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Čas ubíhá a nedá se zadržet
Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží!
Dnem 1.7. 2010 jsem byl Otcem Biskupem Monsignorem Jiřím Paďourem OFMCap. ustanoven farním
vikářem Římskokatolické farnosti – proboštství Jindřichův Hradec a exurrendo administrátorem farností Jarošov
nad Nežárkou a Nová Včelnice. Také jeho rozhodnutím jsem byl dnem 1.7. 2012 ustanoven farním vikářem
Římskokatolické farnosti – prelatura Český Krumlov a exurrendo administrátorem farnosti Svéraz. Má kněžská
služba v Nové Včelnici a v Jarošově nad Nežárkou tak po dvou letech končí. Dovolte mi proto, abych krátce zrekapituloval mé působení mezi Vámi.
Po nástupu na nové farnosti jsem se snažil vnést do jejich života trochu více Božího ducha. Ve farnosti
Jarošov nad Nežárkou jsem vyučoval náboženství. Výuky náboženství se účastnily 4 děti, které 11. 9. 2011 přistoupily k 1. svatému přijímání: sourozenci Renata a Bohumír Horníkovi a Tereza a Jakub Kőmmelovi. Rodičům
těchto dětí bych chtěl poděkovat za nádhernou výzdobu kostela k prvnímu svatému přijímání a za vedení dětí
v křesťanské víře. Spolu s dětmi z farností Jarošov nad Nežárkou a Nová Včelnice jsme prožili krásnou dětskou
vikariátní pouť v Suchdole nad Lužnicí 21. 5. 2012. Touto dětskou poutí jsem se s dětmi definitivně rozloučil.
Proto na závěr této pouti každé dítě obdrželo ode mne dárkový balíček. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat
ředitelce Základní a mateřské školy, p. Mgr. Martině Plášilové za výbornou spolupráci po celou dobu mého pobytu ve farnosti Jarošov nad Nežárkou.
Moji milí. Jediný problém, do kterého jsem byl povinen zasáhnout jako Váš duchovní správce, bylo dodržování liturgických norem včetně úpravy liturgického prostoru v presbytáři, místa, kde kněz slouží mši svatou.
Snažil jsem se, především při nedělních bohoslužbách, uvést tuto věc na pravou míru. Těší mne, že jste tyto změny přijali se shovívavostí, vstřícností a pochopením. Všem Vám za to upřímně děkuji. Dovolte mi zmínit ještě
jednu událost. Dne 1. května 2011, o druhé neděli velikonoční, svátku Božího Milosrdenství, kdy Svatý Otec Benedikt XVI. prohlásil ve Vatikánu při obřadu beatifikace papeže Jana Pavla II. za blahoslaveného, jsem v našem
kostele slavnostně požehnal při mši svaté beatifikační obraz blahoslaveného papeže Jana Pavla II.
Carissimi. Co po sobě zanechávám? Určitě kus mého srdce, které bylo otevřené pro všechny.
V roce 2011 byly dokončeny práce na jarošovském kostele. Byl opraven krov, který byl v důsledku dlouhodobého zatékání silně poškozen především v místech pozednice a zhlaví krokví. Dále byla položena nová krytina nad částí presbytáře. Proto bych chtěl touto cestou poděkovat obcím Jarošov nad Nežárkou, Bednárec a Kamenný Malíkov za jejich finanční příspěvky. Chtěl bych poděkovat i Vám všem, kteří jste podle svých možností
přispěli. Chtěl bych také poděkovat všem, kteří spolupracovali jak se mnou, tak i s farností. Poděkování patří starostovi obce Jarošov nad Nežárkou panu Bohumilu Rodovi za vstřícnost a spolupráci po celou dobu mého působení ve zdejší farnosti.
Zvláštní poděkování směřuje však jedné farnici. Touto cestou chtěl bych poděkovat paní Vlastě Nejedlé
za její obětavou službu pro místní farnost. Nebyla to snadná úloha, které se ujala, ale vykonávala ji vždy ochotně
a trpělivě. Děkuji také všem, kteří pomáhali jak mně osobně, tak i farnosti a kteří si přáli zůstat v anonymitě.
Touto cestou bych Vám všem chtěl sdělit, že pouť ke cti sv. Prokopa, patrona místního kostela, se bude
konat pro obě farnosti 8. 7. 2012 v 10 hodin. Budu rád, když o této pouti důstojně přivítáte mého nástupce P. Ondřeje Huječka, který k vám přichází z Českého Krumlova.
Svou kněžskou službu ve zdejší farnosti jsem se snažil vykonávat co nejlépe, i když některými farníky
nebyla zcela pochopena. Její posouzení však ponechávám na Pánu Bohu a mých církevních představených.
Závěrem prohlašuji, že odpouštím všem, kteří se proti mně čímkoliv provinili. Nečiním to jako kněz, ale
jako křesťan, který byl vychován v silně věřící křesťanské rodině. Zároveň prosím o odpuštění všechny, kterým
jsem jakýmkoliv způsobem ublížil vědomě či nevědomě. Pán Bůh Vám žehnej!
S kněžským pozdravem
P. Mariusz Klimczuk,
odcházející duchovní správce farnosti Jarošov nad Nežárkou
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. . . tak už je měsíc ,,hromdoškopků“

řekl by klasik v legendární knize ,,Já Baryk“. Z kalendáře už na nás mávají prázdniny . Je tedy nevyšší čas zhodnotit, čemu všemu se ,,družiňáci“ naučili v odpoledních volnočasových aktivitách.V předjarním čase, když už jsme se nasytili sněhových radovánek, začali jsme se věnovat lidovým příslovím
a pranostikám. Možná byste se podivili, ke kolika jménům v kalendáři se váže nějaké to lidové rčení. Např.: na
Hromnice, na sv. Matěje, na sv.Řehoře, na sv. Jiří, sv. Žofie, Medardova kápě atd. Tak schválně, zapátrejte
v paměti a pokuste se k těmto jménům přiřadit patřičná rčení. A pokud si nevzpomenete, děti Vám jistě poradí.
Jakmile vyschly všechny cestičky a meze, vyrazili jsme do přírody. Na svých toulkách jsme se učili rozpoznávat
všechny možné rostlinky, stromy a keře a pokud jsme si nebyli jisti, vzali jsme si na pomoc atlas nebo internet.
Naslouchali jsme zvukům lesa a hlasům ptáků. Hodně jsme slýchávali sojku , kukačku i „lesního doktora“ pana datla. Povídali jsme si o dění v lese, představovali jsme si život na dně rybníka a v řece. Neopomněli jsme si
připomenout také rizika, která na děti číhají při pobytu v přírodě. Hluboká voda, jedovaté rostliny a hadi Při jedné z vycházek nás také napadlo, že bychom si mohli trošku vylepšit ten náš lesík. A tak jsme si tam, za zdatného
přispění maminek a babiček, založili takovou malou lesní zahrádku. A kupodivu, vysázené kytičky si tam vesele
rostou a docela se jim daří. Uvidíme, jak přežijí prázdniny. Každé ráno jsme se scházeli při společném čtení.
Tentokrát si děti zvolili žánr poněkud ,, akčnější“ od autora Thomase Breziny. Jeho napínavé příběhy děti přímo ,, hltaly“ a jen s těžkým srdcem odcházely na vyučování v napětí, jak to asi dopadne.V předposledním červnovém týdnu jsme se zapojili do projektu NROS Nadace rozvoje občanské společnosti, jejímž garantem je
střední lesnická škola v Písku. V posledních letech se zabývá monitoringem a ochranou čápa bílého na území
Jihočeského kraje. Pátrali jsme a pátrali - a světe, div se, čapích hnízd je v našem okolí více než dost. A dokonce
se, jako jedni z mála v regionu, můžeme pyšnit i hnízdištěm čápa černého.Jestlipak jste věděli, že jedno
z nejstarších čapích hnízd máme ve své obci právě my? Jak nám ochotně prozradil pamětník pan Bejda, toto
hnízdo pochází minimálně z roku 1947, ale čápi zde hnízdili ještě daleko dříve. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám v pátrání pomáhali : panu starostovi Bohumilu Rodovi, p. Bejdovi, p. Főllsackovi
z Rodvínova, Městské policii Jindřichův Hradec, záchranné stanici Doudleby u Českých Budějovic, paní Hoškové ze správy jindřichohradeckého zámku, p. Frőhaufovi, p.Tunkovi a dalším… Takže o prázdninách hledejte,
foťte a zapisujte, monitoring pokračuje bez omezení. Právě se za námi zavírají dveře naší školy. Věřím, že se po
prázdninách všichni zase sejdeme opálení, vykoupaní, odpočatí a hlavně s velkou chutí něco nového se zase naučit.
Přeji všem krásné prázdniny!
Alena Petrásová

Rok ochotnického divadla
Pátek třináctého nemusí být vždycky zrovna nešťastným dnem. Přesvědčili se o tom účastníci vzpomínkové akce, kterou právě v tento dubnový den spolu s dlouhou řadou spolupracovníků pro veřejnost připravila
Pravdova knihovna.
Procházka obcí s připomínkou historických reálií pro osm desítek účastníků, s předáním pamětní desky
rodině nezapomenutelného pana Mandelíčka a s nezbytnými dešťovými kapkami v závěru vyvrcholila vernisáží
výstavy dokumentů v prostorách knihovny. K jejímu zdaru přispěli velkou měrou jednak malí umělci
z dramatického kroužku Věrky Šlechtové a dále jejich sličné předchůdkyně Vendulka s Verunkou, zástupci Jarošovské krojové družiny Pavel Tutter s Marcelou Fenclovou a chybět nemohly ani naše agilní členky Klubu čilých seniorů, všichni pod režijním vedením paní Ivany Neumannové. Dobře naladění účastníci pak po prohlídce
vystavených dokumentů mohli shlédnout i záznam dvou dříve sehraných vystoupení dramatického kroužku. Byli
mezi nimi i pamětníci, kteří se v šedesátých letech 20. století zasloužili o věhlas jarošovského amatérského souboru v širokém okolí.
Vydařená dubnová akce předznamenala další dvě na stejné témata, a sice tradiční pouťovou vycházku, která se letos uskuteční ve čtvrtek 5. července v blízkém okolí Jarošova s několika „divadelními“
zastaveními, a chystané setkání s pamětníky oněch „zlatých let jarošovské operetky“, plánované na první
říjnovou sobotu. Pozvali bychom na ně rádi i ty pamětníky, kteří se mezitím z Jarošova odstěhovali.Proto prosíme ty z vás, kteří o nich mají povědomost, o poskytnutí kontaktu, abychom je mohli na připravované setkání
pozvat. Už teď za pomoc děkujeme.
Milena Kodýmová
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Nejlepší čtenáři v Rodinově
Denisa Bartůšková, Eliška Šindelářová, Jana Bindrová a Tomáš Kučera, to je čtveřice, která si svým
zájmem o četbu zasloužila zúčastnit se každoročního setkání dětských čtenářů, knihovnic a starostů čtyř míst
na pomezí Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Škoda, že zajímavý program s nimi nemohli sdílet další čtyři
kamarádi, kterým v účasti zabránila buď nemoc nebo důležitější rodinné záležitosti. Letošní čtenářské přeborníky přivítal v pátek 1. června Rodinov u Kamenice nad Lipou. Už cesta tam byla zajímavá. Nejdříve terénem
na lovětínské nádraží, pak vláčkem na rodinovskou zastávku a nakonec už s novovčelnickými kamarády opět
terénem do vzdálené vesnice. Ještěže vrtkavé počasí nám v těch chvílích bylo nakloněno a na putování převážně svítilo sluníčko. V cíli jsme ještě počkali na poslední účastníky z Kamenice nad Lipou a pak už mohlo
začít zápolení ve vtipných, ale náročných disciplínách smíšených družstev. Nebyli ušetřeni ani páni starostové. Všichni soutěžili se zápalem a maximální snahou, a tak konečné rozdíly mezi jednotlivými družstvy byly
opravdu minimální. Vítězství opravdu „o prsa“ nakonec slavilo žluté družstvo vedené jarošovskou knihovnicí.
K jeho vítězství vydatně přispěl i pan starosta a obě menší děvčata. Čas díky pohostinnosti domácích velmi
rychle utíkal a museli jsme se loučit. Za soumraku jsme byli odvezeni na kamenické nádraží a na tom lovětínském jsme vystupovali před desátou večer už za úplné tmy. Díky obětavým rodičům, paní Bindrové a panu
Šindelářovi, jsme se v pořádku a plni dojmů vrátili domů. Hezky jsme si ten „dětský den“ užili. Příští rok se
sejdeme v Kamenici nad Lipou. Šanci zúčastnit se jej mají ty děti, které se kamarádí s knížkami a cesta do
Pravdovy knihovny jim není neznámá.
Milena Kodýmová
knihovnice

Počítače míří za seniory do Jarošova nad Nežárkou
V týdnu od 16. do 20. července 2012 bude českobudějovická společnost Attavena o.p.s.
pořádat v Jarošově nad Nežárkou bezplatný počítačový kurz pro seniory v důchodovém věku.
Kurz bude pořádán v rámci 6. ročníku projektu Senioři komunikují, který zajišťuje Nadační fond
Livie a Václava Klausových. Kurz je zaměřen na úplné začátečníky, kteří se tak seznámí s prací
s počítačem od úplných základů jako je jeho zapnutí a vypnutí, práce s myší a klávesnicí a posléze
psaní textů. Chybět nebude ani práce s internetem a elektronickou poštou. Celkem 14 hodin výuky
bude rovnoměrně rozloženo do jednoho týdně, v jehož závěru účastníci dostanou osvědčení o absolvování.Výuka pod vedením zkušeného lektora bude probíhat od pondělí do pátku , vždy od 9 do 12,30
hodin včetně přestávek v Pravdově knihovně.
Kapacita kurzu je deset seniorů. Pokud máte zájem se přihlásit, kontaktujte knihovnici Milenu
Kodýmovou osobně nebo na telefonu 777 065 442. Pro přihlášené účastníky je kurz zdarma!
Hlavními partnery projetu je Nadace České spořitelny a T-Mobile. Poděkování patří obci za poskytnutí prostor pro výuku.
koordinátorka projektu
Veronika Bacúšanová

Jak do knihovny o prázdninách
Jako každý rok, tak i letos bude Pravdova knihovna pro čtenáře o prázdninách otevřena „jenom“ tři dny
v týdnu následovně : pondělí,úterý, čtvrtek — vždy od 17 do 19 hodin.

Výzva
pro ty, kteří mají Jarošov rádi !
Příští rok to bude již 90 let, co se naše obec oficiálně nazývá „nad Nežárkou“. V minulém čísle jsme
Vás vyzývali, abyste vzpomínali a psali. Dnes se obracíme i na ty výtvarně nadané — malujte a tvořte — a na
ty, kteří mají pozorné oko a vnímavou duši — fotografujte nebo i jinak „dokumentujte“. Nastávající čas
prázdnin a dovolených se k tomu přímo nabízí. Vaše výtvory rádi příští rok vystavíme při příležitosti připomínky této významné události. Už teď se těšíme a děkujeme!
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Ohlédnutí za školním rokem 2011/2012
Jaký byl školní rok 2011/2012?Pro dvanáct prvňáčků byl tento rok rokem prvním, pro 14 páťáků rokem
posledním. Ti nejmladší si mohou o prázdninách už přečíst svoji první knížku a sami si spočítat, kolik budou stát
dva kopečky zmrzliny. Páťáci své znalosti a dovednosti po prázdninách použijí na některé z jindřichohradeckých
škol. Vždyť v celonárodních srovnávacích testech v celkovém hodnocení uspěli v matematice na 61% a v českém
jazyce na 59%. Nezaháleli však ani ostatní. Stručně řečeno - letošní školní rok byl pro žáky i vyučující ve znamení přírody, sportu, soutěží a kultury. Pokračovali jsme ve spolupráci s Hamerským potokem, s Českým nadačním
fondem pro vydru a s Casiopeiou. Cílovou prémií byl pro žáky 2.,4. a 5. ročníku týdenní pobyt na Šumavě zaměřený na environmentální výchovu. Za podpory Obce Jarošov nad Nežárkou začala postupná revitalizace školní
zahrady. Na podzim byly v sadu vysázeny nové ovocné stromky, na jaře vznikl před vchodem školy „babiččin
trvalkový záhon“. V polovině června byl na školní zahradu umístěn „hmyzí hotel“. Děkujeme všem, kteří s ním
pomáhali, zvláště panu starostovi, panu Zdeňku Královi a pracovníkům obce. Žáci se zapojili do celorepublikové
akce „Ukliďme svět“. Kromě toho doma i ve škole sbírali pomerančovou a citrónovou kůru. V zimě sypali ptáčkům do krmítek na zahradě a v předvánočním čase ozdobili zvířátkům stromečky zdravými dobrotami. Odměnou
pak byla květnová prohlídka Myslivecké výstavy ve Zdešově. Jaro bylo úspěšné, žáci sbírali trofeje na hřištích.
Největším úspěchem byly v konkurenci ostatních škol z regionu dvě zlaté medaile mladších a starších žáků
v okresním kole soutěže Preventan Cup – turnaji ve vybíjené. Starší žáci pak postoupili do krajského kola, kde
vybojovali krásné 5.místo.Také na fotbalovém turnaji MC DonaldsCup si naši žáci vedli skvěle. Nesmím zapomenout na bruslení v Jindřichově Hradci a na plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku. Škola byla opět zapojena do
celostátní akce Ovoce do škol a Školní mléko. Na jaře si žáci v rámci projektového dne „Hravě žij doma i ve škole zdravě“ ověřili svoji kondici a naučili se sami připravovat zdravé svačinky. I v letošním roce jsme soutěžili
s jihočeskými málotřídními školami ve výtvarném umění, českém jazyce a přírodovědných znalostech (3. místo
v kategorii 4. tříd obsadil Denis Bartek). Tři vybraní zástupci reprezentovali školu na recitační soutěži
v Jindřichově Hradci. Příjemným zpestřením byly kulturní akce - vystoupení divadélka Karla Čapka ve školní
družině, podzimní koncert Petra Přibyla a Petry Vlčkové s pokračováním na vánoční besídce, projížďka parníkem
po Vltavě v Praze, divadelní představení Kašpárek v rohlíku a Tom Sawyer v Českých Budějovicích, prohlídka
Planetária tamtéž, návštěva kouzelníka Merlina, vystoupení žáků školy ke Dni matek včetně představení Červená
Karkulka v podání členů Jarošovské krojové družiny, Vítání léta v Pluhově Žďáru a Potkávání v Novosedlech nad
Nežárkou. Dvakrát jsme se projeli na dopravním hřišti v Jindřichově Hradci. Celý rok jsme spolupracovali
s Pravdovou knihovnou – vždy první pondělí v měsíci přicházela paní Kodýmová s novými knihami, jednotlivé
třídy navštívily programy v knihovně a v červnu byla prvňáčkům slavnostně předána jejich první kniha.
Školní rok 2011/2012 je v době, kdy čtete vydání tohoto čísla, již u konce. Žáci si užívají první dny
prázdnin stejně jako paní učitelky. Pro všechny jsou to zasloužené prázdniny.Následujícími řádky bych chtěla
poděkovat celému pedagogickému sboru ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou za celoroční práci. Kromě běžné výuky
v dopoledních hodinách jste mnohé z vás odpoledne pracovaly s dětmi v rámci kroužků - miniházená, vaření,
„dramaťák“, dyslektický a „šikovné ruce“. V rámci projektu „EU peníze“ jste autorkami více jak sta nově vytvořených digitálních učebních materiálů, s nimiž žáci pracovali a nadále budou pracovat v hodinách matematiky,
angličtiny, českého jazyka, přírodovědy a vlastivědy. Velice si vážím vaší „různorodosti“ – vím, na koho se mohu
obrátit o pomoc se sepsáním žádosti o grant na naši přírodní zahradu, která z vás připraví zajímavé sportovní dopoledne, kdo je plný nápadů, elánu a šíří dobrou náladu a pro koho není problém zůstat, dovézt, zařídit…Školní
rok 2011/2012 byl v naší sborovně především o flexibilitě, mezilidských vztazích a chuti pouštět se do nových
věcí. Bez vás, milé kolegyně, by nebyla škola školou. Kdo nestrávil na málotřídce v plném provozu alespoň jeden
den, neví, proč se tak rozepisuji. Vy ale víte…Velký dík v závěru tohoto článku patří všem rodičům, jimž není
škola lhostejná. Děkuji paní Ivetě Maršíkové za vedení počítačového kroužku a za odvoz věcí ze Stožce, paní Ivetě Lejtarové za dovezení batohů do Stožce, maminkám a babičkám za přebytky rostlin, které nám věnovaly, paní
Nejedlé za pomoc a odborné rady ohledně zahrady, paní Bočkové za výrobu a obstarání kostýmů na vystoupení
žáků 3. ročníku, všem rodičům za spolupráci při sběru papíru, šípků, kaštanů, kůry a léčivých bylin a za pomoc
při sázení stromů. Děkuji především panu starostovi a pracovníkům obce za podporu a spolupráci v průběhu celého školního roku.
Léto plné sluníčka a dobré nálady přeje všem
ředitelka školy Martina Plášilová

