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Vážení čtenáři,
Pomalu se chýlí ke konci rok, v kterém jsme si
připomněli sto let od vzniku naší samostatné
republiky
Nebudu se pouštět do analýzy toho, co za tu
dobu v naší zemi událo. I když mám historii
a tuto obzvlášť rád. Informací na toto téma bylo za tento
rok nespočítaně. A je na každém z nás, jestli je vyhledá
a jak s nimi naloží.
Jsem ale hrozně rád, že spousta z Vás si našla cestu
3. listopadu odpoledne k soutoku našich řek a svou účastí,
případně i vhozením symbolické lopaty hlíny posvětila
zasazení Lípy svobody.

Zasadili jsme ji u soutoku, který je symbolem naší obce
a zároveň i symbolem naděje, že naši potomci budou
v míru a svobodě sázet další stromy svobody.
Tento rok byl také rokem komunálních voleb. Děkuji všem,
kteří nelitovali času a přišli do volební místnosti podpořit
svým hlasem byť jedinou kandidátku. Vaše hlasy jsou pro
nás podporou a zároveň i závazkem pro správu a vedení
naší obce v budoucích letech.
Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků a přeji do roku
2019, ať v něm převažují pozitiva a časy splněných přání.
Bohumil Rod

zprávy z obce

Informace z jednání
ustavujícího zasedání
zastupitelstva
Zastupitelstvo na svém jednání vzalo na vědomí
• ověření mandátu všech nově zvolených zastupitelů
• složení slibu všech zastupitelů
schválilo
• ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání
• složení volební a návrhové komise ustavujícího zasedání
• odměny funkcionářů obce, výborů i řadových členů zastupitelstva v dosavadní výši
• program Sázení Lípy Svobody dne 3. 11. 2018 a finanční zabezpečení akce z rozpočtu obce
zvolilo
• Bohumila Roda uvolněným starostou obce
• Helenu Vaněčkovou neuvolněnou místostarostkou obce
• Václava Kostku, Miroslava Kučeru a Alenu Steffalovou neuvolněnými členy rady obce
• finanční výbor ve složení – předsedkyně Veronika Plachá, členové Ivana Bednářová a Jan Ouhel
• kontrolní výbor ve složení – předseda Petr Kadlec, členové Jiří
Lán a Jaroslav Vacek
• Veroniku Plachou stálou zapisovatelkou jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo určilo jednacím dnem pro jednání rady pondělí
a pro jednání zastupitelstva čtvrtek.
Zastupitelstvo uložilo všem svým členům předložit na příštím
jednání zastupitelstva připomínky a návrhy na změny v Jednacím
řádu zastupitelstva.

Informace z jednání 2. schůze zastupitelstva

Zastupitelstvo na svém jednání kromě obvyklých procedur
schválilo
• Jednací řád zastupitelstva
• složení inventarizačních komisí pro inventarizaci za rok 2018
• Rozpočtové opatření č. 12/2018
• Žádost o převod pozemků p.č. 708/2 a 285/10 v k.ú. Zdešov

od Státního pozemkového úřadu
prodej obecních pozemků p.č. 607/9 a 607/10 v k.ú. Zdešov
vzniklých geometrickým plánem č. 153-232/2016 z pozemku
607/3 v k.ú. Zdešov za minimální cenu 200 Kč/m2 a DPH v platné sazbě
• prodej obecního pozemku p.č. 15/2 a části obecního pozemku p.č. 12/31 o výměře 90 m2 v k.ú. Zdešov za minimální cenu
100 Kč/ m2 a DPH v platné sazbě
• nabídkovou cenu ve výši 930.000 Kč za odkoupení plynárenského zařízení ZTV RD Jarošov nad Nežárkou a 1.099.480 Kč za
Plynofikaci místní části Matějovec od E.ON Česká republika
• aktualizaci Plánu investic vodohospodářské infrastruktury na
rok 2019
• jmenování nového velitele JSDH Jarošov nad Nežárkou
• Žádost o souhlas k výstavbě rodinného domu na pozemku
p.č. 144/14 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• Smlouvu o přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Obce
Jarošov nad Nežárkou za rok 2018 s firmou ECO-ECONOMIC
a COMMERCIAL OFFICE s.r.o., auditorská společnost, Krátká
1083, Tábor
Zastupitelstvo neschválilo stavební úpravy prodejny Jednoty
Jarošov nad Nežárkou a navrhlo dál jednat v této věci.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Návrh na pořízení změny
Územního plánu Obce Jarošov nad Nežárkou ve věci změny zahrady p.č. 2/2 v k.ú. Zdešov na stavební pozemek a zahrady p.č.
615 v k.ú. Zdešov na stavební pozemek.
Zastupitelstvo odložilo Nabídku odprodeje lesního pozemku
p.č. 373/5 v k.ú.Lovětín na jednání příští schůze z důvodu dosud
nestanovené ceny znaleckým posudkem.
•

Pošta Partner
		 Pondělí 7:30 - 9:30
		 Úterý 7:30 - 9:30
		 Středa 7:30 - 9:00
		 Čtvrtek 7:30 - 9:30
		 Pátek 7:30 - 9:30

14 - 15
14 - 15
14 - 17
14 - 15
14 - 15

Otevírací doba sběrného dvora v Jarošově nad Nežárkou
		 Úterý
17-19
		 Čtvrtek
17-19
		 Sobota
9-11
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Kamenička
Příští rok to bude dvacet let, co jsme poprvé odemkli a sjeli s velkou slávou jednu z našich říček, Kameničku. Akce vznikla
z neplánovaného hecu v Hospodě Pod
Kostelem. Především díky nakažlivému
nadšení se prvního sjezdu zúčastnilo 32
lodí. Jen málokterá z posádek dojela tehdy
suchá. Od té doby je součástí sjezdu i Mejdan Utopenců.
Bohužel sjezdy Kameničky jsou díky klesající vodní hladině stále obtížnější. Poznámka jednoho vodáka, že by bylo lépe ji projít
pěšky, mě nedávno inspirovala k výletu na
místo, kde říčka pramení.
Její pramen najdete severozápadně od
obce Těmice v lese příznačně zvaném ,,Zemanův kout“ ve výšce 645 metrů nad mořem. Místo je pěkně upravené a najdeme
zde i obraz patrona studánky.
Ještě pár údajů o Kameničce. V některých
místech má statut horského potoka. Její
délka je 27,8 km, splavných (když je voda)
je 17 km, rozloha povodí je 164,2 km2.
Kamenička protéká katastry těchto obcí
a měst:
Těmice, Kamenice nad Lipou, Žďár, Nová

Včelnice, Jarošov nad Nežárkou.
A má tyto přítoky:
Levé-Vítovský potok, Drahoňovský potok,
Lhotský potok, Krupčinský potok, NáhlíkP-Drachovský potok, Včelnička, Vodenský
potok, Karlovský potok, Lovětínský potok.

Pozvánka na přednášku
„Po stopách 75. pěšího pluku“
Minulý rok jsme si připomněli 100 let od vzniku Československa
a také 100 let od ukončení 1. světové války. Té se zúčastnil i jindřichohradecký 75. pěší pluk rakousko-uherské armády, který byl
v letech 1914 až 1917 nasazen na východní frontě. Právě v něm
sloužili i naši dědové a pradědové, kteří si peklem této války museli projít. Z těchto důvodů jsme se rozhodli navštívit na západní
Ukrajině některá bojiště a zmapovat zde působení tohoto pluku.
Vznikla tak Expedice Hodov 2018, která odstartovala v červenci,
a Expedice Josefovka 2018, která do terénu vyrazila v říjnu. V obou
případech jsme pátrali v prostoru Starého a Nového Martinova,
Burštýna, Hodova, Josefovky a Zborova. Až na poslední bojiště jde
o lokality prakticky neznámé, o kterých dnes lidé ani nevědí, ale
přesto jsou významné, neboť mnoho našich pradědů zde položilo
svůj život a odpočívá v dnes již zapomenutých hrobech... Expedice přinesly nové poznatky o činnosti 75. pěšího pluku na východní
frontě a řadu terénních nálezů. Najezdili jsme tisíce kilometrů, navštívili zajímavá místa, setkali se s dobrými lidmi, ale hlavně – pořídili jsme stovky fotografií. S našimi poznatky bychom vás rádi seznámili na přednášce „Po stopách 75. pěšího pluku“, která se uskuteční v sobotu 19. ledna 2019 v Pravdově knihovně v Jarošově nad
Nežárkou, začátek ve 14.00 hodin. Přednáška bude doprovázena
promítáním fotografií, které vám přiblíží nejenom jednotlivá bojiště, ale i současný život na západní Ukrajině.
		
Miloslav Sviták
Vývěska!
Žádáme všechny pořadatele, kteří k informacím o připravovaných
akcích využívají vývěsku na zdi prodejny COOP v Jarošově nad Nežárkou, aby plakáty po skončení akce také odstraňovali. Přispějí
tak k přehlednosti a stálé aktuálnosti vývěsky. Děkujeme!

Takže až nebudete mít kam vyrazit na výlet, zkuste se podívat, kde pramení pravostranný přítok řeky Nežárky. Myslím, že budete spokojeni.
Bohumil Rod

Připravované akce v knihovně
V sobotu 19. ledna ve 14 hodin se sejdeme při posledním ohlédnutím za osudy našich vojáků v 1. světové válce. Mnozí z nich bojovali s jindřichohradeckým 75. pěším plukem. Po jeho stopách na
západní Ukrajinu se v červenci a říjnu letošního roku vydaly dvě
expedice - HODOV a JOSEFOVKA. O svých poznatcích a zážitcích
nám přijede vyprávět účastník obou expedic Miloslav Sviták.
V sobotu 9. února budeme svědky jiné cestovatelské anabáze. Libuška Rodová se na kole tentokrát vydala kolem dokola hranic
České republiky. Zážitky sympatické tulačky určitě zaujmou stejně
jako její předchozí povídání loňskou zimu.
V pátek 1. března si Pravdova knihovna připomene plných 20 let
svého působení v současných prostorách. Připravuje proto pro veřejnost Den otevřených dveří. V době od 9 do 19 hodin bude připraven program pro všechny věkové kategorie.
V polovině března, konkrétně v pondělí 18., přivítáme v knihovně mladého nadějného jindřichohradeckého literáta Martina Stručovského. Jeho autorské čtení určitě zaujme nejen milovníky detektivního žánru, zvláště je-li text knihy zasazen do kulis města Jindřichova Hradce.
Na všechny připravované akce jste srdečně zváni!
		
Milena Kodýmová
Obec Jarošov nad Nežárkou
nabízí prodej palivového dřeva
Doprava je pro občany Jarošova nad Nežárkou
a jeho místních částí zdarma.
Cena u jehličnanů (smrk, borovice) 800 Kč 1prm.
Cena u listnáčů (bříza, olše, dub) 980 Kč 1 prm.
Objednávky přijímá p. Zdeněk Havlíček, mob. 776 670 556
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ohlédnutí za podzimem

Mgr. Ivanu Bednářovou,
zastupitelku:

Lípa svobody

V Jarošově chybí nové stavební parcely
Proč jsi se rozhodla pro práci v zastupitelstvu?
Rozhodla jsem se kandidovat, protože mi záleží na budoucím rozvoji obce.
Co chceš v obci zlepšit? Co je podle Tebe největším problémem?
Myslím, že u nás chybí nové stavební parcely. Je určitě potřeba myslet na inženýrské sítě.
Co máš na obci nejraději?
Líbí se mi, že Jarošov jde s dobou. Povedla se oprava školy a školky. Je dobře,
že se obec snaží udržet tady mladé lidi a rodiny.
Jak dlouho už v Jarošově žiješ?
Bydlím tady už 26 let.
Co bys spoluobčanům popřála do nového roku?
Chtěla bych všem popřát hodně štěstí, zdraví a pohody. 

Jana Ouhela, zastupitele:

V budoucnu budeme muset zajistit dostatek vody
pro všechny
Proč jsi se rozhodl pro práci v zastupitelstvu?
Pro práci v zastupitelstvu jsem se rozhodl proto, abych mohl
hájit zájmy naší obce.
Co chceš v obci zlepšit? Co je podle Tebe největším problémem?
Velkým problémem současné doby je počasí a s ním spojená období sucha.
Myslím si, že v budoucnosti budeme hledat různá řešení, jak zajistit dostatek
pitné vody pro všechny obyvatele. Cestu by mohlo ukázat zpracování vodohospodářského plánu na nalezení zdrojů pitné vody pro obce bez vodovodu a současně s tím i zpracování plánu kanalizace pro připojení septiků s přírodní čistírnou.
Co máš na obci nejraději?
Na naší obci se mi líbí, že není veliká. Všichni se tu známe a jdeme dohromady. Umožňuje nám to mimo jiné opravený „klub“ s knihovnou i dětským hřištěm pod ní. Také příroda se svými rybníky a lesy okolo Lovětína je krásná.
Jak dlouho už v Lovětíně žiješ?
V Lovětíně bydlím celý svůj život a jsem zde velice spokojený.
Co bys spoluobčanům popřál do nového roku?
Do nového roku bych všem popřál hodně zdravíčka i štěstíčka a v krku ať
vám neuvázne žádná kostička.

Upozornění
Svoz tříděného odpadu proběhne na počátku roku
z důvodů svátků souběžně se svozem popelnic 3.5.2019.
Děkujeme za pochopení.
Pro lepší identifikaci pytlů a balíků v případě ztráty kódu je
dobré uvádět číslo popisné s přiděleným písmenem,
je-li přiděleno. Vyhnete se tak ztrátě Eko bodů.
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3.11. se u soutoku sešli zástupci veřejného, spolkového života a občané z obce a okolí, aby zasadili Lípu Svobody ke
stému výročí vzniku naší samostatné republiky. Jako hosté
se také zúčastnili zástupci legionářů a veteránských spolků
z nedalekého Jindřichova Hradce.

knihovna

Čtvrté čtvrtletí v Pravdově knihovně
První říjnový týden se každoročně odehrává celostátní akce Týden knihoven. Pravdova knihovna se do něj letos zapojila tím, že
zahájila podzimní část oblíbeného kurzu
trénování paměti, tentokrát pod názvem
Mozkobraní. Po pět úterních večerů se pak
pravidelně scházelo 14 – 16 účastnic kurzu
na jednotlivých lekcích s oblíbenou lektorkou Olgou Šenoldovou.

účastnice říjnového Mozkobraní

V pondělí 8. října vyvrcholila dlouhodobá
vytrvalostní soutěž v káče Líheň talentů Bleskovým turnajem a předáním cen vítězům.
V kategorii dětí zvítězil a hru Káča darovanou
Vlastimilem Lukšem starším si odnesl Jaroušek
Novotný. Ostatní účastníci bojovali o Putovní
pohár. Ten si za své vítězství odnesl a rok jej
bude doma opatrovat Tomáš Andraschko. Další ročník této zábavné hry bude, pokud bude
zájem, zahájen na jaře.
O týden později, 15. října, do Jarošova opět
zavítal oblíbený lektor Ladislav Jandáček se
svojí prezentací nazvanou Novohradsko – zatím opomíjená krása. Ve zcela zaplněné
knihovně jsme prožili příjemný podvečer.
V sobotu 3. listopadu
si celý Jarošov připomněl 100. výročí
ukončení 1. světové
války a vznik Československé republiky
shromážděním u pomníku padlých a následně byla u soutoku našich říček zasazena Lípa svobody,
kterou i s pamětním
věncem věnovala Jarošovu Československá obec legionářská – jednota br. Stanislava Berana z Jindřichova Hradce. Po
úvodním slovu starosty Bohumila Roda
a zástupce legionářů Karla Ludvíka se na
zasazení lípy podílela také řada našich
občanů. Slavnostní akt podtrhli svým vystoupením i členové Jarošovské krojové
družiny. Program slavnosti pak pokračoval i přednáškou Karla Ludvíka o jindřichohradeckém rodákovi generálmajoru
Františku Schöblovi v Pravdově knihovně.

vítězové Líhně talentů

V neděli 18. listopadu odpoledne vyvrcholil cyklus akcí Pravdovy knihovny k 100. výročí ukončení 1. světové války pásmem
vzpomínek našich předků, veršů a písniček. Program byl předveden při příležitosti
ukončení výstavy dokumentů vztahující se
k tomuto výročí. Výkon dobrovolníků napříč generacemi byl odměněn velkým potleskem a dočkal se všeobecného uznání.
Další hezkou letošní akcí pro veřejnost byla
vernisáž výstavy grafik, ex libris a drobných prací „našeho Pražáka“ Vlastimila Soboty v sobotu 8. prosince. Výstava připomíná i
podíl Vlastimila Soboty na dění v obci. Díky
němu např. dostávají rodiče nově narozených
dětí krásné pozvánky na vítání občánků a my
všichni ostatní každé čtvrtletí profesionálně
zpracovaná čísla Jarošovského zpravodaje.
Poslední letošní akcí bylo zdobení vánočního
stromku. Při této příležitosti, která se už pomalu stává příjemnou tradicí, se sešly členky Klubu čilých seniorů a další příznivkyně knihovny. Ozdobily stromeček, při ochutnávce donesených dobrot si poslechly vánoční čtení a pak si při kytaře
hezky zazpívaly koledy, připomněly si
ale i písničky, kterými v průběhu roku
potěšily návštěvníky
akcí v knihovně.
Od října Pravdova
knihovna opět poskytuje
prostory
třem oddělením dramatického kroužku
a každý pátek se v ní
ke svým hrám a nácvikům vystoupení
schází nejmladší děti
z Jarošovské krojové
družiny.

ocenění účastníci Bleskového turnaje v Káče

Pravdova
knihovna se také zapojila do celostátní akce
SKAUTSKÁ POŠTA. V říjnu a listopadu se
stala spolu s řadou ostatních knihoven
v celé České republice kontaktním místem pro skauty, kteří plnili centrálně zadané úkoly avizované prostřednictvím
České televize a měli je doručit právě do
knihoven. Naši knihovnu sice navštívila
pokračování na straně 47

seznámili jsme se s Novohradskem
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Jak

čas mění místa
okolo nás

m

álokterá obec se může pochlubit tím, že má dvě návsi.
Samozřejmě, pár vyjímek by se v republice našlo a města nepočítám.
Jarošov se do této škatulky zcela jistě řadí. A jak k tomu došlo, zkusím vysvětlit v následujících řádcích.
Původní cesta na Jindřichův Hradec vedla ,,Svítkovou ulicí“ přes
Kruplov až do husitských válek.
Poté se přesunula na ,,Starou cestu“, počínající mezi č.p.12 a č.p.13,
kde se říkalo v ,,Bráně“. Dále vedla okolo Božích muk ke smírčímu
kameni přes ,,Jonášova bahna“ na Rodvínov. Během času se trasa
změnila ještě dvakrát. Naposledy v sedmdesátých letech minulého století do polohy, jak ji známe dnes.
Původní jarošovská stavení stála tedy především okolo cesty a vytvořila přirozeně ,,Horní náves“, místo, kde dnes stojí pomník padlým jarošovským občanům v obou válkách. Mimo běžných stavení zde byl chudobinec ( č.p 7), prodejna lihovin, pak řeznictví (č.p.
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26), prodejna lahvového piva (č.p. 6), krátce koncem devatenáctého století i hospoda (č.p.
12). Také zde vznikl objekt školy ( č.p. 27). Horní náves ztratila svou centrální prioritu na
přelomu devatenáctého a dvacátého století. Průmyslová revoluce a podnikavost místních občanů udělala z Jarošova velmi rychle se rozrůstající obec, která potřebovala nové
centrum.
Jeho prvopočátkem byla vybudovaná škrobárna a syrubárna s výrobou elektrické energie (č.p. 41 a č.p. 43), obecní váha, hospoda a koloniál U Fenclů (č.p. 70) a u Uchytilů (44),
Mlékařské družstvo a samozřejmě narůstající doprava. V období protektorátu byla na návsi i benzínová pumpa. Její zbytky byly nalezeny při rekonstrukci dlažby v roce 2013. Během vlády komunistického režimu zde byl jeden hostinec, prodejna Jednoty, kino, agitační středisko, holičství a prodejna textilu. Došlo ke stavbě většího mostu přes blízkou
řeku Žirovničku a novému umístění trasy hlavní silnice. Po roce 1989 se služby vrátily do
podoby, kterou známe dnes. V roce 2020 je plánovaná modernizace minimarketu COOP
a souběžně s touto akcí bude stavebně řešena podoba druhé poloviny návsi tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců přecházejících hlavní silnici.		
Bohumil Rod
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spolky

Krojová družina
v roce 2018
Bylo to především setkávání se zajímavými lidmi. Vzpomínáme na
obětavé pořadatele z Nové Bystřice, manžele Kynclovi, kteří se snaží o smysluplné využití novobystřického zámku, organizátory z řad zahrádkářů v Žirovnici při výstavě Zahrada Vysočiny nebo pana Tejnora
z Borotína – přímo nadšence, který
obnovuje selský statek, nad kterým
by mnoho lidí mávlo rukou. Někdy
mám pocit, že i my jsme nadšenci,
kteří nacvičují a ukazují lidem programy v krásných blatských krojích.
Připomínáme naše tradice, naše bohatství. Nezapomenutelné pro mne
bylo setkání s babičkou paní Pachtovou, která v létě přijela na folklorní festival do Jindřichova Hradce společně se souborem dětí z Vyškova. Vyprávěla tím krásným ha-

V letošním roce
2018, v roce
plném výročí,
se uskutečnila
vystoupení
tradiční, ale
i nová.
náckým nářečím. Končím jejím přáním, které je nejen pro všechny členy krojové družiny, ale je přáním
pro vás, pro všechny. Cituji z dopi-

su: „Ať vám nožke copitajó a srdéčko bochoce a hoběnka pěkně zpívá
a take plkoce. S Pánem Bohem ve
zdraví ostávíte a na te Hanáke veškovsky zpominéte. Váš vděčné Klebetníček, Marie Pachtová a Alena
Štěrbová“
Za Krojovou družinu z Jarošova nad
Nežárkou přeje šťastný vstup do
roku 2019 Marie Šlechtová.
P.S.: Velké poděkování patří hostinskému Karlu Kadlecovi, vedoucí knihovny Mileně Kodýmové, ředitelce ZŠ paní Martině Plášilové
a OÚ Jarošov nad Nežárkou za poskytování zázemí při zkouškách
všech částí souboru (mladších dětí,
starších dětí, tanečníků a muzikantů
se staršími zpěváky a tanečníky). Vážíme si Vaší velké podpory.

Dožínky na barokním dvoře v Borotíně, foto:
archiv krojové družiny
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různé

Co se chystá

Mateřská školka
Momentky z poznávací vycházky a Oslav dne sv. Martina v Mateřské školce.

5. ledna 		Jarošov nad Nežárkou
Hasičský ples, sál sokolovny 		
hraje Klaret

20 hodin

19. ledna		Jarošov nad Nežárkou
Po stopách 75. pěšího pluku na Ukrajinu,
přednáší Miloslav Sviták,
Pravdova knihovna 		
2. února		
Dětské maškarní odpoledne 		
Hasičský ples 		
sál kulturního domu, hraje Malá Muzika

17 hodin
Zdešov
14 hodin
20 hodin

9. února		Jarošov nad Nežárkou
Na kole kolem republiky,
zážitky Libušky Rodové,
Pravdova knihovna 		

14 hodin

23. února		Jarošov nad Nežárkou
Dětské maškarní odpoledne 		
Maškarní ples 		
sál sokolovny,
hraje Kabanos

14 hodin
20 hodin

26. února – 26. března		Jarošov nad Nežárkou
Jarní větrání mozku – kurz tréninku paměti,
Pravdova knihovna každé úterý 		

18,30 hod

1. března 		Jarošov nad Nežárkou
Den otevřených dveří,
Pravdova knihovna 		

9 – 19 hodin

18. března		Jarošov nad Nežárkou
Autorské čtení z regionální tvorby
– jindřichohradecký rodák Martin Stručovský,
Pravdova knihovna 		

Vzduchem víří vločky bílé,
čekají nás milé chvíle.
Tak se spolu dobře mějte,
a Nový rok přivítejte!
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17 hodin

sport

TJ Sokol Jarošov nad Nežárkou v roce 2018:

Návrat do přeboru
Po třech letech v pralesní soutěži se na zelený
fotbalový trávník v Jarošově nad Nežárkou vrátil okresní přebor. Před
začátkem fotbalové sezony jsme měli několik
otázek, zda do postupu
do vyšší soutěže jít. Budeme stačit na fotbalovou úroveň okresního
přeboru? Udržíme pohromadě kádr na celou
část sezony? Ale co. Postup jsme si vybojovali,
předešlou okresní soutěž jsme zaslouženě vyhráli, tak proč do toho
nejít?
Hned první zápas proti
Nové Včelnici „B“ (také nováček soutěže) ukázal, že rozhodnutí zas
tak špatné nebylo. Není nic lepšího, než začít sezonu domácím vítězstvím a mít první body v tabulce. A i když se nám poté některé
zápasy nepodařily dle našich představ, musím říct, že za naši předvedenou hru v podzimní části soutěže se nemusíme stydět. V každém zápase jsme byli našim protivníkům minimálně vyrovnaným
soupeřem. Po odehraných 13 zápasech máme na kontě 15 bodů
a ve velmi vyrovnané tabulce jsme na 10. místě.
Pro jarní část sezony je cíl jasný. Pokračovat v dobrých výkonech


Fanoušci Sokolu na

domácím hřišti, autor: Petr Čejna

Zápas ve Stráži nad

Nežárkou, autor: TJ
Sokol Stráž nad Nežárkou

na domácím hřišti, kde
se nám daří, sbírat důležité body a přidat do tabulky více bodů ze hřišť
soupeře. Uhrát za podzim jen 2 body z venku je prostě málo. Jarní část soutěže začíná
dle harmonogramu 23. března. Máme dostatek času nabrat potřebné síly přes zimní pauzu a vylepšit naše postavení v tabulce.
Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, kteří si našli čas a cestu
na naše zápasy a usilovně nás povzbuzovali. Děkujeme moc.
Na závěr bych Vám rád popřál za celý TJ Sokol Jarošov nad Nežárkou vše dobré v novém roce a ať je pro Vás rok 2019 plný radosti a štěstí.
			
Martin Stejskal
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knihovna
dokončení ze strany 41
jen jedna malá skautka, ale odnesla si pochvalu a malé překvapení.
Kromě uvedených aktivit knihovna naplňuje hlavně své nejdůležitější poslání. Pro čtenáře i další návštěvníky je otevřena celkem
12 hodin čtyři dny v týdnu – v úterý a ve čtvrtek od 15 do 19 hodin, ve středu a v pátek od 17 do 19 hodin.
Na své čtenáře i návštěvníky akcí se i v roce 2019 těší
Milena Kodýmová a Libuše Záleská.

účastníci vernisáže výstavy Vlastimil Sobota po deseti letech

slavnostní stříhání pásky
přednáška o generálmajorovi Schöblovi

finále vzpomínkového pásma Válečné ozvěny

Zahájení adventního času

zdobení stromečku, vánoční čtení a zpěvy
to v předstihu, abyste mohli případně oslovit i své známé, kteří by
se rádi zapojili. Minulá výstava byla nádherná a věříme, že se podaří i ta plánovaná.
Za budoucí spolupráci už teď moc děkujeme!

Základní škola

Velikonoce
Není to překlep, i když na dveře klepou teprve Vánoce. Velikonoční tradice bychom v roce 2019 chtěli opět po čase připomenout
výstavou v Pravdově knihovně. Proto vyzýváme všechny šikovné
ženy i muže, kteří velikonoční tradice dodržují, aby nám s realizací
výstavy pomohli a půjčili nám své výrobky. Připomínáme se pro-

20.12. Prvňáčci z naší školičky si užily svůj Slavnostní den Slabikáře.
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