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Vážení čtenáři,
Máme za sebou první půli tohoto roku. Není
vůbec lehký a staví před nás nové zkoušky.
Věřím, že je společně zvládneme a obstojíme
v nich. Tak, jako tomu bylo na venkově vždy
v nelehkých dobách od pradávna. Přeji Vám
všem klidné léto, ve kterém budete stále moci najít čas
i chladivé místo pro odpočinek a harmonii duše.
Bohumil Rod, starosta obce
zprávy z obce

Informace z jednání 29., 30.
a 31. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na své schůzi kromě obvyklých procedur
schválilo:
• podání žaloby prostřednictvím JUDr. Luboše Průši, tř. Národní Svobody 32/11, 397 01 Písek ve věci řízení o odstranění neoprávněné a nelegální stavby pergoly nebo přístřešku s pomocným materiálem bez souhlasu obce na jejím pozemku
p.č. 631/5 v k.ú. Lovětín
• jednání o náhradě za údajně zastavené části pozemků p.č. 4/2
a 193/1 v k.ú. Matějovec nad Nežárkou místní komunikací až
poté, co žadatelka svá tvrzení prokáže zaměřením geometrickým plánem
• záměr prodeje části pozemku p.č. 606/3 b odděleného geometrickým plánem č. 195-178/2021 od pozemku p.č. 606/3
v k.ú. Zdešov a pozemku 564/3, od kterého je oddělen geometrickým plánem č. 195-178/2021 pozemek p.č. 564/7 v k.ú.
Zdešov zůstávající v majetku obce
• Smlouvu o náhradě za rušenou část vodního díla č. PVL297/2022/SML s Povodím Vltavy, s.p. Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
• Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období
2022 – 2031
• Smlouvu u budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. ZP-00106002741/001-FORG s EG.D, a.s., Lidická 1873/36
Černá Pole, 602 00 Brno na pozemku p.č. 1192/2 v k.ú. Jarošov
nad Nežárkou v rámci akce „Jarošov nad Nežárkou, rek VTL TU
Lovětín“
• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JH-014330069395/006FIA s EG.D a.s., Lidická 1873/36 Černá Pole, 602 00 Brno na pozemcích p.č. 564/2, 564/3, 607/4 a 712/2 v k.ú. Zdešov v rámci
stavby „Zdešov, Semotán-kabel NN“
• Výzvu, zadávaní dokumentaci a výběr oslovených firem ve Veřejné zakázce Rybník na p.č. 601 v k.ú. Zdešov
• Dodatek č. 3 ke Smlouvě o likvidaci odpadu s AV CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 provozovna Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec
• zachování počtu 15 zastupitelů pro volební období 2022 –
2026
• podání žádosti o odkup pozemku p.č. 511/3 v k.ú. Lovětín od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42 Nové Město, 12800 Praha 2
• podání žádosti o odkup pozemků p.č. 262/3, 652/2 a 651/2   
v k.ú. Lovětín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42 Nové Město, 12800 Praha 2

•

 arovací smlouvu na stavbu vodovodní a kanalizační přípojky
D
na pozemku p.č. 256/60 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
Účetní závěrku Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2021
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, dle
doporučení hodnotící komise výběrového řízení na zakázku
,, Rybník na p.č. 601 v  k.ú. Zdešov“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným účastníkem výběrového řízení,
tj. s účastníkem Milan Sobek Kunžak 255, 37853 Kunžak
Rozpočtové opatření č. 5/2022
z adání přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 soukromému auditorovi Ing. Jiřímu Tinkovi, Branná 117, 37901
Třeboň
delegaci starosty na Valnou hromadu společnosti EKO SKLÁDKA spol. s. r. o., IČO 608388841, se sídlem Václavská 609, Jindřichův Hradec III, 37701
spolupráci s Městem Stráž nad Nežárkou a Obcí Novosedly
nad Nežárkou při tvorbě kalendáře na rok 2023

•
•

•
•
•
•

neschválilo:
• Žádost o prodej části pozemku p.č. 605/1 v k.ú. Lovětín
• Žádost firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10 provozovna Václavská 609/III, 377 01
Jindřichův Hradec o mimořádnou úpravu cen služeb – skokový
nárůst cen PHM
• Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha
8 ve výši 7 500 Kč
• Žádost o koupi maringotky v majetku obce
odložilo:
• rozhodnutí ve věci zadávací dokumentace a návrhu Smlouvy
o dílo pro akci „Prodloužení místní komunikace 18c a propojení k ČOV Jarošov nad Nežárkou“
vzalo na vědomí:
• informaci starosty ohledně prodeje a koupě pozemků
• uzavřelo na základě §174 zákona č.250/2000 Sb. o projednávání Závěrečného účtu Obce Jarošov nad Nežárkou za rok
2021, jehož součástí je Zpráva o přezkoumání hospodaření
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

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

Prázdninový provoz knihovny
Stejně jako každé léto poněkud upravujeme provoz knihovny.
O prázdninách máme otevřeno v úterý a ve čtvrtek, vždy od 17 do
19 hodin. Při návštěvě si budete moci prohlédnout novou výstavu, jejíž vernisáž proběhla v době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje. Za prohlídku stojí i při revizi knihovního fondu vyřazené opotřebované a málo čtené knihy. Pokud vás některé z nich zaujmou,
mohou být vaše za pouhou pětikorunu. Tak neváhejte! Těšíme se
na vás i o prázdninách!

Pouťová vycházka
bude!
Po vynucené dvouleté pauze vás
všechny opět srdečně zveme na oblíbenou pouťovou vycházku. Tentokrát
se vydáme „po humnech“ do Rodvínova. Cestou ale budeme mít několik zastavení. Na staré cestě si připomeneme deset let staré zážitky z tehdejší „divadelní“ vycházky, kdy jsme
si připomínali výročí Čtenářsko divadelní besedy a s tím spojenou dlouholetou divadelní tradici v obci. Při
zastavení na nádraží vzpomeneme
135. výročí, kdy tudy projel první vlak
a  připomeneme si i jednu zajímavou
událost, která se tam stala před 120
lety. Potom už vyrazíme směr Rodvínov kolem kolejí a pak po stráni nad
řekou. U penzionu U starého dubu na
nás budou čekat Rodvínovští. Provedou nás obcí a u obecní hospůdky se
u občerstvení dozvíme něco z historie i současnosti Rodvínova. Po přátelském posezení se vydáme na zpáteční cestu po lávce přes Nežárku,
loukami a polní cestou přes Kruplov
domů. Stane se tak ve sváteční úterý
5. července. Sraz účastníků je v 16 hodin v Pravdově knihovně.
Milena Kodýmová

Slunce svítí,
větřík fouká,
léto na nás
z nebe kouká.
Užívejte pohody
v lese nebo u vody!

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

Pojeďte s námi na letní výlet Posázavím

WWW.JHCINSTAL.CZ

I v srpnu nabízíme zajímavou akci. První srpnovou sobotu vyrazíme na letní výlet do Posázaví. Naší první zastávkou bude Sázavský
klášter, se kterým naši obec spojuje osobnost sv. Prokopa. Odtud
budeme pokračovat na hrad Český Šternberk, který impozantně
ční nad řekou Sázavou. Na zpáteční cestě zavítáme i na Podblanicko. Konkrétně se budeme moci projít zámeckým parkem ve Vlašimi, odpočinout si a relaxovat buď přímo tam, nebo v zámecké restauraci.
Výlet se uskuteční v sobotu 6. srpna 2022. Příspěvek na dopravu
činí 300 Kč. V případě zájmu si můžete předem objednat i oběd.
Vybírat můžete ze tří jídel: kuřecí stehno s bramborovou kaší, klasická vepřová pečeně nebo svíčková.
Zájemci se zaregistrují přímo v knihovně, případně u M. Kodýmové (tel. 777 065 442, e-mail: m.kodymova@centrum)
nebo u L. Záleské (tel. 728 319 129, e-mail: Liba.Zaleska@
seznam.cz) nejpozději do 22. července 2022!
Milena Kodýmová

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.

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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Škola končí…..
Kaštany dávno odkvetly, na školní zahradě kvapem zrají jahody
a právě dnes jsme zažili pořádnou letní bouřku. Stříháme pomyslný metr dalšímu školnímu roku. S radostí píšu, že jeho druhá polovina se po mnoha měsících vrátila do tolik očekávaného „normálu“. Na řádcích níže se pokusím popsat, jak bylo příjemné a osvěžující „vylétnout“ společně za poznáním mimo lavici. Na některé
z cest jsme pod naše ochranná křídla přibrali i dva nové ukrajinské
spolužáky. Snad se jim na cestách líbilo stejně jako nám….

1. Sportovali jsme:

-  všichni žáci 2. – 5. ročníku absolvovali plavecký výcvik v jindřichohradeckém bazénu
-  celá škola se zapojila do plnění disciplín „Olympijského víceboje“, někteří žáci se zúčastnili okresního kola v Jindřichově Hradci a krajského kola v Táboře. Děkujeme za vzornou reprezentaci
školy Magdalenko, Petruško, Terezko,  Verunko a Pepčo!
-  některé hodiny tělesné výchovy probíhaly v okolní přírodě nebo
na hřišti  

1. Sportovali jsme

2. Pomáhali jsme přírodě:

-  projekt „Ukliďme svět“ – uklízeli jsme částí obce Jarošov nad Nežárkou a jejího okolí, přidali se k nám i kamarádi z mateřské školy
-  projekt „Den Země“ – společně s veřejností jsme na školní zahradě oslavili svátek naší planety - na stanovištích jsme si připomněli význam vody, dělali pokusy s vodou, seznámili se s vermikompostérem, vypleli záhony a pekli buřty

3. Starali jsme se o své zdraví:

-  pravidelně jsme chodili o velké přestávce ven – hráli jsme fotbal,
basketbal, vybíjenou, na honěnou….
-  škola byla opět zapojena do projektů „Ovoce do škol“ a „Mléko
do škol“
-  žáci 2. – 5. ročníku navštívili „Dopravní hřiště Jindřichův Hradec“,
kde se učili  zásadám správného chování na silnici
-  projekt „Den zdraví“ – ve spolupráci s Nemocnicí Pelhřimov si
žáci vyzkoušeli praktické dovednosti při poskytování první pomoci, seznámili se s prevencí úrazů
-  žáci 1. ročníku si v rámci projektu „Veselé zoubky“ připomněli důležitost každodenní péče o svůj chrup
-  pokračovali jsme ve sběru léčivých rostlin, šípku, citronové a pomerančové kůry

2. Pomáhali jsme přírodě

4. Hledali jsme moudro v knihách:

3. Starali jsme se o své zdraví

-  žáci 1. ročníku navštívili Pravdovu knihovnu, kde pro ně paní Milena Kodýmová připravila zajímavý program
-  v projektu „Knížka pro prvňáčka“ dostali žáci každý svoji knihu
-  žáci 2. – 5. ročníku navštívili Městskou knihovnu Jindřichův Hradec, kde se seznámili s organizací dětského oddělení a s knihami

5. Spolupracovali jsme:

-  se ZŠ Nová Včelnice v rámci jejich projektu zaměřeného na anglický jazyk a digitální technologie
-  se ZUŠ Žirovnice – společně jsme u nás oslavili Den dětí ve „Zpívající keramické dílně“ – žáci si vyzkoušeli pod vedením paní učitelek ze ZUŠ práci s hlínou, vyrobili si drobné dárky a zazpívali si
-  s paní Antalovou, která po celý školní rok přijížděla pravidelně do

4. Hledali jsme moudro v knihách
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škola
školy se svými čtyřnohými kamarády a poutavě o nich s dcerou
Eliškou (žákyně 5. ročníku) vyprávěla, samozřejmostí bylo pomazlení se všemi zvířecími kamarády
-  s paní Tesařovou, která nás pozvala k nim do mlýna – prvňáčci se
dozvěděli mnoho zajímavostí ze života ryb, včel, hus, ovcí a koz
-  s Jarošovskou krojovou družinou, která se postarala o úvodní
část programu na Den Země
-  s Jihočeskou hospodářskou komorou – tolik oblíbené workshopy ve školní družině

6. Přivítali jsme:

-  předškoláky v 1. třídě – společně jsme si zazpívali a ukázali si, co
kdo už umí
-  15 předškoláků u zápisu do 1. třídy – byli moc šikovní, už se na
ně těšíme
-  4 nové spolužáky – Míšu, Andrejku, Miška a Vasilinu

5. Spolupracovali jsme

7. Putovali jsme za poznáním:

-  historie – zážitkový park Zeměráj
-  prohlídka zámku Orlík
-  beseda o Janu Ámosi Komenském
-  věda – Moravien Science Centre Brno – objevy, pokusy

8. Učili jsme se:

-  ve třídě, venku v trávě, v okolí školy a všude, kde jsme byli s očima otevřenýma
-  hrou, prožitkem

9. Děkujeme:

6. Přivítali jsme

-  zřizovateli Obci Jarošov nad Nežárkou za pomoc a podporu pokaždé, když je třeba
-  panu Zdeňkovi Vaněčkovi za údržbu a opravy a za vstřícnost
-  pánům Janu Miglovi a Zdeňkovi Královi za výrobu krásných dřevěných kuchyněk na školní zahradu
-  paní Veronice Stránské za milá překvapení (občerstvení pro děti)
-  našemu mnohaletému sponzorovi panu Michalovi Kadlecovi za
velký příspěvek „na cesty“
-  všem, kdo nás podporují a fandí nám
Za sebe chci poděkovat všem pracovnicím školy, školky a jídelny
za každodenní skvělou práci.
Malým i velkým  přeji krásné léto a v září ve škole na viděnou .
Martina Plášilová

7. Putovali jsme za poznáním

8. Učili jsme se
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9. Děkujeme

medailón

Jarošov nad Nežárkou
samoty a průmyslové areály západní část
V minulých číslech zpravodaje jsme vám
představili sedm částí naší obce a dostáváme se do té největší, po které nese své jméno. Jen pro připomenutí.
Naše obec Jarošov nad Nežárkou má osm
částí ležících na sedmi katastrech. Místní
části Kruplov a Jarošov nad Nežárkou leží na
společném katastru o velikosti 995 ha. Kruplovský medailonek zde už vyšel. Podíváme

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

se tedy do externí části Jarošova nad
Nežárkou tvořené samotami a průmyslovými zónami. Vzhledem k jejich počtu je rozdělíme silnicí 1. třídy č. 34.
V tomto čísle si projdeme objekty ležící
nalevo ve směru na Pelhřimov.
Začneme u maličké chaloupky na kopečku za vodojemem ve směru na Lovětín č. p. 58. Byla postavena v roce
1787 jako pazderna k č. p. 34. Název
pazderna bychom dnes vyměnili za
sušárnu. Sušilo se zde lněné pazdeří
k textilním účelům. Pazderny se stavěly dále od vsí, neboť při sušení hrozilo zvýšené nebezpečí požáru. Po úpadku lněného průmyslu se tyto budovy většinou měnily na ,,chudobince“, dnešním jazykem sociální byty. Stejné to bylo počátkem dvacátého století i u
č. p. 58. Dnes v tomto domečku bydlí naše nejstarší občanka paní
Blanka Pecánková.
Přejdeme pole od domečku a sejdeme
do údolí říčky Kameničky. Na jejím levém břehu se rozprostírá bývalý farský
lom. Kámen z tohoto lomu se používal
převážně na výrobu štěrku a těžba byla
utlumena pravděpodobně v šedesátých letech tohoto století. V roce 1974
zde byla vystavěna střelnice tehdejšího Svazarmu (dnes AVZO). Má č. p. 184.
Po cestě od lomu mineme pozůstat-

ky drůbežárny a později bažantnice patřící
k vedle stojícímu statku č. p. 124, který byl
vystavěn v roce 1940.
V zatáčce mineme chaloupku č. p. 132 postavenou v šedesátých letech minulého století a přijdeme ke statku, který je dnešním
veteránem. Má č. p. 51, říkalo se zde U Kejstů, a vystavěn byl ještě před Bílou Horou
v roce 1595 pravděpodobně blíže u vsi.  V le-

tech 1646 a 1879 vyhořel. Po druhém
požáru byl vystavěn na kopci, tedy na
dnešním místě.
Kousek dále vidíme rozestavěnou stavbu a objekt č. p. 238 v areálu bývalého
autobazaru JI-MI, dnes sídla dřevařské
firmy EXPO. Vydáme se ale po úzké silničce západním směrem do areálu Hlubokodolu. Je složen z č. p. 63 (tovární
objekt), č. p. 87 (dělnický dům), č. p. 99
(vila), č. p. 100 (tovární objekt) a č. p.
101 (dělnický domek). Areál byl vybudován v roce 1830. U jeho zrodu stál jarošovský podnikatel a starosta Komárek. Vzhledem k bohaté historii areálu mu věnujeme
zvláštní článek v některém z dalších čísel zpravodaje.
Po bývalé trase hlubokodolské vlečky vedoucí k lovětínskému nádraží přejdeme řeku Kameničku. A zde kousek před hranicí lovětínského katastru stojí chaloupka č. p.
120 vystavěná v roce 1935. Plnila pravděpodobně funkci letního bytu. Asi
dva kilometry proti proudu Kameničky, kousek od trojmezí jarošovského,
lovětínského a novovčelnického katastru, stojí dva domky č. p. 98 (postavené v roce 1931) a č. p. 114 (postavené v roce 1930). Podle informací současného majitele a potomka jednoho
z původních stavitelů byly parcely od-
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Co se chystá
Letos někteří organizátoři ještě váhají vrátit se po pauze k obvyklým letním akcím, něco málo ale přece jen nabízíme:
5. července 		Jarošov nad Nežárkou
Pouťová vycházka do Rodvínova
se zastavením na staré cestě
a na nádraží
Pravdova knihovna
23. července 		
Folklórní festival
s Jarošovskou krojovou družinou
zahájení před KD Střelnice
průvod městem
folklórní vystoupení
v Muzeu Jindřichohradecka

16 hodin
Jindřichův Hradec

12,30 hodin
13 hodin
14 hodin

6. srpna 		Jarošov nad Nežárkou
Letní výlet do Posázaví
(Sázavský klášter,
hrad Český Šternberk,
zámecký park ve Vlašimi)
odjezd z návsi

koupeny od římskokatolické církve velmi levně. Důvodem dumpingové ceny byla nejen odlehlost lokality, ale také výskyt písečných blech. Jak dalece je informace relevantní, nedokážu posoudit. Návštěvu tohoto místa určitě doporučuji. Blechy tu nejsou, ale
dokonalá atmosféra rozhodně ano.
Bohumil Rod
Zdroj: PHDr.Jan Muk Kronika obce Jarošova nad Nežárkou 2.díl kapitola V. Z minulosti jarošovských gruntů

Hasičský talent
Dne 19. 6. 2022 se ve Strakonicích konalo krajské kolo hasičské
soutěže a SDH Jarošov v ní měl svého zástupce. Přesněji řečeno zástupkyni Ivanu Neumannovou, která ve své kategorii „střední dorostenky jednotlivci“ získala krásné 4. místo. Na otevřeném stadionu bylo ten den kolem 32 stupňů a nedočkaví, nervózní soutěžící
stále dokola pilovali své výkony. Ivča jen v naprostém klidu přihlížela a s úsměvem pronesla: „Kdo trénuje, ten si nevěří.“ Zaslouženě jí patří veliká gratulace a je mi ctí, že jsem ji mohla coby vedoucí doprovázet.
Zdenka Ouhelová
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8 hodin

knihovna

Druhé čtvrtletí
v Pravdově knihovně

O víkendu se pak knihovnou nesly tóny kytary. Mladý hudebník
z Prachatic pro nás připravil exkurzi světem hudby a předvedl své
umění.

Přímo smršť akcí se knihovnou přehnala v době uzávěrky prvního čísla zpravodaje. 22. března se odehrálo další „čilé sezení“, na
kterém jsme přivítaly Janu Kümmelovou. Ta nám přišla povyprávět
o své cestě do Banátu, české enklávy v rumunských horách.

Předposlední březnový den byla knihovna pro změnu plná Broučků, mladších dětí z mateřské školy.

O dva dny později byla knihovna plná Motýlků, starších dětí z mateřské školy.

V úterý 5. dubna nás již podruhé poctila
svojí návštěvou jindřichohradecká spisovatelka Nina Roubíková.  Přijela nám představit svoji novou knihu, posedět a popovídat, „jak jde život“. Bylo to milé a bezprostřední setkání.

Na „čilém sezení“ 19. dubna jsme si společně zazpívali (byli mezi námi i dva muži!).
Netradiční hodinu zpěvu vedla Marcela Fenclová. Naučila nás některé techniky
rozezpívání a pak došlo na „objevný“ zpěv
i na osvědčené evergreeny.

Den nato jsme přivítaly milou návštěvu seniorů z Jindřichova
Hradce. Strávili u nás téměř celé odpoledne a ani se jim nechtělo
zpátky. I pro nás to bylo velmi milé a inspirující setkání.
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knihovna
Ve čtvrtek 28. dubna do knihovny zavítalo 16 prvňáčků. Předvedli
své čtenářské umění, „vyčistili“ studánky, poslechli si pohádku od
Jitky Molavcové, zahráli si na potůček a nakonec i vyluštili křížovku.
Na květnovém „čilém sezení“ jsme se učily správně dýchat. Poradit nám přišly jarošovské jogínky Míla Bínová a Dana Tomaschková. Byl to užitečně strávený čas, za který oběma ženám děkujeme.

6. června si prvňáčci přišli pro svoji Knížku pro prvňáčka. Tentokrát
je to moc hezké povídání z přírody doplněné krásnými fotografiemi. Nejdřív se ale museli „poprat s písmenky“ a hledali poklad. Našli jej v knihovně a byla to, jak jinak, knížka. Společně jsme si ji celou přečetli a náramně se u ní pobavili. Nakonec si každý převzal tu
svoji a další drobné dárky. Těšíme se, že se do knihovny vrátí jako
opravdoví čtenáři.
V úterý 17. května jsme se vypravily za rozkvetlou krásou do Bednárce.
Našimi hostiteli byli manželé Koudelkovi. Provedli nás svojí nádhernou
zahradou a zasvěceně hovořili o keřích i stromech. Skláníme se před jejich znalostmi i nadšením, se kterým
se o tu nádheru starají. A děkujeme
za čas, který nám věnovali!

Tradičně se díky našim stálým kreativním dobrovolnicím obměnilo i zádveří
knihovny, které nás tentokrát vybízí k cestování. Tak
hodně hezkých letních zážitků!

Tradiční vítání občánků se letos uskutečnilo v obvyklém květnovém termínu. Knihovnu zaplnilo jedenáct kluků a holčiček se svými rodiči a dalšími příbuznými. Pozdravit je přišli žáci zdejší školy,
následoval projev pana starosty a podpisy do pamětní knihy. Rodiče dostali dárky od obce a knihovny. Slavnostní akt zakončilo
společné fotografování u Pohádkovníku před knihovnou.

Pomyslný „jarní semestr“ čilých
setkání jsme zakončily poslední květnový den sezením se vzpomínáním na naši kamarádku Irenu
Fenclovou. Vzpomínaly jsme hezky
při promítání fotografií ze společných zážitků i při písničkách a dobrém občerstvení. Ani se nám domů
nechtělo…

Kromě všech těchto akcí a pravidelného půjčování jsme za pomoci metodiček z jindřichohradecké knihovny zvládly i revizi knihovního fondu, která dopadla nadmíru dobře. Při té příležitosti
jsme také vyřadily z fondu knihovny větší počet opotřebovaných
a málo čtených knih. Možná, že by se vám některý z těchto titulů
mohl hodit. Tak se přijďte podívat a vybrat si. Získat je můžete za
pouhou pětikorunu za kus.
Milena Kodýmová
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ohlédnutí

Ohlédnutí



za životem v obci ve II. čtvrtletí 2022


30. dubna se uskutečnilo Pálení čarodějnic a Stavění Máje .

2. dubna proběhlo Odemykání Kameničky. Přes nepřízeň počasí
řeku sjely dvě statečné osádky lodí a suchou variantu absolvovalo 8 turistů .




20. května proběhlo v Pravdově knihovně Vítání občánků .

9. dubna se uskutečnilo v sále Hospody Pod Kostelem divadelní
představení ochotníků ze Strunkovic nad Blanicí s názvem Všecy
někradnů na motivy pohádky Jana Wericha.
Děkujeme Michalovi Kadlecovi za bezplatné poskytnutí sálu .




4. června se konaly Oslavy MDD v Jarošově nad Nežárkou a v Hostějevsi. Pořadatelé děkují všem sponzorům 

23. dubna se konal na školní zahradě Den Země .





18. června se uskutečnily Oslavy sto let od založení SDH Zdešov .
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historie

Příběh
chalupy čp.
66

Kupní smlouva, 20. května 1868:
Výše psaného dne a roku, stala se mezi Františkem Štěpánem co prodávajícím ze strany
jedné a mezi manželi Jakubem a Terezií Peltan, co kupujícími ze strany druhé. (smluvní
cena činní 515 zlatých rakouských).
Tak začal rod Peltanů na chalupě č.p.66.

Na snímku zleva: Ludmila, Josefka, Zdeňka,
Eduard a Marie. Kluk vpředu je Jarda Peltan.
Jakub a Terezie měli během šestnácti let
7 dětí, z nich jsou pro naše vyprávění důležití Eduard *1874 a Vincenc *1877.
Otec Jakub poslal Eduarda do Líšnice poblíž Žamberka, za kamarádem
z vojny, aby se u něho vyučil truhlářem. Tam se Eduard nejen vyučil, ale také se 19. října 1897 oženil s Josefou Štefkovou. V Líšnici se jim narodili dvě děti Vincenc
(*1897) - ten se pak vrátil do Východních Čech a Marie (*1900).
Eduardův bratr Vincenc bydlel
s rodiči na chalupě č.p. 66 a založil zde truhlářství. Avšak ve dvaceti čtyřech letech umírá svobodný
a v Jarošově zůstává chalupa se
stárnoucími rodiči.
Jakub píše synovi do Líšnice, aby
se vrátil a převzal truhlářskou živnost.

Eduard se s rodinou vrací a začíná truhlařit. V jediné místnosti jsou dva ponky, hoblíky,
dláta, pilky, svidřík, nebozezy,
prkna, kamínka s klihem, dvě
postele, stůl, pár židlí a skříň.
A kolébka pro rozšiřujíci se rodinu. Narodila se dcera Ludmila *1902, kluci Josef *1907
a František *1909. Poslední
přišla na svět Anna *1916.
V roce 1927 nechal Eduard vystavět nový dům, dnes s popisným číslem 60. Děti odešly z Jarošova, až na Františka, který zůstává na čísle poNejstarší snímek chalupy, ještě s dřevěnou kolničkou, šinpisném 60.
Je krejčí a místní si ho jistě pa- delem na střeše, a s Františkem Peltanem.
matují. Má dceru Marii (dnes
a tetu. Věřte nebo ne, od roku 1989 je chažije v Českých Budějovicích) a syna Jarolupa má.
slava, který žije se svojí ženou Blankou stříV roce 1978 jsem se oženil s Janou Tůmodavě v Praze a v Jarošově.
vou a máme dceru Jitku *1978, ta celé
Chalupu dědí po rodičích dcera Ludmidětství jezdila na chalupu. Také zde měla
la, která bydlí v Kunraticích u Prahy. Vdáspoustu kamarádů u Kosářů, u Krajníků,
vá se za Josefa Vavrocha a mají dvě dcery,
u Mertů, u Dočekalů, u Fenclů.
Olgu *1928 a Zdeňku *1932. Olga se vdává
Nakonec se do Jarošova přivdala, i když
v roce 1952 za ing. Vlastimila Sobotu - a to
bydlí s rodinou v Praze.
je má maminka.
Její manžel a náš zeť je Václav Tunka z MaV roce 1986 umírá má babička Ludmila
tějovce. Mají dva syny, Jana *1998 a Tomáa chalupu dědí její dcery Olga a Zdeňše *2000. Tak chalupa prázdná nezůstane,
ka. Olině se narodili dva synové, Vlastimil
i když už tam nebude Peltan, ale bude tam
(*1953) a Zdeněk (*1960). Zdeňka má dceTunka, syn Václava a Naděždy. Přestože
ru Jindřišku (*1953)
bydleli v Matějovci, podle záznamu v kataVšichni jsme od dětství na chalupu jezdili
stru patří dvě místní chalupy do Jarošova.
velmi rádi hlavě o prázdninách. Jarošov mi
Chalupu si upravujeme k celoročnímu bydpřirostl k srdci, mám tu spoustu kamarálení, podle svých potřeb, ale snažíme se zadů. A tak jsem o chalupu požádal maminku
chovat ráz jihočeského stavení.
Třeba okna jsou původní, nemají
kliky, zavírají se na obrtlíky. V sednici jsou skříně, které dělal Eduard
a v kuchyni máme parádní kredenc, kterou šetrně opravil náš
zeť Vašek. Ještě dnes byste nalezli v mnoha domácnostech i jiné
kousky nábytku z rukou mého
pradědečka. Vašek udělal i nová
vrata. Myslíme, že chalupa zůstane v dobrých rukou.
Přijďte se podívat, rádi vás uvítáme, ale nečekejte žádný luxus, je
to naše stará chaloupka a máme ji
i Jarošov moc rádi.
Jana a Vlastimil Sobotovi
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