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Vážení čtenáři,
to, co jsme znali zatím jen z knih a filmů, se
pomalu stává každodenní realitou. Svět
okolo se mění. Záleží především na nás,
jak se k té změně postavíme. Nebudu Vás
zahrnovat hlubokomyslnými úvahami. Těch
je plný internet. Jen chci poprosit-buďte ohleduplní k sobě
i ostatním. Je-li to ve Vašich silách, pomáhejte svým
blízkým a potřebným. Situace není katastrofická.
Katastrofu může ale odstartovat panika a bezohlednost.
Proto mě těší, že je mezi námi spousta těch, kteří od
prvních okamžiků nabízejí své služby a pomoc ostatním,
šijí roušky pro ostatní, nosí nákupy…. Těm všem moc
děkuji, jsou jak první jarní kvítka, která rozzáří louku po
zimě.
Právě výše zmiňované roušky jsou tím příkladem, že stát
není všemohoucí a všeobjímající přes všechna plamenná
vyjádření jeho představitelů v médiích. Dovolím si
závěrem použít záměrně neúplné biblické úsloví ,,Člověče
přičiň se a … ti pomůže“ Za tři tečky si každý může dosadit
dle svého přesvědčení.
Přeji Vám klidné jaro a spoustu vnitřní síly. Bohumil Rod
zprávy z obce

Informace z jednání
11. a 12. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svých jednáních kromě obvyklých procedur schválilo:
• Rozpočet obce na rok 2020
• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2022
• Rozpočtové opatření č. 12/2019
• cenu vodného a stočného na rok 2020
• přijetí daru 35. 000 Kč od firmy Profeskontakt, Business centrum
Rosmarin Praha. Cíl užití: 17. 500 Kč Mladí hasiči a 17. 500 Kč
Pravdova knihovna
• firmu CEMA servis Horní Skrýchov jako dodavatele speciálního lesnického traktoru v rámci zakázky „Pořízení lesnické
techniky“
• odměny neuvolněných zastupitelů od 1. 1. 2020 v souladu
s novelizací nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávních celků
• podání žádosti na POV Jihočeského kraje pro stavební akci
„Výstavba opěrné zdi a přilehlých komunikačních prostor na
Novém hřbitově“
• Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č.231/3 k.ú Nekrasín na ŘSD ČR, Správa České Budějovice Lidická 49/110, 37044
České Budějovice
• Záměr bezúplatného převodu pozemku p.č.221/3 k.ú. Nekrasín na Město Nová Včelnice, Komenského 386, 37842 Nová
Včelnice
• Záměr prodeje část pozemku p.č.286/1 k.ú. Jarošov nad Nežárkou za 50 Kč 1 m2 a úhradu nákladů spojených s geodetickým oddělením a převodem pozemku
• Smlouvu o náhradě za zrušenou část vodního díla č.PVL1380/2019/SML na pozemcích p.č.144/7 144/25 k.ú. Jaro-

šov nad Nežárkou s Povodím Vltavy, státní podnik závod Horní Vltava, Litvinovická 5, 37001 České Budějovice
• Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, dle
doporučení hodnotící komise výběrového řízení na zakázku
„Stavební úpravy opěrné stěny a přilehlého komunikačního
prostoru na novém hřbitově“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězným účastníkem výběrového řízení, tj. s účastníkem - ANTONÍN KRŇA s.r.o., sídlo 378 21 Kardašova Řečice, Benátky 674, jehož celková výše nabídkové ceny
činí 525 230,21 Kč bez DPH
• Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, dle
doporučení hodnotící komise výběrového řízení na zakázku
„Autobusová zastávka“ a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo s vítězným účastníkem výběrového řízení, tj.
s účastníkem - SWIETELSKY stavební s.r.o., sídlo 370 04 České
Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, IČ 48035599, jehož celková
výše nabídkové ceny činí 630 388,57 Kč bez DPH
• Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, dle
doporučení hodnotící komise výběrového řízení na zakázku „Jarošov nad Nežárkou - obnova rozvodného vodovodního řadu“a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo
s vítězným účastníkem výběrového řízení, tj. s účastníkem
- PEBAG, s.r.o., sídlo Horní Radouň 49, 378 43 Horní Radouň,
IČ 07187530, jehož celková výše nabídkové ceny činí 1 049
182,81 Kč bez DPH
• Statut sociálního fondu a zásady pro použití prostředků sociálního fondu Obce Jarošov nad Nežárkou
• Dodatek ke smlouvě o výpůjčce č.16 se ZŠ a MŠ Jarošov nad
Nežárkou
• podání žádosti o živnostenské oprávnění na provoz vedlejších
služeb Pošty Partner
• Žádost Hospice sv. Jana Neumanna, o.p.s., Neumannova 144,
38301 Prachatice o poskytnutí finančního daru ve výši 8.000 Kč
• Finanční dar pro Hospicovou péči svatého Kleofáše o.p.s., Husova 156, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 8.000 Kč
• Začlenění katastrálních území obce Jarošov nad Nežárkou
včetně místních částí Hostějeves, Lovětín, Matějovec, Nekrasín, Pejdlova Rosička a Zdešov do územní působnosti MAS
Česká Kanada o.p.s.
neschválilo:
• Žádost o finanční příspěvek pro Jihočeské centrum, Janderova 147/II, 37701 Jindřichův Hradec
• Žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2/609, 11000 Praha 1 o projednání připojení se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet“.
Zastupitelstvo souhlasí se zpracováním Integrované strategie
rozvoje území pro roky 2021-2027.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o přijetí Žádosti o poskytnutí informace z. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve věci stavby plotu na pozemku p.č. 256/59 v k.ú.
Jarošov nad Nežárkou a respektuje rozhodnutí Stavebního úřadu Nová Včelnice v této věci.

Úřední hodiny

Obecního úřadu jsou stanovené na základě usnesení vlády č. 217
ze dne 15. 3. 2020 až do odvolání na tyto hodiny:
Pondělí a Středa 8 – 10 a 16 – 17

Nová telefonní čísla

Z důvodů plánovaného přemístění Obecního úřadu do č.p. 84 (budova pošty) dochází ke změně telefonních kontaktů:
Obecní úřad
602 114 151
Pošta Partner
602 184 678
Starosta
602 615 319
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Přihlášení do aplikace Mobilního rozhlasu Ekologické okénko z naší školy
Právě dění posledních dní ukazuje, jak je důležitá rychlost informace díky zprávám z Mobilního rozhlasu. Přihlásit se do nich můžete sami na stránkách Hlášení rozhlasu.cz anebo u paní Janoutové na mailu obec@jarosov.cz.

Upozornění

Vzhledem k tomu, že někteří občané nerespektují požadavek, aby
se do pytlů s vytříděným papírem nedávaly použité kuchyňské
utěrky, kapesníky či dokonce tampony, nebudou pytle s tímto obsahem odváženy při svozu tříděného odpadu a budou ponechány před domy.
Svoz tříděného odpadu bude probíhat do té doby, dokud to dovolí podmínky.

Omezení otevírací doby
Pošty Partner
		 Pondělí 7:30 - 9:30 14 - 15
		 Úterý 7:30 - 9:30 14 - 15
		 Středa 7:30 - 9:00 14 - 16
		 Čtvrtek 7:30 - 9:30 14 - 15
		 Pátek 7:30 - 9:30 14 - 15

Uzavření
sběrného dvora
Od 20.3.2020 do odvolání bude uzavřený Sběrný
dvůr v Jarošově nad Nežárkou

Dovoz nákupů pro seniory ve věku 65+
Od úterý 17. 3. bude pro seniory ve věku 65+ a zdravotně
handicapované, na které nebyla uvalena karanténa, zřízena rozvážka nákupů (základní potraviny, drogerie a vyzvednutí léků) na území obce Jarošov nad Nežárkou. Osobám, na
které byla uvalena karanténa hygienou, budou v nezbytně
nutné situaci k dispozici pracovníci Českého červeného kříže.
S ohledem na aktuální situaci nabízí obec Jarošov nad Nežárkou
od úterý 17. 3. 2020 seniorům ve věku 65+ novou službu – nákup
základních potravin, drogerie a vyzvednutí léků. Služba bude seniorům na území obce Jarošov nad Nežárkou poskytnuta zdarma,
klienti uhradí pouze nákup požadovaného zboží.

V novém kalendářním roce jsme pozvali do školy lektorku z Centra
ekologické a globální výchovy Cassiopeia Č. Budějovice, která pro
všechny žáky připravila dva ekologické výukové programy. Pro
mladší děti to byl program nazvaný Sýkora modřinka a byl zaměřen na ptáčky, jejich poznávání a různé zajímavosti ze světa ptačí
říše. Děti si také připomněly, jak pomáhat ptákům v zimním období. Starší děti pak absolvovaly neméně pěkný program Země jako
na dlani, ve kterém „procestovaly“ všechna podnebná pásma od
rovníku až k pólům a učily se také o rozmanitosti rostlin a živočichů v různých podmínkách na Zemi. Oba programy navazovaly na
učivo, které probíráme ve škole v hodinách prvouky a přírodovědy, a hezky ho doplnily a zpestřily.
Další akcí, na kterou se děti vždy těší, byla návštěva Hvězdárny
a planetária v Č. Budějovicích. Na žáky 4. a 5. ročníku tentokrát
čekalo nejen krásné kino se zajímavým promítáním a výkladem
o Sluneční soustavě, ale také nově zrekonstruované planetárium,
ve kterém mohly sledovat noční hvězdnou oblohu jako na dlani
a dokonce se i stát cestovatelem do nekonečného vesmíru. Tento
zážitek téměř všechny děti (i dospělý doprovod) uchvátil a dlouho na něj vzpomínaly. Vřele doporučuji rodičům s dětmi, ale i dospělým návštěvu v budějovické hvězdárně třeba o prázdninách.
V březnu těsně před nuceným uzavřením školy jsme stihli uspořádat přednášku p. Ing. Jaroslava Pokorného o včelách, včelařích
a vším, co s tím souvisí. Vyprávění p. Pokorného bylo moc zajímavé, ale asi nejvíc děti zaujalo pozorování včelích částeček pod mikroskopem. Některé děti si s nadšením vyzkoušely včelařské „oblečky“ a všem moc chutnal med, který mohly ochutnávat – světlý
z květů, tmavý medovicový i pastovaný šlehaný. Kdo ví, kolik budoucích včelařů v nich dřímá?
Ráda bych touto cestou pozvala čtenáře Zpravodaje na další ročník Dne Země, který se každoročně v dubnu koná na školní zahradě. Tentokrát jsme zvolili termín sobotu 25. dubna. Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin,
a tak program oslavy bude tentokrát víceméně směřován k tomuto tématu. Přijďte s dětmi nebo bez dětí , zúčastněte se naší oslavy, vzdejte hold naší Zemi a připomeňte si význam přírody a životního prostředí společně s námi!
Eva Vlková, koordinátorka environmentální výchovy

Podmínky pro využití služby:
•Věk 65 let + a pro zdravotně handicapované.
•Služba je poskytována přednostně osaměle žijícím seniorům.
•Rozvoz je zajišťován pouze na území obce a v jeho místních částech, není možné ho využívat v sousedních obcích.
•Nákup je možné uhradit pouze v hotovosti v českých korunách
– limit nákupu je 500,- Kč.
•Nejedná se o přepravní službu, řidiče není možné doprovázet.
•Není možné vybírat, v jaké prodejně budou potraviny a další
produkty nakoupeny.
•Není možné využít nákupní tašky klienta.
•Služba bude zajištěna po dobu nouzového stavu.
Jak službu objednat?
Od pondělí do pátku v době od 8:00 do 10:00 zavoláte na telefonní číslo 602 114 151.
Pracovnici nahlásíte potřebné údaje (jméno, příjmení, adresu, telefonní kontakt a nákup). Zboží budou rozvážet dobrovolníci
a členové jednotky sboru dobrovolných hasičů. V průběhu dne vám
bude dovezeno domů nakoupené zboží podle vašeho seznamu.

Vítej, jaro, mezi nás,
už je na tě zase čas!
3

škola

Sport na naší škole

Žáci naší školy, stejně jako v minulých letech, se i v letošním roce věnují pohybu
a také se zúčastňují sportovních soutěží.
Všichni žáci jsou zapojeni do celostátního
projektu „Olympijský víceboj“, jehož cílem
je ukázat dětem cestu ke sportu. Během
sportovního dne na začátku září, i během
celého školního roku, žáci plní různé sportovní disciplíny zaměřené na rychlost, sílu,
vytrvalost, obratnost. Odměnou pro každého žáka je na konci roku připraven závěrečný olympijský diplom se zhodnocením
výsledků a určení konkrétních sportovních
předpokladů žáka. Někteří žáci si pak i zasoutěží v jednotlivých disciplínách v okresním a případně i v krajském kole. Soutěže
nás teprve čekají.
Dále žáci, kteří navštěvují mimoškolní tělesnou výchovu - 2 oddělení (mladší a starší žáci), jsou zapojeni do celostátního projektu „Sportuj ve škole“, který funguje pod

mottem: „Ani jedno dítě nestojí a nenudí
se“. Činnost je zaměřena hlavně na základy různých sportovních her - fotbal, házená, košíková, vybíjená.

Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou 136, 378 41 Jarošov nad Nežárkou
IČO: 709 85 111, tel.: 384 396 123, e-mail: skola@zsjarosovnn.cz

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Protože se věnujeme více házené, na podzim žáci sehráli turnaj Kamenicko- Černovické školní ligy, kdy podzimní kolo se hrálo u nás v Jarošovské sokolovně. Turnaje se
zúčastnili žáci od 1. do 5. ročníku.
Zúčastňujeme se i dalších sportovních
soutěží. V lednu žáci, jak mladší tak i starší, sehráli turnaj mezi málotřídními školami
v halovém fotbálku ve Velké Lhotě.
V únoru se konalo okresní kolo ve vybíjené v Jindřichově Hradci. Zúčastnili jsme se
ve dvou kategoriích. Mladší žáci (1. - 3. roč.)
obsadili 3. místo a starší žáci (4. - 5. roč.) vybojovali krásné 4. místo mezi plně organizovanými školami okresu.
Další sportovní soutěže nás ještě čekají ve
2. polovině školního roku - okresní kolo odznaku zdatnosti, atletický trojboj, štafetový
běh, branný závod.
Děti, které se mají chuť hýbat, mohou se
nejen bavit při sportu, ale i změřit své síly
s kamarády.
Mgr. Jana Dvořáková

Hravě žij zdravě

Podařilo se nám zvítězit v internetové soutěži o zdravém stravování
„Hravě žij zdravě“!
Máme velkou radost, a
o tu se s vámi chceme
podělit. Naše třída během pěti lekcí, zaměřených na správnou
skladbu jídelníčku,
velikost porcí, pohyb
nebo nezdravé potraviny, nasbírala nejvíce bodů v Jihočeském kraji (v přepočtu na žáka). Odměnu
nám předá Česká potravinářská komora, hlavní
partner soutěže. Těšíme se. Na co? Zatím nevíme .
Vaši páťáci s paní učitelkou Kateřinou Vlkovou

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů,

se zápis do první třídy

Základní školy Jarošov nad Nežárkou
pro školní rok 2020/2021 koná

ve středu 29.dubna 2020
od 13 do 16 hodin
v budově základní školy.
Zapisují se děti narozené od 1.září 2013 do 31.srpna 2014
a děti, kterým byl vloni umožněn
odklad povinné školní docházky do 31. srpna 2020.
Povinností rodičů je podle zákona 561/2004 Sb. § 36 odst. 4
výše uvedeného zákona
přihlásit školou povinné dítě k zápisu.
Rodiče vezmou s sebou k zápisu:
rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.
Mgr. Martina Plášilová
ředitelka školy

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.
Nová možnost prodeje kůrovcové kulatiny ve 2m délky za 450 Kč prm včetně DPH, doprava v ceně.
Nová možnost prodeje kůrovcové kulatiny ve 2m délky za 450 Kč prm. včetně DPH, doprava v ceně
Objednávky přijímá p. Zdeněk Havlíček, mob. 776 670 556
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Postřehy ze školní družiny
V letošním školním roce máme opět plně obsazené oddělení školní družiny do počtu 30ti žáků.
Scházíme se každé ráno v 6 hodin a rozcházíme v 16 hodin odpoledne. Specifikem naší školní družiny je to, že se zde scházejí děti
ve věkové kategorii od 6ti do 11ti let. Myslím si, že tento smíšený
kolektiv dětem velmi prospívá.
Malé děti nemají problém v komunikaci se staršími dětmi a ty
,,velké“ se naučí respektovat a pomáhat mladším kamarádům. Při
společných hrách je ochotně berou mezi sebe a velmi hezky se
k nim chovají.
Hlavní náplní práce školní družiny je aktivní odpočinek, relaxace

Zjara sledujeme první rašící stromy a keře, a když je les dostatečně
vyhřátý, hrajeme tu na schovávanou, nebo si stavíme čarodějnické domečky a skřítkovy zahrádky.
Děti mají opravdu velké znalosti ohledně přírody. Na každé vycházce si pojmenováváme rostlinky a stromy, které vidíme. Vysvětlujeme si, k čemu jsou užitečné, hodně se věnujeme významu
a uplatnění léčivých bylinek. Pokud objevíme něco neznámého,
vezmeme si na pomoc internet. Neustále se snažím dětem vysvětlovat, že počítač není jen na hraní, ale že to je obrovská studnice
vědomostí, kde najdou odpověď na každou otázku.
S podzimními plískanicemi se stále více zdržujeme ve škole. Pak

po vyučování, ale také
upevňování znalostí
a dovedností získaných během výuky.
Zaměřujeme se na
rozvoj vyjadřovacích
schopností a jazykových dovedností. Mnoho času trávíme obyčejným vyprávěním.
Povídáme si o zážitcích
dětí, o výletech, o činnostech v kroužcích.
Děti se rády pochlubí
svými úspěchy v různých soutěžích.
Každé ráno si společně čteme, knihy vybíráme společně, děti si
hodně pamatuji, umí krásně převyprávět děj příběhu a jsou natěšené, jak se příběh bude vyvíjet dál.
Mnoho času trávíme venku. Velikou inspirací je naše krásná a rozlehlá školní zahrada. Malí sportovci po pískovém hřišti prohánějí
míč, menší děti tráví hodně času v chýši, kde staví roztodivné stavby z ,,obyčejných“ odřezků dřeva. Holčičky objevují své kuchařské
umění ve stínu rozložité lípy v přírodní kuchyňce… Kdoví, jestli
nám zde před očima nevyrůstá nový Zdeněk Polraich nebo Magdalena Dobromila Rettigová.
Děti miluji pobyt ve „Frančově lesíku“. Na podzim tam chodíme
sbírat houby, pak se díváme, jak se les ukládá ke spánku. Když napadne sníh, hledáme stopy zvířátek a díváme se, kdo všechno navštívil krmelec.

nastává čas na různé
vědomostní soutěže
a kvizy. V tomto čase
se také hodně věnujeme společnému tvoření. V letošním roce
si děti vyrobily několik
koláží z barevného papíru, učili jsme se skládat lodičky, šipky a čepice. Maminkám jsme
vyrobili podzimní a adventní věnečky, drobné dekorace a zápichy
do květináčů. Zapojili
jsme se také do přípravy vánočního jarmarku. Připravili jsme bylinková mýdla a malované andělíčky.
Po Vánocích jsme si ze sklepa přinesli velké krabice s klubky vlny.
Nejprve jsme se naučili dělat veliké bambule a pak z bambulí dotvořili různá zvířátka. Děti jsou velmi kreativní, a pokud dostanou
vhodný podnět, samy dokáží vymyslet různé variace.
Letos nás ještě čeká návštěva keramické dílny u paní Míly Bínové, kde si budeme vyrábět drobné dekorace. Toto tvoření zužitkujeme při velikonoční dílně, kde si děti vyzkouší aranžování živých
rostlin. Obě tyto akce nám umožnila paní Milada Petrů prostřednictvím JHHK. Samozřejmě, že jí patří velké poděkování.
Co říci na závěr? Všichni budeme doufat, že současná složitá situace se brzy uklidní, my se vrátíme do svých tříd a lavic a společně se budeme těšit na první krásné bezstarostné jarní dny a blížící se velké prázdniny. Alena Petrásová, vychovatelka školní družiny
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Mladí hasiči

připravují příbytky pro zpěvné ptactvo

Sokol stoletý!

Letos je to rovných 100 let, co
byla v tehdejším Jarošově založena tělovýchovná jednota
Sokol. A to se přece sluší nejen připomenout, ale i oslavit. Někteří sice zdravý pohyb ctí
po celý rok, ale tohle by mohla být příležitost i pro ty,
kteří dávají přednost jiným aktivitám. Pamětníci si
možná vzpomenou, že před deseti lety, kdy jsme
si připomínali sokolské devadesátiny, jsme si to
na pouťové vycházce moc pěkně užili. Na trase se startem u sokolovny vzpomínky pana Bejdy, zastavení u Nejedlých, divadlo v lese, ukázky jednotlivých sportů, ale hlavně „Kruplovský
mnohoboj“ v úsměvných netradičních disciplínách, který sice trochu narušil déšť, ale neodradil
nás. No a na závěr humorné hemžení na fotbalovém hřišti s odměnou ve formě chutné krmě a pěnivého moku.
Pojďme si to sokolské výročí připomenout v podobném
duchu i letos. Celý pouťový víkend určitě proběhnou nějaké
sportovní akce, ale já bych vás chtěla pozvat speciálně na tradiční pouťovou vycházku. Uskuteční se v pondělí 6. července,
hned po jarošovské pouti. Program se sice teprve tvoří, ale jisté je, že končit budeme stejně jako minule na fotbalovém hřišti.
Pokud přijmete naše pozvání, určitě uděláte dobrou službu své

tělesné schránce, která zcela
určitě neodolala svodům domácí pouťové tabule.
Zároveň se ale na vás obracíme i s velikou prosbou. Pouťovou vycházku bychom
rádi zahájili v knihovně vernisáží sokolské výstavy.
K tomu ale potřebujeme sehnat zajímavé exponáty. Projděte tedy prosím doma všechna zákoutí, kde by se mohly skrývat nějaké připomínky sokolské historie v naší obci – fotografie, plakáty, pozvánky nebo i třeba nějaký
cvičební úbor, pokud jste sami byli aktivními amatérskými sportovci. Sokolové se také
intenzivně věnovali kulturní činnosti, takže
i takové dokumenty rádi přijmeme, o případných kronikách nebo článcích o uskutečněných
soutěžích a akcích nemluvě. A nemusí to být jen
historické záznamy. V Jarošově se sportuje dodnes. I nedávná historie či současnost nás zajímá! Můžete tak přispět ke zdaru oslav. Vzhledem k tomu, že v současné situaci je knihovna ze známých důvodů mimo provoz, můžete se, pokud budete ochotni své poklady zapůjčit, ozvat na telefonních číslech 777 065 442 (M. Kodýmová) a 728 319 129 (L. Záleská). Za zájem a spolupráci už teď
děkujeme!
Milena Kodýmová

Šikovné ručičky

Kroužek Šikovné ručičky vedu na naší škole druhý rok. Za celou
dobu jsme vyzkoušeli mnoho různých technik, například šití, vyšívání, háčkovaní, ale třeba i dnes opět moderní macrame. Vyrobili
jsme spoustu výrobků jak pro potěšení, tak i na prodej na vánočním jarmarku nebo dárky k oslavě založení naší školy. Jsem moc
ráda, že můžu tento kroužek vést, naučit děti něco málo ručních
prací, probouzet v nich vlastní kreativitu a chuť tvořit. Mnohé jsem
se od dětí naučila i já, protože jejich svět je ještě hravý a nespoutaný a díky tomu vznikají originální díla.
Ing. Veronika Maryšková, asistent pedagoga
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škola

různé

Co se chystá

Škola doma

Dnes odpoledne jsem procházela školou…Před pár dny by vám
bylo divné, proč o tom vůbec píši. Dnes mi rozumíte. Prázdno
a ticho, které školou vládne, je jiné než ticho prázdninové. Dětský
smích, křik a hlahol zůstávají do odvolání za zdmi domovů.
Výuka se na několik týdnů přesunula ze školních tříd do dětských
pokojíčků. Před pomyslnou tabulí se místo paní učitelek střídají
členové rodiny. Díky moderním technologiím však zůstávají žáci
i rodiče v kontaktu s paními učitelkami. Společně zkoušejí a hledají nové cesty ke vzdělávání. Po prvním týdnu musím s radostí
napsat, že trojici rodič - učitel - žák to jde velmi dobře napříč všemi ročníky. Fotografie a videa z výuky žáků jsou toho každodenním důkazem.
Chtěla bych vyjádřit svůj velký obdiv a poděkovat rodičům i prarodičům, kteří se ujali „domácího“ vzdělávání svých dětí navzdory
okolnostem a dalším nečekaným povinnostem.
Taktéž smekám pomyslný klobouk před prací svých kolegyň. Také
ony se potýkají s nastálou situací a řeší, jak nejlépe mohou předat
své pedagogické zkušenosti rodičům i dětem „na dálku“.
V době, kdy píši tyto řádky, sedí některé pracovnice školy u šicího stroje nebo stojí u žehlicího prkna. Stříhají, skládají, šijí, žehlí, rozvážejí. Tolikrát skloňované roušky pro ty, kdo je nejvíc potřebují - lékaři a dětští pacienti jindřichohradecké nemocnice. Holky, děkuji.
Dnes odpoledne jsem procházela školou….a našla jsem na tabuli vzkaz od bývalých žáků jarošovské školy. Ticho a prázdno v tu
chvíli naplnila naděje, že naše práce dává smysl bez ohledu na
Martina Plášilová
místo a čas.

Chystali jsme toho pro vás mnoho, leč realita je jiná. Koronavir donutil pořadatele plánované akce odložit na neurčito…
Sledujte proto všechny dostupné informační kanály (sociální sítě, webovou stránku obce i Pravdovy knihovny, plakáty, pozvánky, elektronické hlášení rozhlasu). Tam se dozvíte
aktuální informace o případném konání akcí, pokud to bezpečnostní situace dovolí.
Děkujeme za pochopení!

Kolik nás je?

K 1. lednu 2020 evidujeme v naší obci celkem 1095 obyvatel. V jednotlivých místních částech je počet obyvatel následující:
Hostějeves
48
Jarošov nad Nežárkou 733
Kruplov
28
Lovětín
79
Matějovec
23
Nekrasín
32
Pejdlova Rosička
4
Zdešov
148
Během roku 2019 se z obce odstěhovalo celkem 32 lidí, k trvalému
pobytu se přihlásilo 17 občanů. Narodilo se 9 dětí a opustilo nás
8 našich spoluobčanů.

Odpady pokyny
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knihovna

První čtvrtletí
v Pravdově knihovně

Letošní rok jsme v knihovně zahajovali opravdu velkolepě! Druhou lednovou sobotu odpoledne jsme otevírali nádhernou výstavu fotografií a objektů ze starých knih. Jejich autorkou je paní
Hana Pácaltová, jejíž oči se umí koukat a ruce jsou neméně šikovné. Proto také název výstavy KDYŽ OČI VIDÍ A RUCE DOVEDOU. Sešlo se nás v knihovně přes čtyři desítky
a kromě toho, že jsme obdivovali umění
paní Pácaltové, jsme se také aktivně zapojili do programu vernisáže. Četli jsme
si citáty z knih, odhalili jsme jednu knižní pyramidu, abychom vzápětí postavili
i jednu další. I tyhle naše výtvory dodnes
knihovnu společně s vystavovanými exponáty krášlí. Třešničkou na dortu byla
i účast televizního štábu, který naše snažení dokumentoval. Ti z vás, kteří si v sobotu 21. března dopoledne pustili na ČT
pořad NÁŠ VENKOV, měli možnost zábě-

1

jsme si obzory při přednášce mladého nadšence z Tábora Ing. Buzka O TRADIČNÍCH ODRŮDÁCH OVOCNÝCH DŘEVIN (foto 4) a neméně objevné bylo i setkání se skvělou lektorkou Marcelou Pokornou, která přišla mezi nás se ZAJÍMAVOSTMI ZE SILNIČNÍHO PROVOZU. Účasti určitě nelitovali i ti, kteří nejsou aktivními řidiči (lektorka Marcela Pokorná, foto 5).
Březen bývá velmi rušný ve všech
knihovnách. Nejinak tomu bylo na jeho
začátku i v té naší. Pět úterních večerů
je už tradičně věnováno tréninku paměti. Jeho účastnice se na JARNÍ VĚTRÁNÍ MOZKU vždy velmi těší, protože setkávání s lektorkou Olgu Šenoldovou je
vždy milé a inspirující (foto 6). Netušily
jsme však, že nám bude dopřáno absolvovat pouze dvě lekce. Zasáhl totiž koronavirus, který ochromil veškeré dění

2

2

ry z naší knihovny zhlédnout (autorka exponátů,
foto 1; stavíme pyramidu,
je co obdivovat, foto 2).
V lednu se v knihovně odehrála i další vydařená akce.
Jméno lektora Ladislava
Jandáčka přivábilo tolik posluchačů, že až „židle došly“.
A ti, kteří přišli, určitě nelitovali, protože téma přednášky CO (MOŽNÁ) NEVÍME
O JINDŘICHOVĚ HRADCI
nás přesvědčilo o tom, že je
v našem okolí stále co poznávat (Ladislav Jandáček
zaplnil knihovnu, foto 3).

3

Také v únoru měla knihovna co nabídnout. Rozšířili
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knihovna

4
v obci včetně toho kulturního. Museli jsme si odpustit i setkání
s jindřichohradeckou rodačkou a spisovatelkou JITKOU LUDVÍKOVOU. Její knihy jsou velmi čtivé a potěší jak vyznavače humoristické literatury, tak i milovníky detektivek. Proto jsme se po domluvě s autorkou dohodli přesunout naše posezení na říjnový termín.

6
známých důvodů nedošlo. Neuskutečnila se bohužel ani tradiční
návštěva obou oddělení dětí z mateřské školy.
Pravidelní návštěvníci určitě zaznamenali častou obměnu zádveří při vstupu do knihovny. Od posledního čísla zpravodaje jste
mohli vidět vánoční a poté i zimní výzdobu, v současné době už tam září jaro, jak
je patrné z přiloženého snímku. Snad si jej
budete moci prohlédnout dřív, než nastane léto… V každém případě však děkujeme autorce paní Pácaltové, které s jarní výrobou pomohla i paní Petrovičová. Ta svoji
pomoc přislíbila i pro další pravidelnou obměnu (foto 7 – zimní zádveří, jarní zádveří).
Milena Kodýmová

5
Téměř všechny její knihy najdete ve fondu naší knihovny a až
bude opět otevřeno, přijďte je
„okusit“.

7

V březnu tradičně do knihovny
zveme i naše malé čtenáře. Každoročně tu proběhne čtenářská
soutěž. Druháci předvádí prvňáčkům své čtenářské umění
a prvňáčci jako porota vybírají nejlepšího z nich. Podkladem
pro četbu je vždy kniha, kterou
prvňáčci získávají zdarma na
konci školního roku a příští rok
čtou vybrané ukázky, které je zaujaly. Nejlepší jsou vždy oceněni drobnými dárky, ale smyslem
setkání je přesvědčit děti o tom,
že knížky jsou dobrými kamarády. Letos tedy na toho setkání ze
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Protože nelze odhadnout, jak dlouho
bude mimořádné uzavření knihovny
trvat, jsme pro vás k dispozici na
telefonních číslech 777 065 442 (M.
Kodýmová) a 728 319 129 (L. Záleská).
V případě potřeby neváhejte
a volejte! Rády vám vyhovíme!

7

historie

Paní Hanka Holoubková Mikešová přišla do knihovny s dotazem, co je napsáno na štítě domku čp. 47, který odkryla demolice obchodu COOP Jednoty na
jarošovské návsi. Velká část nápisu byla
nečitelná, ale z toho, co se přečíst dalo,
bylo patrné, že se jedná o reklamu nějakého fotografa. Jisté bylo, že jeho jméno začíná na A. WI…, ale jak dál? Je další písmeno N a následují dvě TT, jak jsem
se domnívala já, nebo je to jinak? Pozorné oči Vlastimila Soboty odhalily, že za
I následují L a D a teprve potom přichází na řadu T. Celé jméno tedy podle něj
zní A. WILDT. K naší polemice se nachomýtli manželé Pácaltovi. Nedalo jim to
a hned se do luštění nápisu zapojili. Zanedlouho oba potvrdili názor Vlastimila Soboty. Vzápětí paní Pácaltová na internetu objevila, že A. Wildt skutečně
existoval a že to byl velmi vážený českobudějovický c. a k. fotograf, který měl
na jihu Čech řadu filiálek a jednu z nich
i v Jindřichově Hradci. Další zajímavé informace o něm objevil i Vlastimil Sobota v článku Českobudějovického deníku
z roku 2008, z nějž vybíráme:
Fotograf Anton (též Antonín) Wildt (pobýval v Českých Budějovicích v letech 1901

až 1920) patřil k předním fotografům ve
městě. Podle prezentace své firmy to byl
první největší fotografický ateliér na čes-
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kém jihu. „Zhotovuje fotografie v době
nejkratší a v provedením nejlepším. Velké
obrazy se zvětšují dle každé podobenky

historie

až do životní velikosti. Dámské posice a osvětlení jest specialitou tohoto závodu. Množství díkůvzdání za skvělé fotografie. Doporučujeme tento prvotřídní závod každému, co nejvřeleji“. V roce 1920 se Anton Wildt odstěhoval do Prahy.
Copak asi vedlo tohoto váženého
muže k tomu, aby požádal tehdejšího majitele domku čp. 47 pana
Hejdu o možnost inzerovat svoji
živnost právě v Jarošově? Možná
je to jeden z důkazů, že na začátku 20. století byla naše obec v regionu opravdu nepřehlédnutelná.
Nezávisle na našem snažení pátrala po znění reklamy i paní Mirka
Smejkalová, roz. Šimková. Došla
ke stejnému výsledku a navíc objevila i snímky zhotovené Antonínem Wildtem. Některé z nich jsou
přílohou tohoto článku.

Výše zmíněným spoluobčanům
děkuji za pomoc a blahopřeji
k úspěšnému pátrání!
Milena Kodýmová
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