovolnicím i naše zádveří. Přijďte se podívat!
Milena Kodýmová
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23. 8. Libuše Rodová projížděla naší obcí v rámci závodu kolem
české části České republiky. Trasa měřila 938 km s převýšením
9.955 metrů. Z 51 závodníků se umístila na 15. místě. Blahopřejeme 



17. 9. Oslavy 125. výročí zprovoznění železniční transverzální dráhy na trase Veselí nad Lužnicí-Horní Cerekev 


27. 8. Velmi pěkné Loučení s prázdninami na fotbalovém hřišti
v Jarošově nad Nežárkou připravili převážně mladí členové a příznivci Jarošovské sopky 

17. 9. Odstraňování ulomené části dubu na hrázi Hánovského rybníka členy JSDH Jarošov nad Nežárkou 
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historie

Dům,
ve kterém jsem žila
bezmála 30 let
čp.

130

Ten dům stojí v Jarošově nad Nežárkou a má číslo popisné 130.
Nechal ho postavit pan Bohuslav Fencl v roce 1939 na pozemku
své cementárny. Měl sloužit jako garáž pro firemní automobily a
v patře jako kancelář. To uvádí i Jan Muk ve své Kronice obce Jarošova nad Nežárkou z roku 1940 v přehledu usedlostí a popisných čísel.
fotka - garáže
Ten dům se stal mým domovem v březnu 1954. Přistěhovali jsme
se sem ze Světlíku u Frymburka. Tatínek tu začal pracovat jako vedoucí provozovny cementárny výrobního družstva Jihotvar, jak se
v té době původní soukromá cementárna pana Fencla nazývala, a
maminka jako účetní. Byt sestával pouze ze dvou místností s umy-

vadlem a se suchým záchodem na chodbě společným i pro další rodinu obývající zbývající dvě místnosti v domě. V té době tam
navíc ještě byla v provozu i původní kancelář v roku 1939. Když ta
pak byla přemístěna do nového provozu cementárny u nádraží,
rozšířil se náš byt o tuto místnost, kde si rodiče zřídili ložnici. Když

dožili vedlejší nájemníci, získali jsme konečně i prostor pro prádelnu a spíž, později byla volná místnost zařízena jako pokoj pro
mého tatínka, který byl tehdy už vážně nemocen. Pokoj ale využíval i jako pracovnu, protože v té době dohlížel na fungování obecního vodovodu, o kterém vedl pečlivé záznamy, a také, to hlavně,
vedl rozsáhlé zápisy o své šlechtitelské činnosti v chovu holubů.
Z tohoto domu jsem se odjížděla vdát, sem jsem za dva roky přivezla z porodnice svoji novorozenou dceru a žila tu další čtyři roky
s ní i s rodiči, než se za námi do novostavby bytového domu číslo
168 přistěhoval i můj muž a přibyli k nám také kluci dvojčata. Půlrok zbýval do třiceti let mého pobytu v tomto domě ve chvíli, kdy
jsme se stěhovali do zmíněné novostavby a mohli tak konečně začít žít jako rodina.
Domek s dřevěnou verandou se po
roce 1989 v restituci vrátil paní Bohunce Šimkové – dceři původního majitele
pana Bohuslava Fencla. Ta zajistila další modernizaci vnitřních prostor a nechala vybudovat sociální zařízení odpovídající současnému životnímu standardu. V tomto domě dožili oba moji rodiče. Byt užívaný 22 let pak už jen mojí
maminkou jsme vyklidili v únoru 2011 a
předali majitelce. Dnes už tam žije další generace – vnučka paní Šimkové s rodinou. Mladí lidé mají jiné nároky na životní standard, a tak domek prošel další
zásadní rekonstrukcí a změnilo se i jeho
okolí. A mě zbývají už jen vzpomínky na
podstatnou část života s tímto domem
spojenou, na verandu prozářenou maminčinými muškáty a střechu plnou tatínkových holubů. Na zahrádku, která
byla také tatínkovou chloubou, i na lavičku pod starou jabloní, kde jsme často sedávali a trávili společné chvíle. Když
tam někdy jdu okolo, uvědomuji si, že už tam nejsem doma. Ale
takový je život, čas nezastavíš. V Jarošově jsem ale doma pořád,
vždyť v novém domě žiju již dalších 39 let…
Milena Kodýmová
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