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Na skok do Sudet
Tak nazvali organizátoři ze Společenství příznivců obce Jarošova a Pravdovy knihovny v pořadí již
pouťovou vycházku, kterou chtěli svým spoluobčanům zpestřit letošní sváteční pondělí 6. července.
Na čtyřicet odvážlivců se vydalo na trasu bývalá četnická stanice v Jarošově – železniční stanice – osada Matějovec – bývalá říšská hranice – Oldřiš – penzion U starýho dubu v Rodvínově s odhodláním čelit zákeřnému
počasí i těžkému terénu. Obojí se naplnilo. V polovině trasy se spustil v těchto dnech „nezbytný“ déšť a velmi
ztížil překonání nejobtížnějšího úseku cesty. Ke zdolání železniční trati, podmáčených luk a vyplavených polních cest se za Oldřiší totiž přidala i nutnost doslova přebrodit účelovou cestu v obilném poli. Nic z toho však
nezkazilo náladu „účastníků zájezdu“ v širokém věkovém spektru. Vždyť nejmladší z nás – malý Jiřík – šel
po prázdninách poprvé do školy a nejstarší paní Bohunce chybělo jen málo k úctyhodné sedmasedmdesátce.
Obzvláště ta si zaslouží náš obdiv, protože pro „ulehčení pochodu“ vlekla v tom marastu sebou ještě jízdní
kolo, které chvílemi mohla kupodivu i využít. Po celou dobu nám dělal skvělého společníka četnický strážmistr Jiří Mikulec v dobové výstroji a s typickou výzbrojí. Jeho zasvěcený výklad nemohl nezaujmout. Přiblížil nám zákonitosti četnického života i atmosféru první a druhé republiky. Jeho nadšení zapůsobilo natolik, že
uspořádáme v pátek 9. října od 18 hodin další společné setkání, tentokrát „v bezpečí“ Pravdovy knihovny.
Tam si můžeme dopovídat, co nám déšť na trase znemožnil. Srdečně však zveme i ty, které možná odradila
délka trasy a nejisté počasí nebo se jim jen „normálně nechtělo“. Přijďte, určitě nebudete litovat.
čtvrtou

Milena Kodýmová

Pouhých dvacet minut...
Jarošovská knihovna se o prázdninách přihlásila k projektu, který běží v mnoha knihovnách, školách
mateřských centrech v celé naší republice, dokonce i v některých dalších zemích Evropy. Projekt Celé Česko čte dětem vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má pravidelné čtení dítěti pro
jeho citový vývoj a pro vytváření návyku číst si v dospělosti. Psychologové a učitelé shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání u dětí rozvíjí vyjadřování, myšlení, paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti,
zlepšuje jeho soustředění a tím vším výrazně usnadňuje učení. Je formou úzkého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.
Je to velká příležitost, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku tím, že mu věnujeme náš čas. Čtenářem se totiž nikdo nerodíme, čtenářem se musíme za nemalého úsilí stát. A právě touto cestou lze nenásilně formovat vlastní návyk a potřebu číst si s chutí po celý život. Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně, jak vyzývá hlavní slogan projektu, do hlasitého čtení – jim a
s nimi.
Knihovna nejen že celý letošní rok zaměří své akce na podporu předčítání dětem, ale v tomto úsilí se
spojila i s mateřskou školou, ba co více, navázala i „přeshraniční spolupráci“ se školou v Popelíně. Pojďte do
toho s námi i Vy, babičky, maminky, dědové, tátové, paní učitelky i všichni ostatní, kterým nejsou děti
lhostejné! Čtěme jim 20 minut každý den.
Ivana Neumannová
či
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Naše škola zkrásněla
Velmi nás potěšily změny, které se udály v jarošovské základní škole během letních prázdnin, především měsíce srpna. Jistě si mnozí z vás všimli nových oken na školní budově. Původní dřevěná okna pamatující zakládání školy před padesáti lety byla vyměněna za nová bílá plastová okna. Rovněž byly vyměněny
vchodové dveře u hlavního i zadního vchodu do budovy.Také interiér doznal dosti podstatných změn. Ty
spočívají především ve vybudování nových prostor pro školní družinu, které vznikly připojením části obecního bytu ve školní budově. Nová družina tak bude moci sloužit všem zájemcům, kterých přibylo hlavně díky
nově nastupujícím prvňáčkům (společně s druhou a třetí třídou je to již 36 dětí, ovšem do naší družiny jsou
zvyklé chodit i starší děti). Na začátku září se do družiny přihlásilo 40 žáků, stávající navýšená kapacita je tak
zcela naplněna. Uvedení do provozu se však nepodařilo zrealizovat do konce srpna, a proto byla školní družina prozatímně umístěna v náhradních prostorách jedné z vyučovacích tříd. Třetí zářijový týden již byla nová
družina dětem k dispozici.V souvislosti s touto přestavbou byla provedena i rekonstrukce elektroinstalace
v přízemí školy, neboť staré rozvody již byly nevyhovující. Přepažením bývalé místnosti školní družiny
vznikla počítačová učebna a malá sborovna spolu s kabinetem učebních pomůcek.Škola zkrásněla i díky novému vymalování všech vnitřních prostor, je nyní čisťounká a krásně barevná.Na zahradě vyrostl pěkný dřevěný
altán, který bude škola využívat k relaxaci dětí na čerstvém vzduchu po vyučování , během něj i o velkých
přestávkách, které pravidelně trávíme venku.
Za všechny tyto změny bych chtěla poděkovat především našemu zřizovateli – Obci Jarošov n. Než.,
která vše financovala. Poděkování si jistě zaslouží i obecní zaměstnanci, kteří byli při celé přestavbě nápomocni, dále naše p. uklizečka B. Frančová i zaměstnankyně školy, které se zasloužily o průběžný i závěrečný
„velký úklid“.
Naši školu si všichni zájemci mohou přijít prohlédnout v listopadu , kdy se bude konat Den otevřených dveří v rámci oslav 50. výročí založení školy. (Bližší termín bude včas upřesněn.) Srdečně Vás zvu.
Pro úplnost: naše základní škola čítá letos celkem 45 žáků. Je stále organizována jako trojtřídní s pěti
ročníky. Vyučují zde tři paní učitelky - obsazení je stejné jako v minulém roce – a o děti ve školní družině se
starají dvě paní vychovatelky – nově nastoupila p. Libuše Šimonová. Do prvního ročníku jsme 1. září přivítali
tyto děti: Denisu Bartůškovou, Patrika Bednáře, Jakuba Hemberu, Jakuba Kotrbu, Jiřího Kučeru, Patrika Pechu, Pavla Sejrka, Annu Sommerovou, Elišku Soukupovou, Pavla Tyšera, Lenku Tyšerovou, Kristýnu Vetýškovou, Romana Vlacha a Anetu Vlasákovou. Přeji jim, všem ostatním žákům jarošovské školy i jejich rodičům úspěšný start do nového školníku roku!
Eva Vlková

Srdce Jarošova bije za hřiště pod farou….
V září nominovalo občanské sdružení Srdce Jarošova našeho starostu Bohumila Roda do soutěže Poštovní spořitelny Starosta roku. Podle vyjádření těch, co s tímto nápadem přišli, jde o projev ocenění práce
našeho starosty a jeho vstřícného přístupu k potřebám a názorům občanů. Není od věci zmínit, že vítězný starosta navíc získá pro svou obec 100 000 Kč. Během prázdnin jsme si mohli prohlédnout dětské návrhy hřiště
pod farou ve výloze obchodu ve staré mlékárně. Na přelomu srpna a září byly práce vyhodnoceny. Srdce Jarošova, kromě vítězů v každé kategorii, odměnilo všechny dětské kreslíře a malé projektanty drobnou cenou na
otevření výstavy těchto prací 29. září v Pravdově knihovně. Zde také každý může podpořit projekt hřiště zakoupením paličkovaného obrázku se symbolem srdce. Srdce Jarošova se v letošním roce opět účastní grantového řízení Nadace Via Místo, kde žijeme. Na projekt hřiště pod farou žádá o 200 000 Kč. Kdokoli se rozhodne jakkoli projekt podpořit, je vítán. Stačí kontaktovat paní Marcelu Stoklasovou v samoobsluze.
A kdo nebo co že je ta zmiňovaná Nadace Via? Patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Od
svého vzniku podpořila více než 2.250 dobročinných projektů částkou přesahující 200 milionů Kč. Podporuje
rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli,
protože vychází z přesvědčení, že právě to je cesta, na níž mohou lidé převzít odpovědnost za prostředí kolem
sebe – společně o něm přemýšlet a mluvit, společně plánovat změny a poté společně měnit tyto plány ve skutečnost. Podporuje rozvoj neziskových organizací a rozvoj dárcovství, protože občanská společnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez podpory osvícených jednotlivců, firem a institucí.
Ivana Neumannová
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