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O dvou zvonech aneb Proč zvony odlétají do Říma
Máte rádi zvony? Myslím, že ano. Snad všichni lidé je mají rádi, protože komu by se nelíbilo,
jak majestátně odbíjejí. Každý z nás také ví, že když chce slyšet jejich zvuk, je nejlépe přijít někam ke kostelu a tam čekat, až se z věže nějaký ten zvon rozezní. Je ale několik málo dnů v roce,
kdy bychom čekali marně. Od Zeleného čtvrtku do velikonoční noci. Říkává se, a každý z nás to
už asi někdy slyšel, že v těchto dnech zvony odletěly do Říma. A tak bychom si mohli možná po
právu představovat, že v Římě v těchto dnech musí být k vidění spousta zvonů z celého světa a že jich tu bude
tolik, že ve městě snad pro samé zvony nebude ani k hnutí. Já jsem si to samozřejmě myslel také. Jenomže, a to
jsem byl před lety v Římě o Velikonocích dokonce dvakrát, jsem tu žádné kromě těch římských neviděl ani neslyšel. Ne že bych byl toho názoru, že mohu všechno vidět nebo slyšet, ale takového množství zvonů bych si přeci
jen už asi všimnout musel. Musí to všechno být trochu jinak. Rozhodl jsem se, že na to zkusím přijít. Nikdo z
těch, kterých jsem se ptal, mi to vysvětlit nedokázal, ale jeden starý zvonař mi vyprávěl docela zajímavý příběh.
Pokud Vás příběh zajímá, můžete si ho přečíst na internetu. Nebo zajděte do kostela za panem farářem
Klimczukem, který nás na toto velikonoční téma upozornil.

Srdce Jarošova opět zabodovalo!
Pátek 4. února 2011, Knihovna OSN Praha. Pět občanských sdružení z celé České republiky přijelo obhajovat své projekty a přesvědčit porotu, že právě ten jejich je nejlepším důkazem toho, jak účelně přeměnit veřejné
prostranství, a že finanční dar Nadace České spořitelny a Nadace Via ve výši 50.000 Kč bude u nich v těch nejlepších rukách. Nechybělo tam ani naše Srdce Jarošova. A právě ono díky podařené a vtipné prezentaci, především však výsledky svého snažení přesvědčilo porotu natolik, že se v konečném verdiktu přiklonila na jeho stranu
a projekt Živé srdce Jarošova vyhodnotila jako nejlepší. Šek s výše uvedenou finanční částkou přijeli do Jarošova
osobně předat zástupci obou nadací. Slavnostní akt se uskutečnil v pátek 18. února v Pravdově knihovně za účasti
těch, kteří při realizaci projektu nejvíce pomáhali. Závěrečný malý raut byl zároveň poděkováním za jejich podporu a pomoc. Členové sdružení už teď pilně plánují další akce, které jim získaný finanční dar umožní pro veřejnost uspořádat. B l a h o p ř e j e m e !

Knihovna letos slaví !
Možná si řeknete, to už není žádná novina, a mnozí z vás se jistě zúčastnili lednové slavnosti v Hospodě
Pod Kostelem. Akce to byla vydařená, neviděla jsem tam žádnou zachmuřenou tvář. Snad jen ti, kteří přišli na
poslední chvíli, mohli litovat. Do sálu se prostě už nevešli.
Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se na příjemné atmosféře toho nedělního odpoledne a podvečera
jakýmkoli způsobem podíleli, ať už to byli aktéři programu nebo gratulanti. A že jich byla pěkně dlouhá řada!
Však je to taky „na věčnou paměť“ zaznamenáno i v útlé publikaci, která při příležitosti toho úžasného 125. výročí trvání knihovny v obci vznikla a bude slavnostně pokřtěna na další akci, která se odehraje tentokrát už na výsostném území Pravdovy knihovny v pátek 1. dubna 2011 od 18 hodin s názvem Narozeninové ponocování. Kromě zmíněného křtu se připravují i další lákadla, především pak vernisáž historických pohlednic Jarošova ze sbírky pana Vlastimila Soboty. Takže neváhejte a přijďte tentokrát do knihovny, protože i tam Vám může být
s ostatními dobře.
Přísahám, že to není apríl a moc se na všechny těším !Na věrné čtenáře a příznivce, na účastníky nejrůznějších akcí, na děti i dospělé, mladé i ty, co už trochu více pamatují. Ale také na ty, kteří na nějaký čas spojili s
knihovnou svůj život a pomáhali tvořit její historii. A věřte, že jich nebylo málo. Všichni budou připomenuti. Přijďte tedy společně se ohlédnout a zavzpomínat. Vítaní jsou i ti, kteří zatím neměli důvod knihovnu
navštívit. Třeba právě při této příležitosti objeví její kouzlo…Další z
řady narozeninových akcí je připravena opravdu pro všechny.
Milena Kodýmová
knihovnice

dárky k narozeninám
jsou v knihovně stále k vidění
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Co se děje ve škole...

Dudácká pohádka
18. leden dopoledne. Budovou školy se nesou nezaměnitelné zvuky dud a také rolniček.Úderem osmé hodiny
vkročí do školní družiny Kašpárek s rolničkami na nohou a s dudy pod paží. Zpívá, podupává, poskakuje a
postupně dostává „do varu“ děti i dospělé. Písnička střídá písničku. Když jsme příjemně zahřátí, začíná
Kašpárek mezi písničkami vyprávět Dudáckou pohádku. A my mu pomáháme. Zase všichni zpíváme, tleskáme, domýšlíme společně s Kašpárkem pokračování rozběhnutého děje. Nádherná atmosféra. Jako každá pohádka, tak i ta naše má dobrý konec. Kašpárek (v civilu Radek Švec) půjčuje zájemcům dudy - někdo si jen
sáhne, někteří se pokoušejí vyloudit tón. Děti se nemohou nabažit zvuků a jediného mužského zástupce na
půdě školy…

Pohádkový zápis
27. ledna proběhl v Základní škole Jarošov nad Nežárkou pohádkový zápis do 1. třídy. Chlapci a děvčata ze 4.
a 5. ročníku přivítali v krásných pohádkových kostýmech své mladší kamarády ze školky. V průběhu celého
odpoledne Karkulka, myšky, princezna, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, loupežník, víly a Honza pokládali
předškoláčkům všetečné otázky a spolu se zkušenými paními učitelkami je chválili, povzbuzovali, pomáhali, a
hodnotili. Na každém stanovišti dostali předškoláčci po splnění úkolu razítko. Pak si vybrali dárečky, které
pro ně kamarádi ze základní školy v hodinách výtvarné výchovy a ve školní družině připravili.
Na všech 15 zapsaných „školáčků“ se v září moc těšíme.
Paním učitelkám a „pohádkovým postavám“ děkuji za hladký průběh zápisu.

Výprava s myslivci
V pátek 28. ledna se za mrazivého počasí celá škola zúčastnila zimní výpravy „Za stopami lesní zvěře“. První
překvapení nás čekalo hned po osmé hodině před školou – pan Kučera přijel s vozem taženým dvěma koňmi –
Karlíkem a Marcelkou. Společně jsme vyrazili s panem Frőhaufem, s panem Bindrem a v doprovodu loveckého psa Boriny do okolních lesů za pískárnu.Během dlouhé okružní cesty lesem jsme si poslechli vyprávění o
stromech. Pan Frőhauf nám ukazoval stopy zvířat a s velkým zaujetím vykládal o pohybu divokých prasat.
Zpestřením celé výpravy bylo pro všechny opékání buřtů a zpáteční jízda na voze taženém koňmi. Do školy
jsme se vrátili v poledne sice mírně promrzlí, ale spokojení a plni krásných zážitků.
Děkujeme tímto panu Kučerovi, panu Frőhaufovi a panu Bindrovi za čas, který si na nás udělali, a za poutavé
vyprávění i zajímavé informace.
A ještě malá dětská ohlédnutí:
Cesta byla těžká, museli jsme se prodírat strání.
Borina snědla Slávkovi buřta.
Mirek
Bylo to úžasné, protože jsme se vozili na voze.
Renatka
Líbili se mi koně Karlík a Marcelka i jízda vozem.
Robert

Mlýnek v Mladém
První jarní den odpoledne se vybraní zástupci školy (Jula Hronová, Denis Bartek a Tomáš Kučera) vypravili
do Českých Budějovic, aby změřili své síly a soutěžili s těmi, kdo mají rádi český jazyk a nebojí se experimentovat. V silné konkurenci bojovali Jarošovští velmi statečně. Při vyhlášení výsledků obdržela každá škola
pamětní list a nejlepší řešitelé diplom. Úspěšným řešitelem se v kategorii žáků třetích tříd stal i náš Denis Bartek. Sklidil potlesk od ostatních soutěžících a kromě diplomu si odnesl malou odměnu.
Jménem všech paní učitelek děkuji Jule, Tomášovi a Denisovi za účast a reprezentaci naší školy, Denisovi
zároveň blahopřeji k jeho úspěchu.
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Knihovna ve škole – škola v knihovně – kniha ve škole
Děti nečtou, hlásí novinové titulky. Jak vrátit děti ke knihám zkoumají odborníci. Je dokázáno, že příklady
táhnou…Již druhým rokem pokračuje v základní i v mateřské škole projekt Celé Česko čte dětem. Paní Kodýmová přichází do školy každé první pondělí v měsíci, netrpělivě očekávána všemi dětmi, s taburetem v jedné a
s knihou v druhé ruce. Žactvo, odpočaté po víkendu a tudíž zprvu dosti bujaré, ztichne, jakmile paní Kodýmová nasadí brýle a přečte prvních pár vět. Pravda, nepředčítá se Jirásek ani Němcová, ale vždy něco o dětech a
pro děti. A hlavně vtipné či napínavé pasáže – s otevřeným koncem. Největší zvědavci si zamlouvají předčítanou knihu hned na místě. A kdoví, další se třeba přihlásí
do knihovny nebo si bude přát novou knížku
k narozeninám.
Březen svým podtitulem – měsíc knihy a měsíc čtenářů
– k návštěvě knihovny přímo vybízí. Paní Kodýmová si
pro jednotlivé ročníky přímo v knihovně připravila více
než hodinový program, kdy děti plnily praktické úkoly.
Vyhledávaly tituly knih, určovaly autory a ilustrátory,
skládaly rozházená říkadla, předčítaly ostatním…A děti
to baví! Do hodin čtení si pak nosí přečtené knihy a
předhánějí se, kdo povypráví kamarádům o tom, co právě dočetl. I začínající čtenáři předčítají úryvky, které si
doma vyberou. A ostatní tiše poslouchají.
Tak kde je potom zakopaný pes?
P.S. Moje poděkování patří paní Kodýmové, paním učitelkám a všem, kteří svým dětem čtou…

Modrý den
22. březen je vyhlášen Světovým dnem vody. S důrazem na význam vody v každodenním životě jsme si jej
připomněli celoškolním projektem. Ráno jsme se, všichni v modrém, sešli ve školní družině. Každý dostal
modrou stužku a vzápětí se družinou nesla Modlitba za vodu od skupiny Hradišťan. Děti i paní učitelky rozvlnily těla i stužky v rytmu hudby a souvislá modrá plocha dostávala nové rozměry. Poté se děti rozdělily na
jednotlivé skupinky a rozmístily se po stanovištích. Ti mladší malovali rybník, tiskali rybičky, doplňovali další vodní živočichy, zpívali písničky o vodě, tvořili rýmy s vodou, skládali papírové lodičky. Na starší čekaly
obtížnější úkoly – poskládat rybí domino, najít ve fotohádankách vodu v různých podobách a v tajenkách vyluštit názvy přehrad. Na řadu přišly i praktické úkoly např. přenést vodu brčkem z jedné kádinky do druhé,
ochutnat vodu, odhadovat množství vody v tělech živočichů, počítat denní spotřebu vody jednotlivců a domácností. Hledali jsme státy, kde voda není samozřejmostí a zdůraznili jsme si význam šetření vodou.
Po velké přestávce jsme se vydali k čističce odpadních vod, kde nám pan Frőhauf vysvětlil a ukázal, co
všechno je třeba udělat, aby se použitá voda mohla vrátit zpět do přírody.
Celý den byl zakončen obědem ve školní jídelně. A jak jinak než – rybou na talíři.

Ve zkratce:
•

•
•

•

v únoru proběhlo školní kolo v recitaci. Nejlepší recitátoři z každé kategorie - Janička Bindrová, Denis
Bartek, Tomáš Kučera a Pepča Tuzar - reprezentovali 3. března 2011 naši školu v okresním kole recitační
soutěže v Jindřichově Hradci. Mezi desítkami soutěžících si skvěle vedl Denis Bartek, který se umístil na
krásném 3. místě v kategorii žáků 2. a 3. tříd. Všem soutěžícím děkuji za reprezentaci naší školy, paním
učitelkám Mgr. Janě Dvořákové a Mgr. Evě Vlkové za přípravu dětí na soutěž.
ve středu 6. března začal plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku naší školy v Jindřichově Hradci
23. března se konal zápis dětí do mateřské školy. Rodiče si mohli prohlédnout zrekonstruované prostory,
spolu s dětmi si pohrát a pohovořit s paními učitelkami. Žádost o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
podalo 24 rodičů.
24. března 2011 proběhlo bruslení žáků základní školy na zimním stadionu v Jindřichově Hradci.
Mgr. Martina Plášilová, ředitelka ZŠ
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Informace z jednání 4. a 5. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svých zasedáních kromě obvyklých procedur rozhodlo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo:
• záměr vypořádání pozemku p.č. 1338/1 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• přijetí pozemků p.č. 1497/4, 1519, 1497/3 a 1497/1 v k.ú. Nová Včelnice formou daru
• prodej pozemků p.č. 256/39 a 256/40 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• přijetí pozemků p.č. 216/2 v k.ú. Nekrasín a p.č. 674/2 v k.ú. Lovětín formou daru
• finanční spoluúčast obce na zpracovaných projektech v rámci vyhlášených krajských grantů
• Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Jarošov nad Nežárkou a ŘSD České Budějovice týkající se autobusových
zastávek v Jarošově nad Nežárkou a v Nekrasíně
• věcné břemeno na pozemku přejezdu JHMD u zastávky úzkokolejné dráhy v Nekrasíně
• způsob revitalizace aleje na staré cestě k nádraží v k.ú. Jarošov nad Nežárkou a revitalizace prostranství
okolo návesního rybníka v Matějovci ve spolupráci s SDH Jarošov nad Nežárkou a MS Nežárka Jarošov
nad Nežárkou
• realizaci projektu Revitalizace místní komunikace Lovětín – Nová Včelnice
• dodatek č. 9 ke Smlouvě o likvidaci odpadu s AVE CZ
• bezplatné převedení podílu obce na vojenském stanu na o.s. Jarošovská SOPKA za podmínky jeho bezplatné
ho využívání při pořádání obecních akcí včetně místních částí
• Statut sociálního fondu a zásady pro použití jeho prostředků
• účast obce v soutěži Vesnice roku 2011.
Zastupitelstvo neschválilo:
• koupi pozemku p.č. 414/1 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• žádost Římskokatolické církve o finanční příspěvek na opravu střechy presbytáře kostela sv. Prokopa
v Jarošově nad Nežárkou ve výši 160.000 Kč.
Zastupitelstvo rozhodlo:
• schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 14/1 v k.ú. Zdešov až po dokončení digitalizace katastru této místní
části
• odložit projednání Pravidel prodeje pozemků na Tyšlerově kopci v k.ú. Jarošov nad Nežárkou a minimální
ceny za m2 až po zjištění nákladů na vybudování nových inženýrských sítí.
Zastupitelstvo pověřilo finanční výbor provést rozbor hospodaření a provozu sokolovny a kabin na fotbalovém
hřišti.
Zastupitelstvo revokovalo svoje usnesení č. 27/2010 o způsobu vyplácení odměn řadovým zastupitelům a
v souladu s platnými předpisy stanovilo jejich měsíční vyplácení.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• informaci o postupu finančního výboru při rozboru hospodaření a provozu sokolovny a kabin na fotbalovém
hřišti
• informaci o.s. Srdce Jarošova o financování projektu Živé srdce Jarošova a nakládání s získanými finančními
Prostředky.
Zastupitelstvo souhlasilo s pořádáním koncertu skupiny NEZMAŘI obcí v pátek 13. května 2011.

Zlatá svatba !
Dne 11. března 2011 oslavili Karel a Růžena Samcovi z Lovětína 50 let společné
cesty životem.
S obdivem blahopřejeme, přejeme pevné zdraví, pohodu a ještě mnoho
společných dní !

