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Narozeninové bilancování

Blíží se konec roku, doba přímo vybízející k hodnocení, jaký byl. Nevyhýbá se tomu ani Pravdova
knihovna a má se letos opravdu za čím ohlédnout. Byl to totiž rok narozeninový a významné výročí se sluší jaksepatří oslavit. Zajímavé akce pro veřejnost se konaly doslova po celý rok. Svědčí o tom kromě (snad příjemných)
vzpomínek účastníků i strohý výčet evidovaný v ročním výkazu o činnosti – je jich kromě klasické knihovnické
činnosti provozované každý všední den rovných 55, což v přepočtu znamená, že nejrůznější akce většího či menšího rozsahu se konaly minimálně jednou týdně! Které obci v okolí se to poštěstí? Mezi ty velké lze samozřejmě
počítat lednovou Narozeninovou párty na historickém místě, kde byla knihovna před 125 lety založena, dále pak
Narozeninové ponocování s oceněním nejlepších jarošovských čtenářů, vyhlášením jejich „krále“ a křtem publikace „Jedno a čtvrt století“, bilancující předlouhou a bohatou historii knihovny i její místo v dějinách obecních.
Bohatě navštívenou akcí byla i tradiční pouťová, tentokrát samozřejmě narozeninová vycházka s literárním podtextem do okolí Jarošova. Nelze opomenout ani zajímavé výstavy, ať už to byla jarní výstava historických pohlednic Jarošova ze soukromé sbírky Vlastimila Soboty, srpnová s autentickými kresbami Lukáše Janury z jeho svatojabubského putování do Santiaga de Compostela nebo nyní ta adventní přibližující kouzelné malířské a fotografické výtvory mladých manželů Čejnových (trvá až do února, tak se přijďte podívat). Každá byla jiná a každá byla
i jinak inspirující, ale všechny vypovídaly o jediném – Jarošov je obec, která se může chlubit svojí historií, ale i
lidmi, kteří ho vnímají jako dobré místo k životu a mají k němu blízký osobní vztah. Nemenší význam měla i soustavná práce knihovny s dětmi ze zdejší základní i mateřské školy v rámci projektu Celé Česko čte dětem, případně Knížka pro prvňáčka, včetně dalších tématických programů pro ně v prostorách knihovny. Uskutečnily se tu
zajímavé přednášky pro dospělé, např. o chráněných územích na katastru obce nebo se zdravotnickou tématikou,
proběhl i výukový kurz tréninku paměti. Knihovna spolupracuje s řadou spolků v obci a poskytuje i prostor občanskému sdružení Srdce Jarošova pro jeho „vnitřní“ aktivity určené veřejnosti. Samostatnou kapitolou pak je i
již pětiletá existence Klubu čilých seniorů, který napomáhá zpříjemňovat volný čas nejen svým členům, ale i
ostatní veřejnosti.
Navzdory škarohlídům i těm, kteří ji zatím ke svému životu nepotřebovali, knihovna žije každodenním
činorodým životem a snaží se pomáhat nebo alespoň poradit všem, kteří se na ní se svými problémy obracejí.
Možná i proto byla vyhodnocena v krajském kole soutěže Vesnice roku jako nejlepší ve svém oboru, získala titul
Jihočeská knihovna roku 2011 a byla nominována do celostátního kola soutěže Knihovna roku 2011. V něm pak
získala ocenění za „ojedinělé a mimořádné komunitní působení v obci“. Jsou to pěkné dárky k narozeninám, ale
za ty nejlepší já osobně považuji přízeň a důvěru lidí. A na jejich nedostatek si knihovna opravdu nemůže stěžovat. Díky za ně v končícím roce narozeninovém a doufám v ně i pro léta následující.
Milena Kodýmová
knihovnice

Knihovna „U Veverky“
V letošním narozeninovém roce se podařilo zpříjemnit a znovu zprovoznit i prostory pobočky Pravdovy
knihovny v Lovětíně. Protože sídlí v postranním traktu budovy místní Hospody U Kouřící Veverky, nemohla být
pojmenována jinak než zní název tohoto krátkého sdělení. Pravidelná činnost byla zahájena 5. listopadu 2011.Pro
lovětínské občany to znamená, že svoji knihovnu mohou pravidelně navštěvovat každou neděli v době od 16 do
18 hodin. Paní knihovnice Dagmar Špacírová je ochotna půjčovat knihy i v provozních hodinách hospody. Stačí
se jen domluvit. Pokud čtenáři v lovětínské knihovně nenajdou literaturu, o kterou mají zájem, jsem ochotna při
jejím shánění pomoci i já tak, jak to dělám i pro čtenáře jarošovské. V případě potřeby vzkažte po paní Špacírové,
volejte nebo pošlete SMS na mé telefonní číslo 777 065 442.
Milena Kodýmová

Poděkování
Na přání paní Vlasty Nejedlé uveřejňujeme její poděkování členům občanského sdružení
Jarošovská SOPKA za nezištnou pomoc při přípravě letošního pouťového posezení s populárními BABOUKY.
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Pár slov o podzimní družině…

Důležité ingredience poprvé: vítr, louka a krásný drak! Jak to vyšlo nám? Věřte, že i bez řádného
větru jsme si naši družinovou drakiádu užili. Ve vzduchu různí draci – papírový, látkový i igelitový – to bylo
k vidění při pohledu vzhůru, ale to nejdůležitější bylo vidět na tvářích našich dětí – usměv a radostí rozsvícené
oči. Na děti po návratu čekala odměna nejen v podobě diplomu a maličkosti v pytlíčku. Paní vychovatelka si
vzpomněla na jednoduchou pochoutku svého dětství – trocha cukru, másla, umytá jablíčka naskládaná
v pekáčku zalitá vodou, pomoc paní kuchařky – a překvapení je hotové – voňavá, teploučká pečená jablíčka.
Hrobové ticho v místnosti při pohledu do pekáčku vystřídalo cinkání lžiček a gurmánské pomlaskávání. Pochoutku jsme si dopřáli v podzimních týdnech pak ještě několikrát.
Důležité ingredience podruhé: jeden až dva telefonáty na 3. ZŠ v J. Hradci, návštěva internetového
vyhledávání autobusových spojů, na závěr přidat peníze na vstupenky a drobné na jízdné a vše je hotovo!
Novinkou podzimu se 4. listopadu stala návštěva kina Střelnice za zvýhodněnou cenu. V prosinci jsme vyrazili podruhé. A už víme, na co se můžeme těšit v následujícím čtvrtletí. Promítány pro nás budou filmy KungFu, Panda 2., Auta 2. a Šmoulové 3D. Nenechali jsme se odradit ani zrychleným přesunem na autobus, při
kterém ještě někteří z nás dožvýkávali kousky brambor či masa z oběda. Autobus nám totiž jel ve 12,12 hodin
z horní zastávky a věřte, nezaostávali bychom ani za Emilem Zátopkem, tak moc jsme se na kino těšili. A
protože tento autobus staví u nás jen na znamení, byla jsem připravena snad i vstoupit do vozovky, abychom
skutečně odjeli. Příjemná je změna v jízdních řádech. Příště jedeme až ve 12,30 hodin.
Důležité ingredience potřetí: osuška, ručník, mýdlo a chuť na horko střídané chladem. Ano, řeč je o
sauně. S heslem „ve zdravém těle, zdravý duch“ jsme začali navštěvovat místní saunu, která je od školy
opravdu co by kamenem dohodil. Všichni víme, jak důležitá pro zdraví je prevence, tak společně doufáme, že
se nám vlivy nepříznivého počasí podaří odvrátit. Pobyt si vždy zpříjemníme nějakou tou slovní hrou nebo
četbou. Nezapomněli jsme ani na dávku vitamínů v podobě čerstvého ovoce. To vždy přišlo k chuti.
S přáním všeho pěkného do nového roku 2012 Libuše Šimonová

Výlet do předvánoční Prahy
Praha je takové město památek. Je tam například Staroměstská radnice s orlojem, který vždy v přesnou hodinu
ukazuje svých dvanáct apoštolů. Na Staroměstském náměstí jsou v prosinci vánoční trhy. Mají tam třeba hrozně dobrý trdelník. Ale nad plavbu nemají snad ani všechny památky dohromady. Je to na lodi naprosto úžasné. Milá posádka, nádherný výhled a ke všemu průvodkyně. Z tohoto výletu si budu pamatovat Prahu do smrti.
Tomáš Kučera, 5. ročník
Staroměstský orloj je podívaná, na kterou se v určitou hodinu sejde spousta lidí, aby viděli, jak se v oknech
střídá dvanáct apoštolů. Já jsem si zapamatoval jen dva apoštoly, jeden byl starý a vousatý a v rukou držel
dřevěný kříž. Druhý měl hlavu úplně lysou a držel sekyru.
Váša Dvořák, 5. ročník
Když jsme jeli lodí, viděli jsme Národní divadlo. Potom jsme se šli podívat na Staroměstský orloj. Také jsme
se podívali na vánoční trh. Já jsem si koupil obrázek Prahy. Výlet se mi moc líbil.
Denis Bartek, 4. ročník
Bezvadná byla projížďka lodí po Vltavě. Obsluha byla zábavná. Byla to taková restaurace. Pak jsme vyjeli ke
Karlovu mostu. Kolem Vltavy jsme viděli Národní divadlo, Hradčany.
Matyáš Rakušan, 5. ročník
Jeli jsme okolo Čertovky. Loď se jmenovala Natal. Viděli jsme Staroměstský orloj. Bylo to tam super.
Vojta Šimon, 4. ročník
Moc se mi líbilo Staroměstské náměstí, byl tam krásný vánoční strom a mnoho trhů s různými věcmi. Viděli
jsme orloj i trubače. Na lodi jsme měli čaj a cukroví, bylo to bezva.
Jula Hronová, 5. ročník
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Advent ve školní družině
Předvánoční čas přímo vybízí k zastavení a zamyšlení, zvláště v této uspěchané a přetechnizované
době. Takže i my ve školní družině se snažíme předvánoční čas, který snad právě těm nejmenším je obzvláště
dlouhý, si zpříjemnit každodenním překvapením v adventním balíčku. Na děti čeká každý den jiný úkol. Jednou si povídáme o rodině, rodinných tradicích, jindy si zase vzpomeneme na zvířátka v lese. Z okna pozorujeme ptáčky a sledujeme, jak zdatně vyzobávají dobroty z krmítka, které jim každodenně doplňuje naše obětavá
paní Frančová. Je čas také připomenout si význam Vánoc, starých zvyků a prosincových pranostik. Takže už
všichni víme, jak je to se svatým Martinem, co přijíždí na bílém koni , jak je to s Vánocemi na blátě a Velikonocemi na sněhu, kdože je to ten bílý kůň, co zalehl nám celý dvůr, kdo to staví mosty bez sekery a bez dláta… Také je nám jasné, proč každoročně 5. prosince chodí dům od domu průvod svatého
Mikuláše, jaký význam mají natrhané třešňové větvičky – Barborky a jen přemýšlíme,
koho provdáme, až nám vykvetou. Společně s paní Miladou Petrů jsme si připomněli tradici vizovického pečiva, školu provoněly perníčky a vlastnoručně uvařená švestková
omáčka. Na školní chodbě se rozsvítil vánoční stromeček ozdobený papírovými hvězdičkami a andílky. Společně jsme si slíbili, že budeme moc a moc pomáhat maminkám , protože právě ony mají v tomto předvánočním shonu nejvíce práce. Ještě na nás čeká nejtěžší úkol, a to pečení vánočky. Pod rozsvíceným stromečkem si připomeneme některé vánoční zvyky - pouštění lodiček a házení střevícem, no a pak už si jen rozbalíme dárky a
budeme se těšit na ty opravdové Vánoce v rodinném kruhu.
Budeme doufat, že se počasí umoudří a pošle nám pěknou sněhovou peřinku, aby Vánoce byly opravdu bílé a děti, aby se mohly vyřádit ve sněhové nadílce. No a teď již jen
zbývá popřát, jak jinak než tradičně : ,,Pokoj lidem dobré vůle“...
Krásné a pohodové Vánoce, mnoho štěstí a radosti do nového roku přejí vaši Družiňáci.

Výzva pamětníkům !
Mnozí z jarošovských občanů se mohou pochlubit svojí „divadelní“ minulostí.
V Jarošově totiž ochotnické divadlo v nejrůznějších podobách existuje již od roku 1882,
kdy byl založen nejstarší zdejší spolek — Čtenářsko — divadelní beseda. V příštím
roce tedy uplyne plných 130 let od této události a to si určitě zaslouží, abychom si tuto
dlouhou historii připomněli a zdokumentovali i pro příští generace Jarošováků. Pravdova
knihovna připravuje s dalšími spolupracovníky několik vzpomínkových akcí. K jejich
zdaru však nutně potřebuje pomoc všech, kteří „s tím mají něco společného“ buď osobně
nebo „v tom byl namočen“ někdo z jejich rodinných příslušníků.
Provětrejte prosím tedy vzpomínky i rodinné archivy a hledejte fotografie, záznamy, dokumenty, předměty doličné, případně jiné doklady toho, že ochotnické divadlo
má v Jarošově skutečně hluboké kořeny a že jste třeba „byli u toho“! Poskytněte je pak
prosím k nahlédnutí, zapůjčení či okopírování, abychom mohli na jaře příštího roku
uspořádat výstavu všeho, co se zachovalo a na co můžeme být společně pyšní. Chystají
se i další vzpomínkové akce, na které jste už teď v předstihu srdečně zváni. Pokud toto
pozvání přijmete, věřím, že naše společné vzpomínání se vám bude líbit a možná budete
překvapeni skutečností, že i dnešní „ochotnický“ život v Jarošově je pestrý a bohatý.
Se vším, co objevíte a budete ochotni dát k dispozici, přijďte za mnou do Pravdovy knihovny. Ráda věnuji svůj čas i vašim vzpomínkám, protože vše podstatné by mělo
být zaznamenáno a zachováno.
Těším se na vaši návštěvu i spolupráci při mapování dalšího zajímavého úseku
kulturních dějin naší obce.
Milena Kodýmová
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Bleskově ze školy
V posledních příspěvcích letošního roku sice „proběhneme“ školními podzimními událostmi, ale
z každého příspěvku na Vás přesto bude dýchat vánoční atmosféra. Školou se totiž od minulého týdne linou střídavě vůně pečených perníčků, švestkové omáčky a čerstvě zadělaných vánoček. Ze tříd zní hlásky malých i větších zpěváčků a nácvik na vánoční koncert nebere konce.
Fotogalerie v přízemí školy připomíná „domácím“ i lidem „zvenčí“, co všechno jsme zažili a co jsme se dozvěděli od začátku školního roku nejen v budově školy. Takže bleskově:
září
Malování s ježkem – spolupráce s Českým nadačním fondem pro vydru (1.- 3. ročník)
Šelmy – Český nadační fond pro vydru – záchranná stanice Třeboň – ( 4. a 5. ročník)
říjen
Rybník a potok – spolupráce s o.s. Hamerský potok – život na Nežárce (2. – 5. ročník)
Tonda Obal na cestách – pojízdná výstava u nás ve škole – třídění odpadů (1. – 5. ročník)
Jak Honza přecházel na červenou – pohádka Divadélka K. Čapka (1 .– 5. ročník)
Den stromů – projektový den – v jednotlivých centrech jsme si připomněli význam stromů, stromy a jejich plody
jsme malovali, obtiskávali jsme listy, luštili křížovky, vyhledávali zajímavosti
Rekord v sázení stromů – 28. října 2011 se naše škola připojila k celorepublikovému Rekordu v sázení stromů.
Na školní zahradě bylo za účasti žáků, rodičů, pedagogů i veřejnosti společnými sila
mi zasazeno 13 ovocných stromků. Každý strom dostal své přáníčko od dětí či dospě
lých. Škola obdržela certifikát o účasti na této akci.
Všem účastníkům děkujeme. Rekord padl především díky vám!
Více informací na www.nadacepartnerstvi.cz
listopad
Koncert P. Přibyla a P. Vlčkové – Hudba napříč staletími – viola a akordeon
Policie ČR ve škole – beseda k prevenci sociálně patologických jevů – bezpečnost v dopravě,
kyberšikana, prevence rizikového chování
Výlet do předvánoční Prahy – vlakem tam i zpět – plavba lodí, Staroměstské náměstí
prosinec
Čertovská nadílka ve škole – pekelníci i nebeští zavítali do jednotlivých tříd, aby po zásluze odměnili nezbedy i
hodné děti. Oběma kategoriím děkujeme za pomoc při výchově a skvěle odvede
nou práci. Paní Dagmar Doležalové patří velký dík za dárky „z nového pytle“–
výborné perníčky pro každého.
Čertovské bruslení s dětmi ze ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121
Ambrož ve škole –– Celé Česko čte dětem – spolupráce s Pravdovou knihovnou – paní
Kodýmová čte dětem
Vánoční hvězdičky – odpolední výtvarná dílna pro veřejnost – výroba hvězdiček z korálků
naladila příchozí do vánoční pohody
Vánoční koncert s koledami — viola Petra Přibyla, akordeon Petry Vlčkové a koledy v podání žáků základní
školy zazněly v Pravdově knihovně. V dalším kulturním programu se předsta
vily děti všech ročníků a také školní dramatický kroužek pod vedením Věrky
Šlechtové.
Přejeme všem dětem, rodičům a přátelům školy, aby je pohoda, klid a radost z maličkostí provázely každým
dnem roku 2012.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou

