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Setkání seniorů
Mezi priority každé obce by měla patřit i starost o společenské vyžití jejích obyvatel.V tomto duchu se
snažíme připravovat a podporovat širokou škálu akcí od komornějších až k těm větším, jako jsou třeba plesy a
taneční zábavy.
Jejich pořadatelé mi dají za pravdu, že na nich začíná chybět generace starší. Důvodů je jistě hodně. Od hlídání
vnoučat přes antipatii k repertoáru moderních kapel až po důvody zdravotní.
Jelikož si myslíme, že většina z vás dříve narozených by se ráda sešla se svými vrstevníky, rozhodli jsme
se obnovit dříve tak oblíbené setkání seniorů. Tedy akci s bohatým programem, pohoštěním a říznou dechovkou.
Chcete-li se pobavit, zatancovat, případně obojí, zaškrtněte si v kalendáři 9.říjen. Děti ani bolavé klouby si na ten
den nedomlouvejte. Od patnácti hodin vás očekáváme v jarošovské sokolovně. Doprava z místních částí bude zajištěna. Bližší informace se včas dovíte na pozvánkách.
Bohouš Rod

Poprvé do školy
Své první dny ve školních lavicích prožívá společně s „přespolním“ Martinem Mikulkou z Bednárečka osm našich
malých občánků.
Základní škola v Jarošově nad Nežárkou přivítala :
Vojtěcha Dvořáka z Jarošova nad Nežárkou
Daniela Grünna z Jarošova nad Nežárkou
Lucii Hronovou z Jarošova nad Nežárkou
Dominika Maršíka z Jarošova nad Nežárkou

Nikolu Maršíkovou z Jarošova nad Nežárkou
Dominiku Smrčkovou z Jarošova nad Nežárkou
Karla Štangla z Jarošova nad Nežárkou

Základní školu v Nové Včelnici navštěvuje
Pavlína Pohlodková z Lovětína.
Také v Mateřské škole v Jarošově nad Nežárkou se v září objevily nové tvářičky. Jsou to :
Iveta Bindrová z Jarošova nad Nežárkou
Tomáš Kučera z Jarošova nad Nežárkou
Jana Bindrová z Jarošova nad Nežárkou
Tereza Kümmelová z Jarošova nad Nežárkou
Lucie Neuwirtová z Rodvínova
Václav Dvořák z Jarošova Nad Nežárkou
Bohumil Horník z Jarošova nad Nežárkou
Patrik Peltan z Jarošova nad Nežárkou
Renata Horníková z Jarošova nad Nežárkou
Daniel Svoboda z Pýchova
Kristýna Hrbková z Dolní Radouně
Všem přejeme, aby se jim mezi novými kamarády líbilo a aby na školní léta vždycky rádi vzpomínali.

Zamyšlení nad zastávkami a lidskou bezohledností
Při rozhodování o výměně starých plechových čekáren za nové jsme nečekali, před jaké problémy nás tato skutečnost
postaví. Nejprve pokračoval nešvar vylepování plakátů. Poté někdo zcizil osm polykarbonátových desek, které tvoří stěny
čekáren. Při jejich doplnění byly na desky preventivně nastříkány pruhy. Odcizeny totiž nebyly desky poškozené výlepem
plakátů ani desky propálené od cigaret a zapalovačů. Druhá krádež přišla po roce, tentokrát zmizely desky čtyři. Nedávno,
v noci ze 27. na 28. srpna došlo ke krádeži třetí, opět zmizely čtyři desky…
Na cestách po naší vlasti vídám čekárny podobné i stejné, ale nepoškozené. Není mi jasné, zdali ten, kdo tak bezohledně
poškozuje obecní majetek, to dělá se ziskuchtivosti anebo z vandalství. Jisté je jedno, při nepřízni počasí by jistě také on nepohrdl závětřím čekárny. Ovšem nepoškozené…
starosta obce František Vaněček

Stránka 2

Jarošovský zpravodaj
A máte to zadarmo !

A ani nemusíte chodit k Mountfieldům a točit Kolem štěstí. O čem je tedy řeč? O internetu v jarošovské knihovně.
Díky využité nabídce v rámci grantového programu ministerstva informatiky běží od pátku 13. (!) srpna v knihovně internet
nonstop. Po celé tři roky budou veškeré náklady na provoz hrazeny ze státních prostředků, takže nebude nic platit ani obec
ani uživatelé, kteří na internet do knihovny přijdou.
Možná, že teď nastala ta správná chvíle pro ty, kteří zatím ještě váhali zkusit, co ten internet vlastně obnáší. Určitě
je to dobrá zpráva i pro mladé, kteří jsou zvyklí elektronicky komunikovat a doma k tomu nemají příležitost.
Takže neváhejte, každý všední den vpodvečer od 17 ( v úterý už od 15 ) do 19 hodin jsou dveře knihovny pro vás
otevřené.
Při té příležitosti máte ještě do konce září možnost dát hlas své nejoblíbenější knize v anonymní celostátní anketě.
Stačí, když uvedete její název, případně i autora. Nic jiného se od vás nepožaduje. Která to nakonec v České republice vyhraje, se dozvíme v Týdnu knihoven začátkem měsíce října. Pokud se ankety zúčastníte, může to být právě ta vaše!
Milena Kodýmová

Soumrak čarodějnic?
Už jste si jistě všimli, že na kopec u vodojemu se nesmí vyvážet žádný odpad. Hrozila by vám docela vysoká pokuta. Ptáte se proč? Odpověď je jednoduchá. Místo sloužilo řadu let jako skládka větví a dřevěného odpadu. Každoročně ke
konci dubna se hromada shrnula a spálila. Bohužel nekázní některých jedinců se „čarodějnice“ změnily ve smetiště. Nebyl tu
problém najít nejen autosedačky, ale také vnitřnosti a třeba i leklé ryby. Vzhledem k tomu, že se místo nachází u zásobárny
pitné vody, byla tato nepěkná skládka zrušena. Děti ale o své čarodějnice nepřijdou. Budou se pálit na stejném místě, ale přípravu hranice zajistí obec. A vy, kteří větve a dřevěný odpad nespálíte nebo nezkompostujete, nezoufejte. Ve sběrném dvoře
pro ně bude vyhrazeno místo a pravidelně prováděna likvidace formou štěpkování. Proto ale nesmí tento odpad obsahovat
žádné kovové součásti. Věříme, že toto opatření pochopíte a budete jej akceptovat.
Bohouš Rod

A ještě jednou k odpadkům
V Kruplově stojí kontejner. Obyvatelé této místní části jej využívají místo popelnic, jelikož jejich odvoz by byl
odtud velmi komplikovaný. Bohužel se stal úložištěm netříděného odpadu jak pro Jarošovské, tak i pro přespolní. Smyslem
tohoto článku není rozebírat pestré spektrum jeho pilných plničů. Chce jen upozornit, že nechceme-li odpad tříditi, o to více
budeme platiti. Vyvážení kontejneru totiž vůbec není laciná záležitost. Respektujme proto, že je určen výhradně pro Kruplovské, kterým nahrazuje výše zmíněné popelnice a využívejme existence sběrného dvora, jenž je během týdne dostatečně dlouho přístupný. Otevřen je v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin.
Bohouš Rod

Co se děje v obalovně?
Jistě jste si toho všimli. V areálu bývalé jarošovské obalovny se nedávno začalo něco dít. Prostor si pronajala českobudějovická firma, která zde hodlá zřídit prodejní a výměnnou burzu s otevírací dobou sedm dní v týdnu od 8.00 do 17.00
hodin.
Ve dnech 4. a 5. září se zde uskutečnila první zahajovací burza.
Vstup na burzu činí 10 Kč za osobu a 40 Kč za auto. Do budoucna počítají majitelé i s krytou burzou ve zdejší ocelové hale, která bude probíhat celoročně. Již dnes zde můžete prodávat, kupovat i vyměňovat takřka cokoliv. Například: použité zboží, repasované výrobky veškerého druhu, stavební materiál, vodo-elektroinstalace, stavební a zemědělské stroje a
podobně. Odzkoušení kupovaného zboží na místě bude samozřejmostí, rovněž tak možnost inzerce. Kromě výše uvedeného
firma zajišťuje ocenění zboží, znalecké posudky, dražby, likvidace a vyřizuje pozůstalost.
Do budoucna by v areálu mělo vzniknout i sociální zázemí s možností občerstvení.
Redakce Jarošovského zpravodaje přeje 1. Jarošovské burze, jak se firma v nejbližší době bude jmenovat, hodně
úspěchů.
Kontakt: 728 117 101 nebo 728 117 206

Výkup jablek
V areálu bývalého autobazaru bude od 8. září zahájen výkup zdravých padaných jablek. Výkupní doba je ve středu
od 9 do 17 hodin a v neděli od 14 do 17 hodin. Bližší informace získáte na telefonním čísle 607 902 425.
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Léto s Pravdou
Ráda bych se vrátila k srpnovému „putování“ jarošovských, nekrasínských a včelnických zájemců po stopách Františka Pravdy do Hrádku u Sušice. Chci poděkovat těm, kteří tuhle krásnou a vydařenou cestu připravili.
Nejmenuji je proto, že po pravdě (s malým p) řečeno, ani pořádně nevím, kdo všechno se na přípravě a organizaci
výletu podílel a nerada bych na někoho zapomněla.
Sedmi zastaveními v místech spojených se životem a působením Františka Pravdy v Pošumaví nás provázeli hrádečtí hostitelé společně s paní Annou Brabcovou. Malé, s láskou opečovávané kostelíky. Udržovaný
Pravdův hrob, jehož místo u zdi kostelíka zasvěceného sv. Vavřinci - patronu lidí v nouzi - si sám zvolil a před
smrtí zakoupil. Lázničky Vodolenka, dýchající poklidnou až vančurovskou atmosférou starých časů, kam chodil
František Pravda s přáteli hrát kuželky. Půvabná rozhledna na vrchu Svatobor. Pravdův dům, který mu
z vděčnosti nechal postavit jeho zaměstnavatel baron Sturmfeder. Hrádecká zámecká kaple, v níž vystoupení
místního chrámového sboru potvrdilo, že hudební zážitek v kostele je vždycky silnější a emotivnější. A nakonec
zámecký park s připraveným posezením a občerstvením. To všechno zarámované zalesněnými kopci a dalekými,
prosluněnými rozhledy západní Šumavy.
Naši hostitelé se vynasnažili ukázat nám mnohá místa a povědět o každém z nich to nejzajímavější. Krátké vstupy paní Brabcové (za nimiž je ale dlouhý čas pátrání a bádání) nám podávaly svědectví o myšlení, cítění,
práci a životě kněze, vychovatele a spisovatele Františka Pravdy, který se ve své době dočkal ocenění slavných
mužů české kultury, jakými byli např. Alois Jirásek, Jaroslav Vrchlický, Jindřich Šimon Baar či Jan Neruda.
Musím přiznat, že jsem si poopravila své původní mínění o tom, čím nás dneska může obohatit autor
mravoučných venkovských povídek z 19. století. Jindřichův Hradec má svého Adama Michnu, Třeboň se pyšní
Jakubem Krčínem, Kamenice nad Lipou Vítězslavem Novákem. Je dobře, že nám autoři a realizátoři Roku
s Pravdou připomněli, že i my máme slavného rodáka, který ve své době oslovil mnoho svých současníků. A
nejen v Čechách, jak dosvědčují překlady jeho povídek a divadelních her pro mládež.
Ti, co pro nás výlet připravili, promysleli do nejmenších detailů i péči o pohodlí a spokojenost poutníků.
Klimatizovaným autobusem počínaje, vytipováním příjemných míst k občerstvení dospělých i dětí a zajímavým
místopisným komentářem Mileny Kodýmové v průběhu cesty konče. Zajistit spokojenost a pohodu tak pestrému
spektru poutníků v průběhu bezmála čtrnácti hodin je obdivuhodné.
Léto s Pravdou proto budiž pochváleno!
Ivana Neumannová, 10. srpna 2004

Poezie všedního dne
Málokdo ví, že v Jarošově žije básník. Neví to možná ani on sám, ale básně pilně tvoří. Bydlí v takzvané Mlíkárně, pracuje v Kasalově pile, má ženu a dvě děti. Jmenuje se Honza Dvořák. Jeho básně jsou ze života. Znázorňují
ho takový, jaký je, ale s jemnou ironií a křehkou poetičností. Hledá krásu tam, kde ostatní vidí ošklivost. Pro zajímavost uveřejňujeme dvě ukázky. Přejeme Honzovi v jeho veršotepecké tvorbě častá setkání s múzou.
Hlemýždi
U spáče na hýždi,
Klouzali se hlemýždi,
Klouzali se no a tak,
Ztratil se jim kamarád…
Na vsi
Na vsi má chaloupka rodná,
S dřevěným domečkem na dvoře,
Na prach jsou dědova hovna,
Moje jsou úplně nahoře.
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Co se chystá :

V jednom si můžete být
celkem jistí.
Letos spadne zase
všechno listí!

1. října

znovuotevření pohostinství ve Zdešově
s taneční zábavou
hraje Fousatý Hat

9. října

Jarošov nad Nežárkou
setkání seniorů
15 hodin – sokolovna

23. října

Zdešov
posvícenské posezení s ochutnávkou ryb

23. října

Nová Včelnice – Jarošov nad Nežárkou
sjíždění Kameničky a zamykání tří řek
start u Teba ve 14 hodin
předpokládaný dojezd do Jarošova nad Nežárkou
v 16 hodin

20. listopadu

Jarošov nad Nežárkou
Poslední leč
20 hodin – sokolovna
pořádá Myslivecké sdružení NEŽÁRKA

Ve třetím čtvrtletí 2004 svá životní výročí oslavili :

Marta Houšková ze Zdešova
Jan Ille z Jarošova nad Nežárkou
Věra Karásková z Jarošova nad Nežárkou
Ludmila Krafková z Jarošova nad Nežárkou
Anna Kroupová ze Zdešova
Marie Mandelíčková z Jarošova nad Nežárkou
František Maršík z Jarošova nad Nežárkou
Marie Pelikánová ze Zdešova
Růžena Pfauserová z Nekrasína
Václav Roh z Jarošova nad Nežárkou
Blažena Vacková ze Zdešova
Jaroslav Vágner z Jarošova nad Nežárkou
Anna Vaněčková z Jarošova nad Nežárkou
Věra Vaňková ze Zdešova

Všem oslavencům blahopřejeme !

