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11. února letošního roku dovršili manželé Miloslav a Jaroslava Neuhortovi neuvěřitelných 65 let společného soužití a oslavili tak diamantovou svatbu. To Jarošov už hodně dlouho nepamatuje….

Svůj obdiv oběma vyjádřil jménem celého zastupitelstva i starosta obce Bohumil Rod, který jim přišel
k tak významné události osobně poblahopřát.

Knihovnou zněl smích...
S veselou si připomněli letošní blížící se kulaté devadesáté narozeniny členové tělovýchovné jednoty
Sokol i další příznivci sportu, zdravého pohybu a dobré nálady v pátek 19. března 2010 v Pravdově
knihovně. Vernisáž malé vzpomínkové výstavy dokumentů se nesla v opravdu rozverném duchu.
Úsměv na tváři účastníků akce vyloudil již proutěný panák před knihovnou (zhotovený panem Nejedlým) a po jeho zdolání (jakýmkoli způsobem) i nabízený „dietní panáček“ čiré tekutiny, která byla po
mírném zdráhání a odmítání s uváděním nejrůznějších chvályhodných důvodů konzumenty identifikována jako zcela neškodná čistá voda bez jakýchkoli příměsí. Pohodová atmosféra pokračovala i v interiéru
knihovny. Zásadním způsobem k ní přispěla celá řada účinkujících – malí i větší „fotbalisti“ z dramatického
kroužku, členky Klubu čilých seniorů se svojí pódiovou skladbou Zhluboka dýchat a soutěží o mistryni Jarošova „ve skoku pro něco“, adeptka na titul v připravovaných švihadlových přeborech Jana Gálová či
„olympijský turista“ Karel Vlk vracející se z Vancouveru, kterého pomáhala zachraňovat kvalifikovaná zdravotní služba Mařenka Mertová. Přestřižením pásky pak byla výstava zahájena a všichni účastníci obdarováni
malou pozorností – skleněnou kuličkou, aby mohli hravou formou přivítat právě přišlé jaro. Ti, kteří byli ve
víru událostí v tomto ohledu nechtěně opomenuti, nechť si pro svůj dáreček přijdou, skleněnky na ně
v knihovně čekají. Mohou si tak ještě jednou v klidu výstavu prohlédnout, protože je opravdu na co koukat.
Slavná historie jarošovského Sokola si zájem jistě zaslouží. Rádi uvidíme samozřejmě i ty, kteří vernisáž nestihli. Výstava potrvá minimálně do května a je přístupná každý všední den ve výpůjčních hodinách.
Na závěr bych chtěla opravdu upřímně poděkovat všem, kteří přistoupili na mé ztřeštěné nápady a
úžasným způsobem je realizovali. Díky, přátelé! Už se s vámi všemi těším na další podobně laděné setkání na
společném vzpomínkovém sokolském výletě do Kruplova, který připravujeme na sváteční „popouťové“ odpoledne v pondělí 5. července.
Milena Kodýmová
knihovnice
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Školní jídelna v Jarošově nad Nežárkou - ceny stravného v roce 2010
MŠ
3 – 6 let
7 – 10 let

½
24,- Kč
27,- Kč

ZŠ
7 – 10 let
11 – 14 let

20,- Kč
22,- Kč

1
29,- Kč
32,- Kč

DČ
Při osobním odběru do jídlonosiče ve ŠJ v době od 11.00 do 11.30 hod

53,- Kč

Každý den je výběr ze dvou jídel, v pátek se vaří jídlo jedno.
V případě Vašeho zájmu o stravování rádi zodpovíme veškeré dotazy na tel. čísle 384 396102 nebo přímo ve
školní jídelně po dohodě s panem Petrem Frühaufem.

O sluníčku, loužích a pilných kuřátkách aneb stavíme hřiště
Jarní sluníčko rozpustilo sněhy a jeho paprsky pronikly i na plácek za hasičárnou. I nás sluníčko pošimralo a dodalo nám nové síly k našemu projektu. Nemyslete si však, že jsme spali zimním spánkem.Vše
jsme připravovali, abychom se na jaře mohli pustit do díla. Proto jsme se nejprve koncem ledna a pak i začátkem března sešli s našimi příznivci na plánovacích setkáních. Na základě návrhů účastníků prvního setkání
pan architekt Procházka zpracoval a na druhém setkání představil dva návrhy úpravy odpočinkové zóny.
Všichni přítomní měli možnost si oba návrhy prohlédnout a následovala opravdu velmi podrobná diskuse.
Nejdiskutovanějším bodem se stala zeleň: co, kdy a kam sázet. Dále byly na pořadu dne herní prvky, oplocení,
originální hračky-sochy atd. Výsledkem celé diskuse byl seznam nejdůležitějších věcí, podle kterých pan architekt sestaví konečnou podobu odpočinkové zóny. Ten si prohlédl i pravidelně se objevující zamokřená místa a abychom nic nepodcenili, pan starosta domluvil konzultaci se specialistou – hydrogeologem. Stále ješt ě
čekáme na výsledky dvou grantů (Nadace ČEZ, Jihočeský kraj), o které jsme žádali v lednu a únoru. Chceteli se o naší činnosti dozvědět více, či nás podpořit, navštivte stránky www.jarosov.cz, na nichž má Srdce Jarošova svůj odkaz.
Tak jako se klubou z vajíček kuřátka, klube se na svět i náš projekt. Další krůčky našeho kuřátka můžete přijít podpořit i vy, přijdete – li na některou z brigád, o jejichž náplni a termínu Vás budeme včas informovat. Děkujeme všem, kteří při nás až dosud stáli, a těšíme se na všechny, kteří se k nám připojí.
Krásné Velikonoce Vám všem přeje Srdce Jarošova o.s.

Snímek z lednového setkání zachycuje při tvorbě jednoho z návrhů pracovní skupinku vedenou místopředsedou
občanského sdružení Srdce Jarošova Ing. Zdeňkem Králem.
Ten našel ochotné pomocníky v bratrech Vojtěchovi a Václavovi Dvořákových. Přihlížející drobotina — Ema s Jindřiškou — bude možná už brzy užívat to, co aktéři plánování
navrhli.
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