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Paní ředitelka Plášilová vítá nového prvňáčka Péťu Tunku.

Vaše mateřská školka je zase „bohatší“
... o nové děti a vybavení zahrady!
V září k nám poprvé přišly tyto děti : Aneta Vlasáková, Petra Paarová, Jakub Kümmel, Natalie
Tůmová,Pavel Bindr, Klára Škodová a Natalie Kulovaná z Jarošova nad Nežárkou , Jakub Hembera
z Bednárečka a Eva Sedláková z Kamenného Malíkova. Od října 2007 do února 2008 ještě nastoupí : Štěpán
Kadlec, Adam Tobiáš, Jakub Tyšler, Daniel Rohner, Jakub Kumpa, Jakub Krátký, Tomáš Stoklasa a Jan
Vlasák z Jarošova nad Nežárkou a Slavomír Stejskal z Hostějevse. Přejeme jim hezké zážitky s kamarády i
paními učitelkami.
Zahrada mateřské školy se postupně mění k lepšímu. Bylo odstraněno zařízení neodpovídající bezpečnostním předpisům, pan Petr Kostka svařil kostru domečku pro děti, v části zahrady byly srovnán terén a zasseta
nová tráva, kolem houpaček a skluzavky byly zbudovány dopadové plochy. Na zahradě nepřehlédnutelná je nová
skluzavka, ze které jsou děti nadšené. Také jsme koupili barevné lavičky se stoly, které budou rozmístěny po zahradě a v altánu ( ten dětem postavit přislíbila obec). Toto zařízení stálo 40.000 Kč, z toho obec zaplatila 13.000
Kč. Dotaci zajistil pan starosta Bohumil Rod a paní ředitelka Mgr. Martina Plášilová ji celou věnovala mateřské
škole, za což jim jménem dětí děkuji. Na zahradě ještě plánujeme opravu a nátěr kolotoče, renovaci pískovišť, pobití domečky prkny a nátěr. Moc bych dětem přála, aby se podařilo postavit i altán. Chtěla jsem Vám, občané Jarošova nad Nežárkou a přidružených obcí, říci, že mateřská škola není státu ani zastupitelstva obce, ale VAŠE!
Určitě jste všichni šikovní, rádi pomáháte a nenecháte se zahanbit svými rodiči, kteří ji postavili.
Chci moc poděkovat všem občanům, firmám, společenským sdružením i soukromým podnikatelům, kteří
přispěli finančním darem nebo věnovali svůj volný čas a pomohli při organizaci Dětského dne v obci. Při té příležitosti jste mohli vidět, že když se dají hlavy a ruce dohromady, tak se práce vydaří a myslím, že děti byly spokojené a užily si to. Jestli máte nějaké nápady na příští Dětský den, nenechávejte si je pro sebe. A pokud nám chcete
jakkoli pomoci (děkujeme a těšíme se s dětmi na Vás), přijďte, určitě se domluvíme.
Nashledanou se těší
Zdeňka Kučerová
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Jarošov přivítal hosty
Byl čtvrtek 16. srpna 2007. Docela obyčejný letní den. Přesto bylo už od rána v areálu zdejší školy patrné
neobvyklé hemžení. Pan starosta, vyšperkovaná krojová družina, zástupci tisku i členové Klubu čilých seniorů.
Nešlo však o předčasné zahájení školního roku, jak by se mohlo zdát. Všichni zúčastnění netrpělivě vyhlíželi autobus, který krátce po deváté hodině přivezl na třicet knihovnických seniorů z celé republiky. Ti na závěr svého
třídenního setkání tráveného především na Vysočině přijeli na návštěvu do zdejší Pravdovy knihovny.
Chlebem a solí je přivítaly „krojované“ děti u našeho pohádkovníku. Tam také celá krojová družina předvedla své krátké rozverné pásmo, při němž se oči mnoha našich hostů orosily dojetím. Družina si vysloužila velký
potlesk i neočekávaný zájem knihovníků o historicky cenné blatské kroje, jejichž krása se v paprscích letního sluníčka ještě zvýraznila. A pak už vrstevnice z již zmíněného místního Klubu čilých seniorů pozvaly hosty „na panáka“. Nejdřív ale na toho namalovaného a teprve potom i na toho tekutého.Růžové plyšové maxiprase v předsálí
slibovalo štěstí, které bylo, jak doufáme, přítomno po celou dobu setkání. Milá slova pana starosty i předsedkyně
jihočeské organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků jen utvrdila „účastníky zájezdu“ o tom, že
jsou vítanými hosty. Pak následoval program protkaný historií knihovny, informacemi o významném rodákovi,
jehož jméno knihovna od letošního března nese, i zábavnými hrátkami, které jen podpořily skvělou atmosféru. Po
krátkém tréninku vedeném tátou Jarošovské káči panem Vlastimilem Lukšem následovalo klání, do kterého šli
s plným nasazením jak patřičně motivovaní hosté, tak i naši „čilouši“. Ti sice dělali, co mohli, aby nevyhráli, nicméně štěstí se přece jen přiklonilo na jejich stranu a o několik málo bodů zvítězili. Družstvo knihovníků však mělo mezi sebou šampiónku, které se podařilo získat absolutně největší počet bodů, takže se to vlastně vyrovnalo.
Nato došlo i na fantazii, představivost a dramatické ztvárnění témat některých rčení všemi zúčastněnými, rozdělenými do tříčlenných soutěžních družstev. Při tomto snažení jsme objevili netušené talenty a náramně jsme se
všichni dohromady pobavili. Na víc už bohužel nezbýval čas, který se ukázal být naším největším nepřítelem. Neuvěřitelně rychle plynul a my jsme ještě chtěli své přátele provést několika místy v naší obci, která mají své magické kouzlo či dýchají historií. A tak několik zastavení seznámilo knihovníky s jarošovskými pověstmi, umožnilo nahlédnout do historie selského stavení u Miklů, postát tam, kde vzniká řeka Nežárka, zaposlouchat se do tónů
varhan a dojímavého dětského zpěvu v jednom z nejstarších kostelů v okolí či zmapovat „cestování“ knihovny
obecními dějinami.
Po obědě došlo na loučení. Bylo dlouhé a upřímné. Někdo si možná řekne, no a co z toho máme my!
Z řady příznivých ohlasů vím, že se teď na mnoha místech republiky (např. ve Vsetíně, Přerově, Krnově, Turnově, Kostomlatech pod Milešovkou, Kynšperku nad Ohří, Praze, Besednici, Záboří nad Labem, Kaplici, Teplicích
a jinde) s uznáním a nadšením mluví o naší obci. O jejích zajímavostech a také o lidech, kteří tu žijí. A to není
zrovna málo, nemyslíte?
Milena Kodýmová
knihovnice
Nadp is v nitř níh o t ext u

Možná nevíte...
Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou zavítala 8.září 2007 na jubilejní X.Doudlebské dožínky. Představila se zde společně s dalšími soubory. V půl druhé bylo zahájení průvodu s ozdobenými koňskými povozy za
doprovodu písní.Pro nepřízeň počasí se program přesunul do místního sálu. Diváky potěšila i naše družina - tři
muzikanti a 29 zpěváků a tanečníků v blatských krojích. Odměněna byla velkým potleskem publika. Děkujeme
souboru Doudleban za pozvání.
M. Šlechtová
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Jarošovská šlapka 2007
28. července v 11 hodin byl v areálu střelnice v Jarošově odstartován již třetí ročník závodu Jarošovská
šlapka. Počasí nám přálo, takže se na startu padesátikilometrové trati sešlo 54 jezdců, na třicetikilometrovou trať
se vydalo 46 cyklistů.
Jako první se v cíli objevili pokořitelé krátké trati. Petr Vacík zlepšil svůj loňský výkon o 13 vteřin na
1:06:07 hod., což mu stačilo k tomu, aby si své loňské druhé místo vyměnil s obhájcem Jiřím Palou, který dorazil
dvě minuty po něm. Na padesátce nepřipustil žádné drama Pavel Hric, který proťal pomyslnou cílovou pásku za
1:44:20 hod., čímž zlepšil svůj loňský čas o více než 5 minut a ustavil stejně jako Petr Kracík na krátké trati nový
rekord. Pro vítěze jednotlivých kategorií bylo přichystáno celkem 48 cen. Cenou pro absolutního vítěze byl seskok
padákem na jindřichohradeckém letišti. Po vyhlášení vítězů, které proběhlo okolo 15. hodiny, následoval krátký
závod pro děti. Pro velký zájem malých sportovců bez vlastního bicyklu byla operativně zařazena i kategorie běžců.
Následovalo slosování tomboly, které vtipně, stejně jako ostatní odpolední události, uvedla Petra Zíková.
Během celého odpoledne bylo rožněno prasátko a pivo teklo proudem. Závodem v jízdě na kotouči pro odvážné
smíšené dvojice byl oficiální program vyčerpán. Doufáme, že se všichni rozjížděli spokojeni jak se svými výkony,
tak s příjemně stráveným dnem.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří Jarošovskou šlapku podpořili. Stejný dík patří i
všem, kteří nám nezištně pomáhali s přípravou a bez kterých by Jarošovská šlapka vůbec neproběhla. Těšíme se,
že příští rok se na startu sejde přinejmenším stejně početný peloton jako letos a zveme všechny cyklisty i necyklisty, aby se přišli projet nebo jen pobavit.
Jiří Míchal ml.

Jarošovská šlapka 2007 očima účastníka
28. července 2007 už potřetí mohli příznivci cyklistiky absolvovat závod po okolí Jarošova a radouňských
vrších. Byly připraveny velmi dobře vyznačené dvě tratě: dlouhá 50 km a krátká 30 km. Závod byl připraven pro
ženy a muže, rozdělen byl do věkových kategorií: ženy a muži do 20 let, od 20 – 35 let, od 35 – 50 let a více. V
mojí věkové kategorii jsem závodil sám se sebou, abych třicetikilometrovou trať v pořádku dojel!
V areálu jarošovské střelnice, kde byl start a cíl, byly postaveny stany a zajištěné občerstvení. Výborně
ugrilované sele, výborný zeleninový salát – tyto gastronomické výrobky a k tomu dobré pivo jistě přišly všem
účastníkům JAROŠOVSKÉ ŠLAPKY po závodě vhod. Dohromady jich bylo 101! Za toto výborné pohoštění patří dík Davidovi Bednářovi, Ivetě Lejtnarové, ženám z bytovky (mlékárna) a výčepnímu dobrého piva Radku Tobiášovi. Občerstvovací stanice na obou trasách měli na starosti manželé Jandovi, což lze také kladně hodnotit! Závod byl ukončen rozdáním pěkných cen účastníkům, kteří se v jednotlivých kategoriích umístili na předních místech.
Odpolední program měl pět akcí: bohatá tombola – atraktivní ceny (každé číslo vyhrávalo), soutěže dětí:
kola a běh na krátké tratě, předváděčka krásných, ale asi drahých kol, reprodukovaná hudba a na konec diskotéka.
Za vydařený závod patří velký dík a uznání hlavním organizátorům: Petru Lejtnarovi a Lukášovi Záleskému i ostatním aktivním členům, kteří se na této akci podíleli! 28. červenec – tento sportovní den by se těžko uskutečnil bez sponzorů a vstřícnosti členů střeleckého klubu při poskytnutí areálu střelnice.
Jménem účastníků závodu ještě jednou děkuji za vydařenou cyklistickou akci!
Vlastimil Špaček
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Slavnostní zahájení školního roku 2007/2008

Pondělí 3. září 2007, osmá hodina, budova Základní školy Jarošov nad Nežárkou… Stejně jako ve stovkách dalších škol naší republiky přivítalo i u nás první zvonění letošního školního roku všechny, kteří se sešli
v jarošovské škole. Řady ostřílených školáků rozšířilo 16(!) nedočkavých prvňáčků s doprovodem rodičů i některých prarodičů. Nechyběly samozřejmě ani paní učitelky a paní vychovatelka – všechny plné síly, optimismu a
pevných nervů. Malé i velké účastníky tohoto setkání přišel kromě paní ředitelky pozdravit i starosta obce pan
Bohumil Rod. Zatímco v loňském roce se sešli tři hosté a tři prvňáci, letos hájil čest hostů pouze pan starosta,
ostatní pozvaní se z pracovních či ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit. Prvňáci byli tedy letos v přesile a naštěstí ještě dalších pět let budou...!
Po krátkém přivítání všech přítomných představila paní ředitelka nové prvňáčky. Celí rozechvělí a plni
očekávání předstoupili postupně před své budoucí kamarády. S dlouhým ceremoniálem, při němž každý žáček
obdržel pamětní list, sladkost a kytičku, pomáhali svědomitě žáci pátého ročníku. V samém závěru byl všem
představen i další nový žák, Patrik Tierberger, který posílí pro letošní rok řady páťáků. A rok 2007/2008 byl zahájen.
Zatímco se nejmenší „kochali“ vším, co měli připravené na lavicích, starší napjatě očekávali vyhlášení
výsledků korespondenční soutěže. Nejvíce pohlednic ze svých prázdninových cest poslala na adresu školy Nela
Vágnerová a zaslouženě tak získala odměnu - velké fotoalbum a DVD. Další „cestovatelé - pisatelé“- Ondra Fiala, Tereza Vodičková, Pavla Doležalová, Martin Plachý a Aneta Nedbalová – obdrželi ceny úměrné počtu zaslaných pohlednic.
Všichni byli přivítáni, někteří i odměněni....V závěru společného setkání popřála paní ředitelka všem žákům i rodičům hodně úspěchů a příjemných společných chvil v nadcházejícím školním roce a slavnostní část pondělního dopoledne vystřídaly informace organizační. Poté si paní učitelky odvedly žáky do jednotlivých tříd.
Stejně jako v letech minulých se bude vyučovat ve třech třídách.. V I. třídě bude učit prvňáčky paní ředitelka, ve II. třídě budou pokračovat čtyři žáci druhého a devět žáků čtvrtého ročníku s paní učitelkou Mgr. Janou
Dvořákovou. III. třídy se s devíti třeťáky a sedmi páťáky ujme paní učitelka Mgr. Eva Vlková. O každodenní zajímavý program školní družiny se postará paní vychovatelka Alena Petrásová.
Čistotu školy a hladký průběh celého dne zajišťuje i letos paní Bohumila Frančová. O chuťové pohárky
většiny žáků a pedagogů se s láskou starají paní kuchařky naší školní jídelny. Teplo a údržbu celé školy má na
starost pan Jaroslav Lejtnar, zaměstnanec obecního úřadu.
Po zkušenostech z loňského roku už dnes vím, že se náš tým – děti, zaměstnanci, rodiče, obecní úřad,
školská rada a přátelé školy – bude mít po deseti měsících za čím ohlédnout.
Na závěr mi dovolte, abych touto cestou popřála klidný a úspěšný školní rok všem pedagogům a ostatním
příznivcům Komenského, žákům a rodičům nejen jarošovské školy, ale i těm, kteří letos poprvé usedli do lavic
ve školách jindřichohradeckých.
Martina Plášilová
ředitelka

Do prvního ročníku letos nastoupili tito školáci a tyto školačky:
Matěj Běhal
Robert Čížek
Václav Dvořák
Renata Horníková
Tomáš Kučera
Adam Maršík
Matyáš Rakušan
Petr Tunka

Iveta Bindrová
Pavel Doležal
Bohumír Horník
Julie Hronová
Tereza Kőmmelová
Viktor Matějů
Daniel Svoboda
Josef Tuzar

