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Setkání s nejstaršími občany
Velmi příjemnou tečkou za letošními oslavami 90. výročí rozšíření názvu obce o přídomek „nad Nežárkou“ bylo setkání s nejstaršími jarošovskými občany v sobotu 19. října 2013 v Pravdově knihovně. Iniciovaly jej
členky Klubu čilých seniorů, které také pro své starší spoluobčany z vlastních zdrojů připravily výborné občerstvení a vytvořily atmosféru pozornosti a vlídného zájmu o ně. Pamětníků dorazilo plných 19. Byl mezi nimi i
nejstarší občan celého Jarošova nad Nežárkou včetně místních částí, stále neobyčejně vitální třiadevadesátiletý
pan Václav Roh a také stejně čilá nejstarší jarošovská rodačka, dnes už dvaadevadesátiletá paní Blanka Pecánková – klobouk dolů před jejich fyzickou i duševní kondicí! Všichni si se zájmem vyslechli úvodní krátkou charakteristiku každého z nich. O aktuálním dění v obci přišli přítomné informovat starosta Bohumil Rod a místostarostka Helena Vaněčková. Následoval vzpomínkový program členek Klubu čilých seniorů, který přiměl posluchače
přispět také vlastními zážitky z mládí nebo nedávné minulosti. Prostor zbyl i na vzájemné popovídání, vždyť někteří se nesetkali dlouhá léta, byť bydlí v jedné obci. Na závěr se všichni společně podívali i na záznam tradiční
pouťové vycházky. (Ta letošní byla také věnována výše zmíněnému „vodnímu“ výročí obce. Vedla kolem všech
jarošovských říček a připomněla i nejdelší jarošovskou pověst, která se zčásti odehrává na jejich březích.) Čas
setkání rychle ubíhal, a když si pro pamětníky začali přijíždět jejich rodinní příslušníci, na rozloučenou ještě dostali malé dárky – figurky od dětí ze základní školy a také kalendář na rok 2014 s dětskými ilustracemi tradičních
řemesel, mezi nimiž je i výtvor žačky zdejší základní školy Anety Vlasákové. Poslední účastníci se rozcházeli až
za tmy a neskrývali svoji spokojenost. Jsme rádi, že jsme jim mohli připravit příjemné chvíle.

takhle vypadá titulní strana
a takhle
Anetin obrázek na prosinec

Závěr roku v Pravdově knihovně
V knihovně je i v závěru roku normální provoz každý všední den kromě svátků a 31. prosince v obvyklých výpůjčních hodinách. Přijďte se podívat na končící výstavu o zlatých krajských vítězích ze soutěže Vesnice
roku 2013, díky ochotě pana Vlastimila Lukše trochu potrénovat káču, kterou nám ponechal z výstavy o dřevěných řemeslech a nebo si třeba zahrát dřevěné pexeso s motivy drobných sakrálních památek na území naší obce.
To pro své spoluobčany vyrobil a knihovně k tomuto účelu daroval pan Bohumil Rod. Pobavíte se a přitom zjistíte, kolik drobných uměleckých děl můžete na svých procházkách u nás obdivovat.

Zázraky obyčejnou tužkou!
Nevěříte? Tak se přijďte přesvědčit v sobotu 11. ledna 2014 ve 14 hodin odpoledne
do Pravdovy knihovny. V tom čase tam totiž proběhne vernisáž kreseb na téma Dětské portréty, které tvoří šikovná ruka paní Jany Michalové opravdu pouze obyčejnou tužkou! Je nádherné, když je někomu takhle do rukou dáno. Výstava potrvá do konce února 2014 a bude
přístupná vždy ve výpůjčních hodinách, tzn. každý všední den od 17 do 19 hodin, v úterý již
od 15 hodin a opravdu stojí za zhlédnutí.
Milena Kodýmová
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Staročeské potkávání u Nežárky tentokrát v Jarošově nad Nežárkou
Prázdniny jsou definitivně za námi a další školní rok je opět v plném proudu. Žáci v hodinách postupně
oprašují nabyté vědomosti a zároveň vstřebávají každodenní nové poznatky. Zpravidla toužebně očekávané
přestávky jsou pak časem určeným k relaxaci a popovídání s kamarády. Pro mnohé je tato dopolední komunikace s vrstevníky s absencí informačních výdobytků bohužel tou jedinou za celý den. Mimoškolní aktivity se
často odvíjejí už jen na sociálních sítích. Město či venkov stejně jako věková hranice či počet dětských hřišť a
sportovišť bohužel nehrají roli. Průzkumy ukazují, že o obyčejná společná setkávání a „sdílení“ zážitků mimo
počítač není dnes mezi mladými lidmi zájem. Doba jde kupředu…
Zvláštní. Ale v naší jarošovské málotřídce se v úterý 17. září 2013 vrátil čas o několik století zpět. Bránu
školy otevírali po ránu kluci s „hučkami“ na hlavách a s kalhotami na jednu kšandu, děvčata měla dlouhé sukně, „jupky“, vlněné šátky přes ramena, dlouhé vlasy spletené do copů zavázané červenými mašlemi. Stejně
oblečené byly i paní učitelky. Těm však k dokonalosti doby chyběly v ruce rákosky... Staročeskou atmosféru
pozvedly členky Krojové družiny Jarošov nad Nežárkou (paní Nejedlá s vnučkou Natálkou a paní Mikšová
s neteří Aničkou) v nádherných vyšívaných krojích. Celá škola ve výše popsané parádě netrpělivě očekávala
příjezd pozvaných hostů - dětí a pedagogů z okolních jindřichohradeckých málotřídek – z Lodhéřova,
z Plavska, z Popelína - a žáků 2. A ZŠ Jindřichův Hradec I.
I přes nepříznivé počasí přijeli všichni. Oblečením krásně splynuli s místními. Před vchodem jarošovské
základní školy byli uvítáni chlebem a solí. Po krátkém seznámení s dopoledním programem se všech 115 kluků a holek přesunulo do mateřské školy, kde spolu se „školkáčky“ zhlédli „Dudáckou pohádku“ v podání výtečného herce a muzikanta Radomíra Švece. Třídou se rozléhal společný zpěv krásných lidových písniček doprovázený malebným zvukem dud. Druhá část programu se po výborné svačince, kterou dětem připravily naše
paní kuchařky, odehrávala střídavě v prostorách školy, na hřišti před školou a na zahradě. Na jednotlivých
stanovištích se hrála školka s míčem, skákala guma nebo panák, chodilo na chůdách, střílelo z kuše, točila
káča, poznávaly voňavé pytlíčky, házely kamínky, po hmatu poznávaly přírodniny…Všechny děti se volně
rozplynuly po stanovištích. Domácí ochotně vysvětlovali pravidla káči, provázeli kamarády školou. Hosté
respektovali zaběhnutý chod školy. Na stanovištích se setkávali žáci z různých škol, různého věku. Vyprávěli
si, diskutovali. Mnozí oprášili vzpomínky na kamarády z předešlých společných setkání.
Dopoledne uteklo jako voda. Čas se nedá zastavit na dlouho. Společné foto na závěr, rozloučení s kamarády
a kolegy, předání upomínkových předmětů z rukou pana starosty a cesta autobusy zpět do svých škol.
Jsme rádi, že se štafeta „Potkávání u Nežárky“ zastavila letos u nás, v Jarošově nad Nežárkou, a mohli jsme
pozvat organizátory „Potkávání“ z let minulých.
Děkujeme všem malým i velkým účastníkům Staročeského potkávání v Jarošově nad Nežárkou a těšíme se
na další společné „Potkávání“.
Martina Plášilová

Mlsné jazýčky si přišly na své.
“Čokoládový“ nápad starších spolužáků všichni ostatní uvítali s nadšením.
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Školní zahrada
Možná jste si všimli, že zahrada náležející k Základní škole v Jarošově nad Nežárkou se postupně mění. V letošním roce získala škola finanční prostředky z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na projekt nazvaný „Školní přírodní zahrada – 1. etapa“.
Realizace tohoto projektu byla zahájena na jaře a ukončena bude v květnu příštího roku. Ze získaných
prostředků jsme v dubnu při veřejných oslavách Dne Země vysázeli za pomoci rodičů, žáků školy i veřejnosti
ovocné stromy do starého sadu, ořešáky, lísky, jedlé jeřáby a dále několik jehličnatých stromů do tzv. divokého koutku. Také bylo nakoupeno nářadí pro práci na zahradě. Přibyly úkryty a příbytky pro drobné živočichy
a hmyz. Pobyt na zahradě v teplém období nám zpříjemňují nové lavičky a ohniště.
Podél plotu jsme založili nový záhon s jedlými keři a stromy (maliníky, rybízy, ostružiníky, angrešty,
psí víno, rakytníky, lísky a jiné), který oddělí poměrně rušnou komunikaci a nově budovanou obytnou část od
školní zahrady. Naše poděkování patří velkým i malým členům Sboru dobrovolných hasičů v čele s p. Zdeňkem Vaněčkem za rozvěšení nových budek pro ptáčky na celé zahradě.
Věřím, že zrevitalizovaná školní zahrada bude sloužit dětem k učení o přírodě, pozorování i praktické
práci tak, jak tomu bývalo kdysi na každé vesnické škole. Už dnes využíváme zahradu v daleko větší míře než
dřív. Trávíme zde čas nejen o velkých přestávkách a odpoledne při volných i organizovaných hrách, ale i
v době vyučování – probíhal zde např. z velké části celoroční projekt o stromech „ Děti dětem, děti pro přírodu“. Účastnili se ho žáci 4. a 5. ročníku a probíhal ve spolupráci s Nadací pro vydru Třeboň. (Financován
byl z prostředků Evropské unie – tudíž pro žáky zcela zdarma).
Vyvrcholením projektu bylo zasazení stromu, buku lesního, na pozemku zahrady a zakopání
„pokladu“ s poselstvím příštím generacím. Tento strom bude připomínkou krásných společných zážitků, a
doufám, že opravdu příštím generacím vydrží v plné kráse a síle.
Závěrem bych chtěla jménem celé školy poděkovat našemu zřizovateli Obecnímu úřadu i p. starostovi
Bohumilu Rodovi za dlouhodobou podporu při budování školní přírodní zahrady.
Mgr.Eva Vlková
Zajímalo by vás, co považují dnešní žáci za důležité předat v poselství příštím generacím? Co najdou budoucí obyvatelé pod kořeny buku?
mobil, dopis čtvrťáků a páťáků, semínka vybraných rostlin, peníze, vlastnoručně vyrobené náušnice, výstřižky z novin o průběhu voleb, flash disc s fotkami ze školy, obrázky dětí, mapu, noviny ze dne zakopání
pokladu a další...
Úryvek z dopisu: „ Poselství příštím generacím“
… „Naše škola je báječná, stojí tu už 54 let a pořád se v ní dobře učí. A tak doufáme, že vydrží stovky let,
aby mohly naše děti, děti našich dětí a další a další generace se v ní vzdělávat!“ …
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A je tu zase poslední měsíc v roce. Mnozí z nás bilancují, co „třináctka“ přinesla, někteří jsou už raději
myšlenkou v roce novém.
Žáci i pedagogický sbor jarošovské školy si však ještě s chutí vychutnávají každičký prosincový den. Adventní čas uprostřed dětského těšení nabývá pro nás, dospěláky, jiných rozměrů. Vyzdobené třídy, svíčičky na
chodbách, věnce či větvičky na stolech, vůně cukroví, která se line ze školní družiny a tóny koled, které se nesou
z jednotlivých tříd, nenechají nikoho na pochybách. Vánoce jsou za dveřmi…
Dovolte, abych jménem zaměstnanců ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou popřála všem dětem, žákům, rodičům i přátelům školy krásné prožití vánočních svátků a do celého roku 2014 pak dostatek zdraví a upřímné radosti ze života.
Martina Plášilová

Co se dělo v jarošovské škole
říjen
Cesta chleba – projekt o.s. Vespolek pro žáky 1. – 3. ročníku
žáci si prakticky vyzkoušeli, jak se peče chleba — od vyloupání obilí z klásků přes ruční mletí mouky, společné
zadělání těsta až k vytváření vlastních rohlíků či houstiček a upečení ve školní jídelně
ukončení sběru kaštanů a žaludů
zahájení činnosti zájmových kroužků
Drakiáda ve školní družině
Jablkobraní – celotýdenní projekt ve školní družině plný vůně pečených jablek a štrůdlu
Výšlap na Javořici – 2. ročník turistického pochodu – poznávání přírodních krás Vysočiny
listopad
projekt Stromy – 5. ročník – historicky první zakopávání pokladu pod nově vysázený buk na školní zahradě
Slavnosti Slabikáře – dopolední projekt žáků 1. ročníku zakončený odpoledním slavnostním předáním Slabikáře
z rukou krále – pana starosty Bohumila Roda za účasti rodičů
slavnostní vyhodnocení sběru kaštanů a žaludů
1. místo — Ivanka Neumannová
2. místo — Tomáš Stoklasa
3. místo — Kačka Kőmmelová
Vítězové získali knižní odměny a všichni „sběrači“ si pochutnali na výborném, tématicky zpracovaném dortu
z místní cukrárny Pralinka
ochutnávka čokolády – žáci 5. ročníku sklidili se svým „sladkým“ projektem velký úspěch u všech spolužáků i
zaměstnanců školy
Věříme, že jim po vytvoření excelových výsledkových tabulek zbudou síly a nápady do dalšího zajímavého projektu!
návštěva představení Divadélka KOS v mateřské škole – žáci 1. ročníku
účast na soutěži Žirovnická školní liga – turnaj v miniházené
prosinec
Čertí škola – žáci – čertíci plnili celé dopoledne čertovsky zapeklité úkoly pod vedením čertic – paní učitelek,
společně pak v každé třídě přijali starší a zkušené čerty v doprovodu anděla a Mikuláše
Čertovské bruslení – společně se žáky a pedagogy ze ZŠ Štítného I. si již po několikáté naši žáci vyzkoušeli své
bruslařské dovednosti a kromě sportovního zážitku jsme se vánočně naladili na výstavě betlémů
v jindřichohradeckém muzeu
Advent ve školní družině – prosincové pranostiky, zvyky a obyčeje, pečení cukroví a výroby předmětů na vánoční jarmark
Rozsvícení vánočního stromu a jarmark – předvánoční setkání žáků, rodičů a přátel školy pod širým nebem za
doprovodu hudby, básniček, tanečků a scének, následně pak potkávání na jarmarku u jednotlivých stánků
v prostorách budovy školy
zdobení stromečků pro zvířátka – žáci 1. – 3. ročníku
vánoční besídky v jednotlivých třídách

