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„Proč hledáte Živého mezi mrtvými?
Není tady, byl vzkříšen“
( Lk. 24,5-6 )

Moji milí !
Ježíšovo Zmrtvýchvstání je nám pozváním k plnému životu. O Velikonocích můžeme hlouběji pochopit, co je to lidský život.
Je to plnost zážitků, snů, radostí. Je to plodné obdarování jiných. Je to společenství s druhými v lásce. Je
to i nesení bolesti a trápení, přijetí smrti jako brány do života.
A tak mé Velikonoční přání Vám je:
Abyste měli život. Abyste žili svůj život plně a bohatě. Abyste s Kristem žili, s Kristem umírali,
s Kristem i vstali do slávy Otcovy.
Přeji Vám všem jásavou Velikonoční radost:
„Udeřte slavně v bubny, zpívejte, kdo jste kde:
Pán Ježíš povstal z mrtvých – my s Ním žít budeme!“.
S kněžským pozdravem
P. Mariusz Klimczuk

PÍŠEME PRAVDU !
Zanedlouho, 17. dubna 2012, si připomeneme 195. výročí narození našeho významného rodáka a patrona
jarošovské knihovny Františka Pravdy. Jak příznačné užíval pseudonymum! Aniž si to uvědomujeme, i dnes se
setkáváme s jeho ušlechtilým odkazem lidským i spisovatelským. Jeho dramatická tvorba je součástí i divadelní
historie naší obce, jak se budete moci přesvědčit na výstavě dokumentů v Pravdově knihovně, jejíž vernisáž by
měla být veselým ochotnickým střípkem, ale také důkazem mezigenerační sounáležitosti.
K poctě této naší významné osobnosti vznikl před pěti lety literární sborník, ve kterém se kromě jeho
nadčasové povídky Svědomí objevily i první pokusy tehdejších páťáků a velmi vydařená povídka Bohumila Roda. I dnes je příjemné listovat stránkami tohoto dílka a zároveň pozorovat, jak tehdejší dětští autoři slovy Františka Pravdy „pokročili ve věku“ a jaké zájmy mají dnes.
A tak vznikl nápad pokusit se po pěti letech o něco podobného a zároveň i jiného. Pojďme se společně
pokusit „napsat pravdu“ - zachytit své vzpomínky či zážitky, pojmenovat věci, které nenávratně mizejí, zmapovat
místo, kde žijeme a které je naším domovem, vyjádřit svůj vztah k němu i okolí. Naše obec si příští rok připomene jednu významnou událost ve své historii - od 23. června 1923 je totiž oficiálně oprávněna užívat přídomek nad
Nežárkou, který jej bezpečně odlišuje od jiných obcí stejného jména. Naše společné dílo se může třeba v budoucnu stát cenným pramenem poznání pro příští generace Jarošovských. „Že do toho půjdou“, slíbily už členky Klubu čilých seniorů, zájem u současných čtvrťáků a páťáků vzbudilo i naše společné povídání o jejich předchůdcích.
Věřím, že i mezi „ostatní veřejností“ se najdou tací, kteří by mohli přijít se svojí „troškou do mlýna“.
Tak co Vy na to? Možná, že už teď Vám na mysli vytanula zasutá vzpomínka z dětství, o kterou byste se
chtěli podělit s ostatními, zajímavá z Vašeho pohledu může být třeba i „žhavá současnost“. Může to být prostě
cokoli od kohokoliv. Nerozhoduje ani věk, pohlaví, vyznání či politická orientace. Rozhoduje jenom chuť vzít do
ruky psací náčiní či sednout k počítači, místní příslušnost k obci, nebo jenom zájem o ni.
Na Vaše příspěvky se budu těšit do konce října letošního roku
Milena Kodýmová
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Bleskově ze školy
Jaro se nám posledních pár dní ukazuje v celé své kráse, přesto se však ve vzpomínkách vracíme na
začátek kalendářního roku. Kromě bobování na svahu u školy jsme o přestávkách stihli pečovat o ptáčky
v naší zahradě, přivítat ve škole kamarády „předškoláčky“, první pondělky v měsíci poslouchat zajímavá vyprávění paní Kodýmové o nových knihách, vlakem dojet do Českých Budějovic na divadelní představení, pokračovat v plaveckém výcviku a spolu s I. ZŠ Jindřichův Hradec ukončit sezónu závěrečným bruslením 23.
března.
Leden
Zápis do1. ročníku – žáci 4. a 5. ročníku spolu s paními učitelkami přivítali 31. ledna v základní
škole 17 předškolních dětí. Společně s velikonočním vajíčkem,
sněhulákem, vílami, potápěčem a dalšími zástupci jara, léta, podzimu a
zimy prošly děti úspěšně čtyřmi ročními obdobími. Na budoucí
prvňáčky se v září těšíme, čtvrťákům a páťákům děkujeme za pomoc
s organizací zápisu.
Únor
Hravě žij zdravě - projektový den věnovaný zdravému životnímu stylu. V jednotlivých
centrech se děti seznamovaly se zásadami správné výživy, sestavovaly
potravinové pyramidy, připravovaly si samy „zdravé“ svačinky.
Host dne, fyzioterapeutka Mgr. Iva Konečná, ukázala dětem, jak správně
protáhnout tělo po náročném dni. Došlo i na testování fyzické kondice
jednotlivců.
Tom Sawyer
- divadelní představení – Malé divadlo České Budějovice – žáci 4. a 5. ročníku
Kašpárek v rohlíku - divadelní představení – Malé divadlo České Budějovice – žáci 2. a 3. ročníku
Recitační soutěž - 29. února 2012 v Jindřichově Hradci naši školu výborně reprezentovali
v mladší kategorii Mirek Neumann ze 2. ročníku a Eliška Šindelářová
ze 3. ročníku. Děkujeme!
Exotická zvířata - beseda s pracovníky Záchranné stanice Pelhřimov. Děti z MŠ i ze ZŠ se
dozvěděly mnoho zajímavého ze života chameleonů, fretek, činčil,
leguánů a hadů. Všichni měli možnost každé zvířátko si pohladit či
dokonce pochovat. Obdiv patří především všem „školkáčkům“, kteří se nebáli
a neznámá zvířátka si pohladili.
Březen
Mlýnek v Mladém – soutěž málotřídních škol v českém jazyce. V silné konkurenci
„českobudějovických“ málotřídek si titul „Úspěšný řešitel“ odvezli Jakub
Hembera v kategorii 3. tříd a Denis Bartek v kategorii 4. tříd. Blahopřejeme!
Matematický klokan – Mezinárodní matematická soutěž
nejlepší řešitelé – kategorie Cvrček – 2. 3. ročník –
Jakub Hembera
Jakub Kotrba
Eliška Šindelářová
– kategorie Klokánek – 4. a 5. ročník – Tomáš Kučera
Matyáš Rakušan
Tereza Kőmmelová

Martina Plášilová
ředitelka školy
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Co nového u ,, Družiňáků“
Povánoční čas, ještě než se zima začne vzdávat své vlády, je dlouhý a úmorný. A
to obzvláště letos, kdy přírodu začaly sužovat kruté mrazy. Povídali jsme si
s dětmi o tom, jak asi přezimují zvířátka v lese, jak důležitá je práce myslivců, kteří právě v těchto časech mají povinností nad hlavu. Co všechno se zvířátkům naděluje a také jsme se ke krmelci do blízkého „Frančova lesíka“ vypravili. Snažili
jsme se rozpoznat, která zvířátka zde hledala obživu.

Díky zručným tatínkům nám přibyla na školní zahradě nová krmítka
pro ptáčky, takže jsme zblízka mohli pozorovat hodování rozjívených vrabčáků, hašteřivých zvonků zelených, veselých kosáků a
krásně vybarvených hýlů . Když se krmítko vyprázdnilo, zaletěl
mlsat lůj důstojný strakapoud a co zbylo pod krmítkem, hbitě vyzobaly hrdličky. Jednou ráno zavítalo na zahradu dokonce hejno hladových koroptviček. Během pár dnů děti všechny tyto ptáčky dokázali pojmenovat, a tak si velmi snadno osvojili znalosti, které jistě
jednou využijí v hodinách prvouky.
Abychom si zpříjemnili toto dlouhé čekání na jaro, drželi jsme každé ráno „černou hodinku“. To
jsme si sedli do hloučku na koberec a při blikotavém světle zapálené svíčky jsme si jen tak povídali.
O snech, o strašidlech, o vlastních zajímavých prožitcích. Děti byly přímo nadšené. Doporučuji,
zkuste si to také doma a možná, že se o svých dětech dovíte to, co ještě nevíte.
Veselejší předjaří spojené s masopustními radovánkami nás také inspirovalo. Nejprve jsme se týden
věnovali výrobě papírových masek a svoje snažení jsme ukončili pátečním karnevalem. Chvilku „p o“, když
se nám slehla bříška, se kluci a holky proměnili v roztodivná stvoření. Mohli jste zde potkat Jožina z bažin,
vojáky, rytíře, pravého řeckého bojovníka, spoustu princezen, čmeláky, sportovce, černokněžníka, noc, indiána a jiné postavičky a zvířátka. Děti tančily a tančily a úplně zapomněly na zlobení. Taneční kreace, které
dokázaly při tématickém „žížalím, hadím, medvědí, indiánském a rybím“ tanci, by jim možná záviděli i
profesionální tanečníci.V divokém křepčení nám odpoledne rychle uběhlo a slíbili jsme si , že příští rok si
náš družinový maškarní určitě zopakujeme.

S přibývajícími teplými dny trávíme co nejvíce času v přírodě a už se moc těšíme, jaké nápady nás
potkají s nastávajícími velkonocemi.

Alena Petrásová
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ODPADY !!!
Do 30. dubna je povoleno vyvážet dřevěný odpad a větve k vodojemu při silnici na Lovětín.
Upozorňujeme občany, že v případě vyvážení jiného odpadu je možnost udělení pořádkové pokuty ze strany
obecního úřadu.
Od 1. dubna se opět zavádí letní provozní doba sběrného dvora následovně:
úterý, čtvrtek 17-19 hodin, sobota 9-11 hodin.
Bohužel se stále najdou občané, kteří si pletou svozovou službu tříděného odpadu z místních částí s vyvážením
odpadu směsného. Pracovníci obce tento netříděný odpad nebudou vyvážet !!!
Podobná situace je i u kontejnerů na PET lahve stojících u domů s obecními byty v Jarošově nad Nežárkou. Místo
PET lahví jsou plněny nevábným odpadem všeho druhu, a to nejen projíždějícími, ale bohužel i místními občany.

Děkujeme všem občanům, kteří třídí !

Bohumil Rod, starosta

Železný pátek
Jako každý rok, tak i letos budeme objíždět Jarošov nad Nežárkou, Matějovec a Kruplov a sbírat železný
šrot . Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám v tomto sponzorování zůstávají věrní i přes rostoucí cenu tohoto artiklu. Právě rostoucí cena je důvodem, proč se v tomto období do obce stahují různí podnikavci a šrot připravený
pro hasiče odvážejí. Své by o každoročních nepříjemnostech mohl vyprávět starosta obce. Vzhledem ke zkušenostem z minulých let prosíme, abyste nepotřebné věci připravili před své domy až krátce před 16. hodinou v pátek 30.března.
Ještě jednou děkujeme za spolupráci
Za SDH Jarošov nad Nežárkou
Zdeněk Vaněček

Nákupy do tašky
Tuto službu provozuje Obec Jarošov nad Nežárkou ve spolupráci s COOP Jednota pro seniory v místních částech. Bližší informace vám v případě zájmu podá vedoucí minimarketu paní Marcela Stoklasová.

Otevření nové provozovny
Od pondělí 22. března funguje v Jarošově nad Nežárkou
Psí salon. Najdete ho u kamenného mostu přes Žirovničku
vedle myslivecké klubovny.

Už Vám z toho všeho hrabe?
Chcete přijít na jiné myšlenky? Chcete si popovídat s přáteli a odpočinout si při práci? Přijďte
v pátek 20. dubna v pět odpoledne na hřiště pod faru. A vezměte sebou ty hrábě! Uklidíme po
zimě a opečeme si špekáčky. Zveme každého, kdo má chuť a čas.
Srdce Jarošova o.s.

