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Krojová družina se opět hlásí...

Abyste na nás nezapomněli a abyste věděli, že i my na Vás myslíme, píšeme tyto řádky. Jak jste si
určitě všimli, krojová družina měla letos opravdu mnoho vystoupení. Cestovali a putovali jsme po blízkých i
vzdálenějších koutech jižních Čech. Byli jsme v Hluboké nad Vltavou, v Jindřichově Hradci, v Lomnici nad
Lužnicí, v Počátkách, ve Zdešově,…a samozřejmě i tady u nás „doma“ v Jarošově.Všem našim příznivcům a
věrným divákům chceme moc a moc poděkovat a popřát krásné svátky.
Abychom společně napomohli té sváteční a pravé vánoční atmosféře, připravili jsme pro nás všechny pásmo zpívání, jak jinak o Vánocích než koled. Přijďte 21.prosince v 15 hodin k myslivně a zazpívejte si
s námi, než poběžíte pro kapra, stromeček a poslední dárečky. Aby atmosféra byla dokonalá, členové dramatického kroužku předvedou živý betlém. Tak se na Vás těšíme…A nalaďte hlasy…
za krojovou družinu Katka Vlková
Přehled našich letošních vystoupení :
9. 2. vystoupení na hasičském bále ve Zdešově
28.3. vzpomínkový pořad na Kláru Hůlkovou a scénka „Krojovaná pomlázka“ v Pravdově knihovně
12.5. vystoupení pro Spolek přátel starého Jindřichova Hradce
17.5. vystoupení v Horní Radouni při svěcení kapličky
7.6. vystoupení na vernisáži putovní výstavy v Muzeu Jindřichohradecka
15.6. zpívání v hotelu Podhrad v Hluboké nad Vltavou
21.6. krojovaná procházka po Jarošově a Kruplově
28.6. účast na festivalu v Lomnici nad Lužnicí
7.7.
vystoupení pro členy mezinárodního sboru v hotelu Grand v Jindřichově Hradci
26.7. festival národopisných souborů z jižních Čech v Muzeu Jindřichohradecka
9.8.
vernisáž putovní výstavy v Jarošově nad Nežárkou
19.9. vystoupení dudáka na Červené Lhotě
24.9. vystoupení pro Českou národopisnou společnost v Jindřichově Hradci
27.9. vystoupení na Svatováclavských slavnostech v Počátkách
9.10. vzpomínkový pořad na Josefa Mikla v Pravdově knihovně
17.10. vernisáž putovní výstavy v Počátkách
5.11. vzpomínkový pořad na Annu Skálovou v Počátkách
21.12. zpívání koled v Jarošově nad Nežárkou

Poděkování
Chtěly bychom touto cestou poděkovat vedení Obce Jarošov nad Nežárkou, zvláště panu starostovi
Bohumilu Rodovi a paní Mileně Kodýmové, za velmi pěkný přístup k uvedení pietní vzpomínky na našeho
tatínka Josefa Mikla při příležitosti 40. výročí jeho úmrtí.
Náš tatínek s velkou láskou a porozuměním shromažďoval celých 50 let do dvou místností v domě
památky z dob minulých – kroje, starý nábytek, obrazy,malované talíře, hrnečky, nepřehlédnutelné množství
různých nádob a předmětů denní potřeby, používaných v 18., 19. a 20. století. Veškeré staré věci vozil
z širokého okolí a tím se zachovaly památky z celých Blat. Ze všeho toho vyzařovala jeho láska k venkovu,
jak se tehdy žilo, pracovalo a veselilo. Jarošov byl v období po I. světové válce jednou z nejvíce kulturních
obcí na okrese a tatínek byl ve vsi duší celého dění.
Národopis popisuje lidové, hmotné, kulturní a sociální hodnoty, co vytvořil lid, jeho práci, bydlení,
odívání, písně, zvyky, obyčeje a vztahy mezi lidmi. Jsme rády, že obnovená Jarošovská krojová družina navázala na staré tradice, pokračuje v práci ve smyslu starých zvyků, zábav, písní, tanců a předává už i těm
nejmladším porozumění, úctu i radost z pokladů našeho národopisu.
V letošním roce jsme společně s ostatními zažily opravdu hodně milých vzpomínek ohledně národopisných tradic – uspořádání výstav a festivalu v Muzeu Jindřichohradecka, průvod částí Jindřichova Hradce,
hledání kořenů národopisné tradice na procházce z Jarošova do Kruplova, výstava v Pravdově knihovně
v Jarošově, výročí národopisných pracovníků, výstava v Počátkách.
Velmi si vážíme pocty, které se dostalo našemu tatínkovi. Ještě jednou moc a moc děkujeme vedení
obce a všem ostatním pracovníkům, kteří se na všem tom dění podíleli.
Lidmila, Jaroslava, Marie a Vlasta – dcery Josefa Mikla
S přátelským pozdravem
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Aktuálně ze školy
Podzim se pomalu překulil do předvánoční pohody a i jarošovští žáčci se chystají na blížící se Vánoce. Babí léto a odcházející podzim jsme definitivně uzavřeli bramboriádou. K čemu všemu se dají brambory
použít, zjistit něco o jejich historii a ochutnat vlastnoručně vyrobený bramborák jste mohli 19. listopadu v naší
školičce. Mastné pusy a „hlášky“ typu „A to jsme si fakt mohli zkusit sami,“ dostatečně zhodnotily toto pestré
dopoledne.
O trochu hůře bylo školáčkům v pátek 5. prosince, kdy se školou přehnal čertí rej. Chtěla bych touto
cestou poděkovat paní D. Doležalové, panu B. Hronovi, paní E. Bartekové a také panu starostovi B. Rodovi,
kteří se laskavě ujali rolí pekelných a nebeských bytostí.
V těchto dnech už škola žije opravdovou vánoční atmosférou. Děti zdobí okna a nástěnky, vyrábí vánoční ozdoby, přáníčka a drobné dárky. Všichni jsme se již těšili, až chodby provoní vánoční stromeček. Jak
se nám všechno to vánoční chystání podařilo, mohli vidět všechny maminky, tatínkové, babičky i dědečkové
či tety a strýčkové na vánoční besídce ve čtvrtek 18. prosince v Pravdově knihovně.
A co si přát pod stromeček? Snad jen trochu toho zdravíčka a aby radostná a srdečná atmosféra, která
se usadila pod střechou naší školy, nás provázela i v dalším roce.
Víte nebo nevíte …..
…….že od listopadu pracuje na naší škole nová školská rada ?
Z řad rodičů byly zvoleny p. Alena Bindrová a p. J. Kümmelová, za pedagogické pracovníky
p. A. Petrásová a p. Mgr. J. Dvořáková a za obecní úřad radu doplnili p. M. Rakušan a
p. místostarostka M. Petrů, která byla zároveň zvolena předsedkyní.
Všichni členové se do práce v radě zapojili velmi aktivně a z jejich podnětu byl již zpracován projekt
na obnovu stávajícího školního hřiště z grantu vyhlášeného Jihočeským krajem.
…….že také plocha školní zahrady již padla do zorného pole několika nadšenců a tak ve spolupráci s panem
starostou a firmou Swietelsky byl vypracován projekt pro Nadaci ČEZ na její celkovou rekonstrukci?
Teď jen očekáváme trochu štěstíčka při výběrovém řízení . Pokud to nedopadne, jak bychom si všich
ni přáli, společně se pustíme do hledání dalších finančních zdrojů. Naše děti by si smysluplné využití
volného času v krásném a podnětném prostředí jistě zasloužily.
Alena Petrásová, Eva Vlková

Komu vadí výzdoba?
Chápu, že krytá veranda naší školy je dobrá „zašívárna“ pro místní mládež a přímo vybízí k různým
aktivitám. Ale prosím vás, místní, lehce odrostlí školním lavicím, pokuste se tam chovat jako doma. Tam po
vás také vaše maminky asi neuklízejí rozkopané dýně, vyloupanou a rozmetanou kukuřici doplněnou papírovými kapesníky , láhvemi a nedopalky. Vždyť po těchto školních schodech budou jednou možná chodit i vaše
děti…

Příjemné zjištění
Následující řádky chtějí trochu vyvážit smutek z předchozího článku a jsou dokladem toho, jak různorodý přístup k životu na vesnici, jako je ta naše, může být. Žijí totiž mezi námi lidé, kteří nejsou lhostejní
k tomu, co se kolem nich děje, ba co více, mají zájem zapojit se, vytvářet pěkné prostředí a pocit domova. Je
příjemné, že se jedná hlavně o mladé lidi, kteří si tu založili rodiny a myslí na spokojenost svých dětí. Pozadu
však nezůstávají ani zástupci „vyšších věkových kategorií“, kteří jsou často tahouny spolkového života a zastánci pozitivního přístupu k věcem veřejným. Všem, kterým není Jarošov lhostejný, chtějí se tu cítit doma a
něco pro to dělají, je třeba poděkovat. A taky popřát, aby jim snaha a vůle vydržela.
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