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Pozdrav od Nežárky

Krojová družina Vás zdraví po návratu z folklórního festivalu ve Strážnici na Moravě, kam jsme vyrazili o
víkendu 25. až 27. června.
Festival ve Strážnici je akce mezinárodní, trvá čtyři dny a odehrává se v nádherném prostředí skanzenu a
strážnického parku s amfiteátry ideálními pro takovéto akce. Letos zde vystupovalo více než 40 souborů ze všech
koutů světa: z Kanady, Rumunska, Velikonočních ostrovů, z Filipín i z Jarošova nad Nežárkou… Měli jsme
z našeho vystoupení velký respekt, a proto jsme se poctivě připravovali několik měsíců dopředu. Pásmo „Pozdrav
od Nežárky“ se nám povedlo a moc nás potěšilo, že jsme i na Moravě našli své příznivce. Všem, kteří se nás ptali,
odkud jsme, a že takových zvědavých nebylo málo, jsme s hrdostí hlásili: „ Z Jižních Čech, z Jarošova nad Nežárkou“. Zvědavci nás ujišťovali, že si to místo najdou na mapě.
V příštích letech se do Strážnice určitě hodně z nás vrátí a doporučujeme to i Vám. Byl to a bude to krásný
výlet, nádherná atmosféra, tance, zpěv, dobré víno a přívětiví lidé.
V poslední době jsme vystupovali i jinde – v Jindřichově Hradci, v Plasné a v Kovářově. Další vystoupení nás
čekají, proto nám zachovejte přízeň i nadále a přijďte se na nás podívat. Třeba už 24. července od 13.hodin v Jindřichově Hradci na festival, který pořádáme.
Krásné léto Vám za Krojovou družinu přeje
Katka Vlková

Důvod k úsměvu měl po návratu ze Strážnice určitě i
Karel Vlk. Vystoupení mužské části krojové družiny
má vždycky své neopakovatelné kouzlo a bývá po zásluze
odměňováno nadšeným potleskem. Stejný úspěch bude
mít zcela jistě i kulturní program družiny připravovaný
pro příležitost vysvěcení zvoničky v Nekrasíně.

Pozvání do Nekrasína

Takhle vypadala nekrasínská kaplička, když se
obec pustila do její opravy. Dneska už stojí v
plné kráse a čeká na slavnostní vysvěcení, které se uskuteční v sobotu 10. července 2010.
Slavnost svým vystoupením zpestří Jarošovská
krojová družina.
Využijte této příležitosti a udělejte si výlet do
Nekrasína. Kromě kapličky se můžete podívat i
na rodný dům spisovatele Františka Pravdy,
patrona jarošovské knihovny, a pokochat se
malebností této naší místní části.
Předpověď slibuje krásné letní počasí, tak
neváhejte!
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Dětem k svátku – tak zněl podtitul květnové sobotní brigády, na kterou jsme vás zvali. Na první

etapu výstavby odpočinkové zóny přišlo celkem přes třicet dobrovolníků – a to nepočítáme děti a mládež, jejichž pomoc byla pro úspěch akce velmi důležitá.
Krásné počasí jsme dostali jako dárek shůry, kopání, stavění, montování, sázení a další práce byly
dílem pracovitých lidských rukou.
A co se podařilo vybudovat? Víceúčelovou herní sestavu pro děti, altán i část hlediště budoucí přírodní scény. Došlo i na vyrovnání části terénu a výsadbu nezbytné zeleně, která přirozeně oddělí odpočinkový
prostor od přilehlých soukromých pozemků. Práce bylo odvedeno „jako na kostele“ a občanské sdružení za to
všem zúčastněným upřímně děkuje. Obzvlášť těžkou práci odvedli nepostradatelní hasiči i řada „lidí od dřeva“, na které je Jarošov opravdu bohatý. Ženy sázely zeleň, pohlídaly malé děti brigádníků nebo upekly buchty na svačinu. Oceňujeme pomoc mládeže, dětí a novousedlíků, kterým na dění v obci záleží. Namáhavou
práci významným způsobem ulehčila technika poskytnutá místními firmami. Poklonu je třeba vyseknout i šéfkuchaři Hospody Pod kostelem, jehož polední guláš neměl chybu! Také pivo na závěr mělo říz a děti si pochutnaly na ovoci a vlastnoručně opečených buřtech. Jako na objednávku nedělní déšť zalil nově vysázené
keře a vysetou trávu. První „brigáda“ se tedy vydařila a díky patří opravdu všem, kteří jakýmkoli způsobem
přispěli ke zdaru akce.
Nejdůležitějším smyslem celého tohoto projektu je budování vztahů mezi lidmi v obci a myslíme, že
i tento záměr se naplnil. Mohli jsme se spolu víc poznat – a s některými si poprvé potykat.
Co bude dál? V těchto dnech dokončujeme dětem určenou část projektu tak, aby do pouti byla oficiálně zpřístupněna. Během července plánujeme dosázet zeleň kolem dětských prvků, zabudovat lavičky a pokročit v budování amfiteátru. Na konec prázdnin se počítá se sochařským sympoziem, po kterém areál zkrášlí
originální sochy použitelné zároveň jako herní prvky. Více informací najdete na www.jarosov.cz .Věříme, že
nám zachováte svou přízeň a podáte pomocnou ruku i při dalších brigádách.
Přejeme vám všem krásné léto, prázniny, dovolenou...
Srdce Jarošova, o.s.

Další diamantová…!!!!
„Diamantovými“ vztahy se to v tomto roce v naší obci jenom hemží. Manžele Neuhortovy z Jarošova
nad Nežárkou totiž v dubnu napodobili manželé Jiří a Marie Vackovi z Nekrasína, když si i oni připomněli
neuvěřitelných 60 let společného soužití. K vzácnému jubileu jim kromě jiných přijel 9.dubna poblahopřát i
starosta obce Bohumil Rod.
S obdivem se připojujeme i všichni my ostatní a přejeme pevné zdraví a další společná spokojeně prožitá léta !
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Čtenáři se rojili...
Parodii na známou písničku si mohli broukat zasvěcení pozorovatelé v pátek 11. června 2010 odpoledne v Nové Včelnici. Na pozvání letošních organizátorů se tam totiž na již tradiční setkání sjeli v doprovodu
svých starostů a knihovnic pilní čtenáři z Kamenice nad Lipou, Rodinova a Jarošova nad Nežárkou. Zahrada
v areálu městského úřadu a městské knihovny tak byla svědkem dětského hemžení, smíchu i zábavného soutěžení v literárních znalostech. Možnost účasti na této akci si během roku v naší Pravdově knihovně „vyčetla“
tato šestice : bratři Vojtěch a Václav Dvořákovi, Nela Vágnerová, Tomáš Kučera, Tereza Kümmelová a Iveta
Bindrová. O výhodách čtení a dovednosti „používat knihy“ už bylo napsáno mnohé a uvedení jarošovští čtenáři se o tom nejednou mohli přesvědčit ve škole i mimo ni. A tak toto setkání s ostatními dětmi, které knížky
k životu potřebují, bylo příjemným zpestřením volného času. Ani neodbytné paprsky horkého červnového
slunce pohodu nezkazily. Našel se na ně totiž velmi účinný lék. Jednak to byla intenzivní zmrzlinová terapie
štědře sponzorovaná peněženkou našeho pana starosty a později i „hadicová vodoléčba“ připravená panem
starostou novočelnickým. Když se parné odpoledne pomalu změnilo ve vlahý podvečer, došlo i na opékání
buřtíků. Setkání pak vyvrcholilo návštěvou spisovatelky Aleny Ježkové. Pod korunou staré jabloně si děti
v autorčině podání vyslechly jednu z jejích historických povídek a poté ji téměř bezchybnou kompletací
k sobě patřících ilustrací a názvů knih přesvědčily o znalostí jejího literárního díla. Neúprosně se blížící čas
odjezdu vláčku směrem Kamenice i přistavené „taxíky“ do Jarošova (Vágnerovi, díky!) vystavily „stopku“
všem mimovčelnickým. Nezbývalo tedy než jen zamávat a navzájem si slíbit : příště v Jarošově!

Jak do knihovny o prázdninách ?
Stejně jako v minulých letech. Všichni zájemci o knížky, časopisy či posezení u počítače najdou dveře
knihovny otevřené v pondělí, úterý a ve čtvrtek, vždy od 17 do 19 hodin.
Milena Kodýmová
knihovnice
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Závěr školního roku
Měsíce květen a červen bývají ve škole využity k různým výletům, soutěžím a zajímavým akcím. Letošní
závěr roku nebyl výjimkou. Na konci května měly děti ze základní i mateřské školy možnost zhlédnout pěkný
kytarový koncert pana Fryče z Jindřichova Hradce. Pan kytarista sklidil veliký a zasloužený aplaus všech zúčastněných.
Další vydařenou akcí byl výlet do Prahy, kterého se účastnili žáci 3. – 5. ročníku. Využili jsme tentokrát
zajímavé nabídky Českých drah a za velmi zvýhodněnou cenu jsme cestovali do Prahy vlakem. Nezaskočila nás
ani výluka, která znamenala neplánované přesedání z vlaku do autobusu a zase zpět. V Praze jsme s dětmi navštívili Petřínskou rozhlednu, Muzeum hraček na Pražském hradě, prošli jsme se také po starobylém, leč nyní opravovaném Karlově mostě a Staroměstském náměstí.
Začátkem června jsme oslavili s dětmi jejich svátek malováním obrázků křídami (obrázky jste měli možnost si prohlédnout na asfaltové cestě naproti obecnímu úřadu ) a také utkáním ve vybíjené. Na návštěvu se k nám
přijeli podívat žáci ze Základní školy v Popelíně a o dobrou náladu a soutěživost nebyla nouze. Nejlepší obrázky
a nejúspěšnější hráči byli odměněni a myslím, že všem byla odměnou též svačinka v podobě vlastnoručně opečených špekáčků a výborného koláče od našich paní kuchařek.
Naši žáci se také zúčastnili různých sportovních utkání a turnajů v Jindřichově Hradci – atletické všestrannosti, turnaje ve vybíjené, miniházené a fotbálku. Zvlášť úspěšný byl výkon Terezy Koubové z 5. ročníku,
která v atletické všestrannosti v J. Hradci skončila na prvním místě.
Dále bych mohla jmenovat již tradiční návštěvu Hvězdárny a planetária v Č. Budějovicích, kde nás tentokrát přivítal zcela nový, zrenovovaný kinosál. V zámeckém mlýně v J. Hradci jsme si prohlíželi skvělou výstavu
obrázků žáků výtvarného oboru ZUŠ, výstavu dobových kočárků Hajej, broučku malej, kde nás ale opravdu
nadchly ani ne tak kočárky, jako překrásné kamenné fontány s přelévající se vodou.
Výčet všech akcí v závěru školního roku by byl opravdu dlouhý, ale není účelem tohoto článku je všechny jmenovat.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám během roku pomáhali a věnovali se dětem. Poděkování patří paní Ivetě Maršíkové, která vedla počítačový kroužek pro děti z naší školy. Dále paní Mileně Kodýmové, která nás s železnou pravidelností navštěvovala každé první pondělí v měsíci, aby dětem předčítala z knížek ,
učila je naslouchat a rozumět knihám a seznamovala je s různými akcemi knihovny. Také bych nerada zapomněla
na pana Jana Tyšera z Bednárce, jež nám v zimě daroval budku pro ptáčky a my jsme celý zbytek zimy pozorovali to nekonečné ptačí hemžení a štěbetání. Paní Vlastě Nejedlé za trpělivost, se kterou každým rokem učí děti malovat velikonoční vajíčka tradiční voskovou batikou. Panu Zdeňku Vaněčkovi za zajímavou prohlídku
„hasičárny“ v rámci náboru nových členů hasičského kroužku. A nakonec zástupcům obce – našemu zřizovateli –
děkuji za celoroční podporu škole.
V červnu odchází z naší školy sedm páťáků. Jsou to: Iveta Dolečková, Tereza Koubová, Nela Vágnerová, Katka Füllsacková, Aneta Nedbalová, Martin Plachý a David Kotrba. Dvě žákyně byly přijaty ke studiu
na osmiletém gymnáziu v J. Hradci, ostatní odcházejí na I. nebo II. ZŠ v J. Hradci. Všem přeji, aby se jim na nové
škole líbilo a učení jim šlo stejně dobře jako u nás.
Všem žákům naší školy i všem čtenářům Zpravodaje přeji příjemné a ve zdraví prožité prázdniny!
Mgr. Eva Vlková

UPOZORNĚNÍ !!!

V prostorách Mateřské školy v Jarošově nad Nežárkou bude o prázdninách
probíhat rekonstrukce – výměna oken, rekonstrukce sociálních zařízení, zazdívání
kopelitů, malování vnitřních prostor. Mateřská škola bude uzavřena od 1. července do 15. srpna 2010 . V případě nutnosti (nedokončení všech úprav) budou
pro děti v termínu od 16. srpna do 31. srpna připraveny náhradní prostory v budově
základní školy – ve školní družině.

