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VÁŽENÍ JAROŠOVŠTÍ!
POZOR!
POZOR!
POZOR!
POZOR!

Letošní předposlední červnový víkend (21. – 23. 6. 2013) se v Jarošově nad Nežárkou odehraje velká
událost. 23. června totiž uplyne 90 let od chvíle, kdy se rozhodnutím výnosu tehdejšího ministerstva vnitra č.
43354 oficiálně změnil název naší obce na JAROŠOV NAD NEŽÁRKOU.
Tuto bezpochyby významnou událost bychom si chtěli připomenout formou OBECNÍCH SLAVNOSTÍ, na kterých dostanou příležitost prezentovat svoji činnost místní spolky a občanská sdružení, organizace
řízené obcí i soukromé firmy, stejně jako šikovní jednotlivci.
Je to také příležitost pozvat k nám „domů“ rodáky a bývalé jarošovské občany, kteří jsou v současné
době rozeseti po okolí, jihočeském regionu i ostatních krajích republiky. Jsou dokonce i tací, kteří žijí
v zahraničí. Pátrání po současném pobytu všech výše uvedených není lehkou záležitostí. Proto bychom chtěli
poděkovat všem „domácím“, kteří ochotně kontakty na své příbuzné nebo známé poskytli a požádat ty, kteří
slíbili pomoci a zatím kontakty nedodali, aby tak učinili co nejdříve. Nemáme zájem nikomu vstupovat do
soukromí, ani nijak zveřejňovat osobní data. Informace shromažďujeme pouze pro interní potřebu, abychom
mohli naše „světoběžníky“ na oslavy pozvat a také ulehčit práci našim následovníkům, až se rozhodnou podobnou akci někdy v budoucnu zorganizovat. Budeme rádi za každou dosud nedohledanou adresu nebo informaci o možná zapomenutém člověku. Sdělte je prosím buď Vlastě Nejedlé nebo Mileně Kodýmové, tu můžete kontaktovat také telefonicky na čísle 777 065 442 nebo e-mailem: m.kodymova@centrum.cz.
Přípravou obecních slavností se už od prosince loňského roku intenzivně zabývá „akční skupina“ složená ze zástupců všech subjektů v obci, které na naše oslovení reagovaly a mají zájem zdárnému průběhu akce napomoci. Je potěšitelné sledovat aktivitu i nápady všech, kteří se zapojili. Děkujeme za zatím odvedenou
práci a věříme, že společně náročnou organizaci zvládneme.
I když se detailní program zatím stále tvoří, můžeme už dnes prozradit rámec připravovaných slavností. Předskokanem hlavního sobotního programu by měla být páteční večerní akce. Vzhledem k tomu, že
v pátek bude první letní den, proběhne v místě zvaném „Na Hrázkách“ za fotbalovým hřištěm u soutoku
„Vítání léta“ s neckyádou a svatojánským ohněm. I když je program směrován především na děti, je to dobrá
příležitost k setkání pro celé rodiny i ostatní spoluobčany. V sobotu by mělo být v obci rušno už od rána. Program zahájí hudební „budíček“. Po celé dopoledne budou mít zájemci možnost navštívit nejen školu, školku a
výstavu v knihovně, ale v době od 10 do 12 hodin také provozovny pily a cementárny u nádraží, keramiky
v Hlubokodolu, její prodejnu a novou prodejnu sýrárny v obci. Navštívit bude možné také soukromou sbírku
starožitností pana Mikla, kterou zájemcům ráda zpřístupní paní Vlasta Nejedlá. Oficiální zahájení slavností se
odehraje ve 13 hodin v místě, kde vzniká řeka Nežárka, tedy u soutoku vedle fotbalového hřiště. Jeho součástí
bude kromě jiného i odhalení symbolu tří říček. Pak už se naplno rozběhnou prezentace spolků a sdružení na
různých místech v obci. Návštěvníci budou moci sledovat sportovní akce, potkat se s myslivci, hasiči, Jarošovskou krojovou družinou, poslechnout si dechovou hudbou, zahrát si v místě tolik oblíbenou Káču a i odpoledne navštívit výstavu v Pravdově knihovně, mapující prolínání historie a současnosti naší obce. V 17 hodin
společně pokácíme máj, abychom se pak už všichni dohromady „jen volně“ bavili.. Na občerstvení chystá
Jarošovská SOPKA velkou delikatesu – pečeného vola!!! Večer zahraje v sokolovně oblíbená Studenská kapela. Úderem půlnoci možná zažijeme i „světelné efekty“. Obecní slavnosti vyvrcholí v neděli dopoledne
slavnostní mší v kostele sv. Prokopa. Tolik prozatím o připravovaném programu.
Další informace budou následovat, sledujte vývěsní skříňku!

Jarošovská prolínání
To je název výstavy, která bude zahájena v Pravdově knihovně v Jarošově nad Nežárkou v pátek 5.
dubna v 18 hodin. Je to první z doprovodných akcí Obecních slavností (viz výše), kterými chceme připomenout letošní 90. výročí oficiálního schválení názvu naší obce JAROŠOV NAD NEŽÁRKOU. Výstava zachycuje prolínání bohaté historie naší obce s její současností, ať už se jedná o podobu některých míst, řemeslnou
tradici či umělecké schopnosti lidí, kteří tu zanechali svoji stopu a mají i své následovníky. Zajímavými informacemi, dokumenty i exponáty se můžete potěšit až do podzimních měsíců. Přesto jste ale srdečně zváni na
vernisáž, která také chce příjemnou formou dokumentovat ono prolínání v čase prostřednictvím konkrétních
lidí. V programu vystoupí naše seniorky a zástupci Jarošovské krojové družiny. Těšíme se na setkání s Vámi
se všemi.
Milena Kodýmová
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Z bohatého dění ve škole vybíráme:

Zápis do 1. třídy
Stejně jako v minulých letech provedli školou 15 příchozích předškoláků jejich starší kamarádi, tentokrát páťáci. Kromě „osvědčených“ stanovišť s úkoly byla pro všechny účastníky příjemným zpestřením práce na interaktivní tabuli. Na budoucí prvňáčky se v září těšíme, páťákům a pedagogům patří poděkování za pomoc a
organizaci zápisu.
Slavnostní předávání cen soutěže „Hravě žij zdravě 2012“
V pátek 1. března 2013 zavítali do naší školy vzácní hosté – předseda Českomoravského svazu mlékárenského
ing. Jiří Kopáček, CSc. a ing. Věra Svačinová z firmy AGRO-LA, spol. s r. o. Jindřichův Hradec. Jejich návštěva nebyla náhodná. Přijeli za našimi páťáky, aby jim osobně předali ceny za vítězství v internetovém kurzu „Hravě žij zdravě 2012“. Tým páťáků ve složení Denis Bartek, Jana Bindrová, Slávek Melichar, Petra
Kostková a Vojta Šimon se od září do prosince roku 2012 pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Vlkové zapojili do programu, jehož cílem bylo vedení dětí ke zdravému životnímu stylu. V Jihočeském kraji se zapojilo
17 třídních kolektivů 5. tříd, z nichž naši páťáci byli nejúspěšnější! V celorepublikovém pořadí obsadili
krásné 12. místo! Slavnostní předání cen proběhlo za účasti výše zmíněných hostů, pana starosty Bohumila
Roda a všech žáků školy.
Celému týmu páťáků blahopřejeme k tak velkému úspěchu, paní učitelce Mgr. Evě Vlkové děkujeme
za podporu a příkladné vedení vítězného týmu internetovým kláním a všem domácím i přespolním hostům za ceny a za čas strávený s námi ve škole!
Den vody
V pátek 22. března se žáci školy setkali s panem starostou a s paní Kodýmovou u Nežárky . Vyslechli si zajímavé vyprávění o našich třech říčkách, v soutěžním kvízu prokázali své znalosti, našli poklad a nakonec vytvořili živý obraz vzniku Nežárky. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci!
Děkujeme rodičům a přátelům školy za pomoc při sběru papíru, pomerančové a citrónové kůry!

V sobotu 20. dubna 2013
srdečně zveme malé i velké milovníky přírody
na školní zahradu Základní školy Jarošov nad Nežárkou
na oslavu svátku

„Den Země“.
Bližší informace na vývěskách.

ředitelka školy
Mgr. Martina Plášilová

PŘIJĎTE NA LOUTKOVÉ DIVADLO !
20. dubna 2013
Obec Jarošov nad Nežárkou si dovoluje pozvat malé i velké
příznivce loutek na představení loutkového divadla Nitka
z Písku O Pejskovi a Kočičce. Představení bude odehráno
v bývalém divadelním sále Hospody Pod kostelem od 13,30
hodin. Vstupné dobrovolné.
AKCE PRO CELOU RODINU !

