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Počasí nám přálo...

Bylo to nejenom počasí, které samozřejmě také přispělo k radostnému průběhu Dětského dne v Jarošově
nad Nežárkou, ale hlavně chuť mnoha hodných lidiček pomoci uskutečnit tuto akci pro děti. Každý přispěl, jak
mohl, a my děkujeme :
• za finanční dary Obci Jarošov nad Nežárkou, Mysliveckému sdružení Nežárka, TJ Sokol Jarošov nad Nežárkou, firmě DOČEŠ Jarošov nad Nežárkou, Drogerii a Truhlářství Bejdovi, Hospodě Pod Kostelem, Dáše Doležalové a rodině Hany Mertové
• za materiální dar firmě Kostka Jarošov nad Nežárkou
• za přípravu a zajištění odměn, zábavy a soutěžení pracovníkům obce a ZŠ a MŠ, AVZO Jarošov nad Nežárkou, místním dobrovolným hasičům, rodině Svačinových, rodině Mynářových, Míle Bínové, Daně Tomaschkové,
Pavle Doležalové, Haně Sommerové, Zdeňku Vaněčkovi st., Elišce Bednářové, Vendule Vrbové, Martině Bednářové, Lukáši Vodičkovi a jeho kamarádovi.
Viděli jste radost v očích dětí? Tak to je naše odměna!
Za pořadatele
Zdeňka Kučerová

Když si báječnou ženskou…..
Takhle začíná známá písnička Michala Tučného a všichni automaticky dodáme: vezme báječnej chlap.
Ovšem o tom, když se báječný ženský dají dohromady, tahle písnička neví vůbec nic! O tom by mohli vypovídat
ti, kteří měli to štěstí zavítat někdy mezi jarošovské „Čiloušky“, jak si říkají členky KČS (Klubu čilých seniorů).
Nebo ten, kdo se zúčastnil některé akce, kde tyhle báječný ženský vystupovaly.
Jejich věk - sečteno a podtrženo - něco mezi stovkou a tisícem. O životě už rozhodně vědí své. Je jim jasné, že stáří se neměří roky nebo vráskami, ale množstvím energie a radosti ze života. Z toho úplně normálního,
obyčejného života. To jim možná bylo dané sudičkami, ale spíš je tomu život naučil. Daly se dohromady díky
aktivitě neúnavné knihovnice Mileny Kodýmové. Scházejí se podle potřeby a evidentně rády. Párkrát jsem měla
to štěstí s nimi být a vidět, že pro ně nic, co jim Milena navrhne, není nepřekonatelný problém, ba naopak. Vezmou to jako výzvu dotáhnout nabízené do dokonalosti. A pozor! Jim totiž není zatěžko udělat si legraci samy ze
sebe! A to u nás žen, navíc mírně přezrálých, jemně řečeno, není úplně obvyklá vlastnost. Není moc ani mnohem
mladších, které by ze sebe vesele a na to šup udělaly Zlatovlásky či naopak bradavičnaté čarodějnice opékající na
ohni chleba při setkání dětí, knihovníků a starostů z okolí. Natož aby se pro pobavení publika odhodlaly odhodit
vrchní vrstvy oděvu, které milosrdně zakrývají jemné, leč i na metry patrné nedokonalosti ženského těla. A pak
v tílku a pumpkách vysekly jako nic skladbu suchozemských akvabel nebo sokolská prostná cvičení.
Minuta smíchu prý prodlouží život o hodinu. My všichni díky jim dostáváme tuto šanci, o nich ani nemluvě. Zkrátka, když se báječný ženský dají dohromady, na světě je o něco veseleji!
Ivana Neumannová

Letní pozvánka Pravdovy knihovny
Pravdova knihovna jako každoročně oznamuje, že na období 1. července až 31. srpna zavádí prázdninový provoz pro veřejnost následovně:
pondělí, úterý a čtvrtek - vždy od 17 do 19 hodin.
Na úterý 5. července (volný den – svátek Cyrila a Metoděje) je připravena pro všechny věkové kategorie
již tradiční pouťová vycházka – tentokrát do místních částí Hostějeves a Pejdlova Rosička s několika zastaveními
a mnoha zajímavostmi. Chcete-li se zúčastnit další akce připravené ke 125. výročí založení knihovny, vezměte si
dobrou obuv do terénu, trochu drobných na občerstvení na trase, pro všechny případy pláštěnku a hlavně dobrou
náladu. Sejdeme se v jednu hodinu po poledni pod lípou na návsi. Návrat se předpokládá „ještě za světla“.
Na srpen se v prostorách knihovny připravuje vernisáž výstavy ŽIVOT POUTNÍKA. Své malované obrázky představí a dojmy z absolvované 800 km dlouhé pouti po Svatojakubské cestě do Santiaga de Compostella
nám bude vyprávět mladý světoběžník Lukáš Janura. Bližší informace o této akci budou včas zveřejněny.
Na hezké společně strávené letní chvíle se těší
vaše jubilantka
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Starostové se činili (i bavili)...

Nestává se často, aby se sešli čtyři starostové na „neúřední“ půdě. V pátek 20. května 2011 se to ale
v Jarošově nad Nežárkou stalo. Důvodem jejich přítomnosti bylo již 6. tradiční setkání nejlepších dětských
čtenářů se starosty čtyř míst na pomezí Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Hostitelské místo se každý rok
mění a tentokrát přišla řada na Jarošov nad Nežárkou v čele se starostou Bohumilem Rodem a nejlepšími jarošovskými čtenáři Tomášem a Jiříkem Kučerovými, Vojtou a Vaškem Dvořákovými, Terezkou Kümmelovou,
Ivetkou Bindrovou, Janinou Bindrovou, Nelčou Vágnerovou, Pepou Tuzarem a Matyášem Rakušanem. Mezi
hosty z Kamenice nad Lipou, Nové Včelnice a Rodinova byli i dva spisovatelé – Alena Ježková, která dětem
přiblížila charitativní projekt Čtení pomáhá a na chvíli také zdejší Svatopluk Doseděl, jehož tvorba se promítla
i do připraveného programu. Ten byl opravdu bohatý a s jeho realizací jarošovské knihovnici pomáhala řada
dospělých. Díky Ivo Vágnerová, Ivo Neumannová, rodino Králových ze Srdce Jarošova, členky Klubu čilých
seniorů i členové Jarošovské SOPKY! Děti i jejich doprovod včetně pánů starostů naše společné snažení zcela
„pohltilo“ a všichni si i přes krátký rozmar počasí odvezli nezapomenutelné zážitky.
Milena Kodýmová
knihovnice

Říkají mi ŠIKULA !
Tohle hezké jméno mi vymyslely děti ze zdejší základní školy a často si za mnou na hřiště pod farou
chodí hrát. Slavné křtiny se odbyly v sobotu 25. června 2011 v podvečer za účasti 8 sudiček z Klubu čilých
seniorů, 4 pradlenek z dramatického kroužku, 1 maminy ze Srdce Jarošova a nechyběl ani skvělý dort od šikovné cukrářky Jany. Třešničkou na něm pak bylo i vystoupení bednáreckých ochotníků, které rozzářilo tváře
všech účastníků. Občanskému sdružení Srdce Jarošova se připravený program opravdu vydařil a já už se těším
na další setkání koncem července. Prý to bude něco s čokoládou!

Vás kamenný dráček

I hasiči jubilují...
Stopětadvacítka letos vládne Jarošovu. Nejen knihovna, ale i zdejší sbor
dobrovolných hasičů už tolik pamatuje! Jako připomínku výročí svého vzniku připravili členové sboru na sobotu 2. července 2011 zábavné odpoledne pro všechny,
kteří se přijdou k hasičské zbrojnici podívat. Budou svědky nejen požárního útoku,
ale hlavně speciální štafety pro velké i malé nazvanou „s humorem se hasí líp“. Po
skončení „odborného“ programu je připraveno posezení s hudbou. Svým uměním
Vás pobaví legendární Lovci Mamutů. Nebude chybět ani vydatné občerstvení.
Tak dejte na počasí a určitě přijďte, bude to stát za to!
Jarošovští hasiči
Vás srdečně zvou!
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Pozvánka na festival
Dovolujeme si Vás pozvat na FOLKLORNÍ FESTIVAL JIHOČESKÝCH SOUBORŮ, který se
koná 23.7.2011 v Jindřichově Hradci. Vše zahájí ve 13 hodin krojovaný průvod od Střelnice, od 14 hodin se
jednotlivé soubory představí pod širým nebem v prostorách muzea ve Štítného ulici. V případě nepříznivého
počasí se festival koná v sále KD Střelnice.
Účinkují: Jarošovská krojová družina, mužský sbor Březí, ženský sbor Studánka Březí, Libín
z Prachatic a Blaťácký soubor Ševětín.
Těšíme se na Vás
Jarošovská krojová družina

Šlapky se roztočí už posedmé!
Přijďte se podívat nebo ještě lépe zúčastnit poslední červencovou sobotu tradičního cyklistického závodu Jarošovská šlapka, který letos vstupuje už do svého 7. ročníku. Prezentace proběhne od 8 do 10,30 hodin
v lomu (startovné 250 Kč) nebo v předstihu i přes internet (startovné 200 Kč). 50km trasa startuje v 11 hodin,
30km trasa v 11,15 hodin od pošty. Připraven je i závod pro děti. Samozřejmostí je tombola, občerstvení, celodenní i večerní doprovodný program s živou hudbou a plný soutěží. Více informací na www.slapka.ic.cz.
Těší se na Vás
Jarošovská šlapka, o.s.

Dětský den v Hostějevsi
Po několikaleté přestávce obnovily členky ČČK Hostějeves svoji činnost. 5. června
2011 od 14 hodin uspořádaly
na nově vybudovaném hřišti
za „Buřtárnou“ v Hostějevsi
dětský den. Už na začátku
pěkného odpoledne bylo vidět, že zúčastněných dětí bude o mnoho více, než uvádí
obecní statistika. Pro děti byla
připravena spousta soutěží a
krásných cen. Největším zážitkem asi byla ukázka výcviku policejních psů, která zaujala malé i dospělé účastníky.
Velký dík patří členkám ČČK
Hostějeves a sponzorům, kteří
se na tomto povedeném programu podíleli.
Další velká akce se na hostějevském hřišti za „Buřtárnou“ připravuje na 16. července 2011. Pod širým nebem
se bude od 20 hodin konat tradiční COUNTRY zábava. Po loňské zkušenosti jsme tentokrát na déšť dobře
připraveni, takže nás žádná kapka nezaskočí. Přijďte si poslechnout pěkné písničky v podání kapely Škuner
z Kardašovy Řečice. Pořádají hasiči a všichni jsou srdečně zváni!
Za SDH Hostějeves Pavel Vokuš
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Školní výlet
Středa 22.června, druhý letní den. Cílem byl Tábor – město husitů. Pozvání na výlet přijal i pan starosta,
který dětem během cesty zábavnou formou popovídal o historii a významných představitelích husitského hnutí.V
Husitském muzeu děti asi nejvíce ocenily, když si na vlastní kůži mohly vyzkoušet část zbroje bojovníků - kroužkovanou košili – jejíž hmotnost byla neuvěřitelných 12kg! Pak jsme se přesunuli nádherně opraveným centrem
Tábora do Botanické zahrady. Obdivovali jsme opuncie, poznávali léčivé rostliny, keře a květiny, po pěšinkách
došli k jezírku a potěšili jsme se s hendikepovanými ptáčky – výrem, dvěma káňaty a hrdličkami. Z Tábora jsme
se přesunuli do Chýnovských jeskyní. Prošli jsme trasu dlouhou 300 m a zdolali 300 schodů. V hloubce více než
50 m a teplotě kolem 8 stupňů jsme obdivovali přírodní krásy a úkazy této přírodní rezervace. Neměli jsme sice
štěstí na netopýry, ale na konci prohlídky jsme si mohli prohlédnout kokony křižáka temnostního.
Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme a šťastně dorazili domů.
P.S. Za všechny děti a paní učitelky děkuji panu starostovi za poutavé vyprávění a za čas, který nám všem věnoval.

Soutěže málotřídních škol
Vrátecký Picasso
13. dubna proběhla v Českých Budějovicích výtvarná soutěž „Vrátecký Picasso“. Naši školu reprezentovali nadějní „umělci“– Natálka Svobodová, Lenička Tyšerová a Tomášek Stejskal. Na základě přečtené klasické
pohádky (1. kategorie) a moderního příběhu (2. kategorie) měly děti libovolnou technikou dané téma ztvárnit. O
přestávce si pak mohli nechat namalovat obrázek „na přání“od akademického malíře a na závěr soutěže obdržel
každý účastník malou pozornost.
Děkuji Natálce, Leničce i Tomáškovi za vzornou reprezentaci naší školy, za snahu a čas, který této soutěži věnovali, a přeji jim hodně tvůrčích úspěchů.
Olešnický lístek
V pondělí 23. května vyrazila skupinka děvčat naší školy do podhůří Novohradských hor. Janička Bindrová, Ivetka Bindrová a Terezka Kőmmelová jely po pečlivé přípravě reprezentovat školu na přírodovědnou soutěž
„Olešnický lístek“. Na sedmi stanovištích rozmístěných po louce poznávaly na fotografiích savce, ptáky, ryby,
bezobratlé, rostliny, stromy a houby. Na každém stanovišti se každý mohl zdržet pouze minutu. Po sečtení všech
bodů na jednotlivých stanovištích na celé čáře zvítězila Ivetka Bindrová v kategorii 4. tříd. Terezka ve stejné kategorii obsadila krásné 3. místo. V kategorii 3. tříd nezklamalo ani naše nejmladší „želízko v ohni“ - Janička - a
vybojovala skvělé 3. místo. V závěru vydařeného dne si všichni „přírodovědci“ zahráli společně vybíjenou.
Všem děvčatům gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří i paní učitelce Bc. Libuši Šimonové, která děti na soutěž připravovala.
Mgr. Martina Plášilová

Sport - a zase sport
Naši žáci hodně sportují. Velká část z nich navštěvuje oddíl kopané TJ Sokol Jarošov nad Nežárkou nebo
školní sportovní kroužek miniházené. V těchto sportech děti hrají zápasy a turnaje a dosahují pěkných výsledků.
V rámci školních sportovních soutěží se v letošním školním roce vybraní žáci zúčastnili akcí pořádaných pro 1.
stupeň ZŠ např. okresního kola ve vybíjené – Preventan Cup, okresního kola atletické všestrannosti a atletické
soutěže - Kinderiády.Výborného umístění děti dosáhly ve vybíjené – mladší (2. a 3. ročník) okresní kolo vyhrály,
starší (4. a 5. ročník) obsadily hezké 4. místo. V atletických soutěžích velmi dobře reprezentují školu Jula Hronová a Adam Maršík (oba žáci 4. ročníku). Pěkné výsledky našich žáků jsou o to cennější, že jsme v okresních soutěžích mezi plně organizovanými školami jediná málotřídní.
Mgr. Jana Dvořáková

Školní události ve zkratce:
Ještě mnoho dalších zajímavých věcí se událo v posledním čtvrtroce v naší škole. Ve zkratce vybíráme
např. Medový den s manželi Vovsovými, Povídání o Africe s paní Miladou Petrů či Letní výpravu s myslivci.
Všem moc děkujeme!
Tak báječné prázdniny a v září opět ve škole nashledanou!
Romance a Marušce přejeme vydařený start v nové škole
v Jindřichově Hradci!

