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Prázdninové sportování
Prázdniny jsou sice už minulostí, ale dovolte malé ohlédnutí, které je důkazem toho, že proběhly ve
znamení pohybu a dobré nálady.
Když pro tuto chvíli pomineme neckyádu (píšeme o ní na jiném místě), jejíž program pro aktivní účastníky
také vyžadoval dobrou fyzickou kondici, první významnou sportovní akcí se 4.července stal již 8.
ročník „Jarošovského osmiboje dvojic“ v míčových disciplinách. Pikantní na něm je, že podle sdělení
pamětníka Vladimíra Čejny st. začínal jako sedmiboj a letos to vlastně byl už devítiboj. Pro ujasnění raději
uvádíme přehled disciplin:
• tenis
• stolní tenis
• nohejbal
• volejbal
• plážový volejbal
• kopaná
• házená
• košíková
• kulečník.
Závodníci absolvovali discipliny v uvedeném pořadí. Kulečníkové zápasy, které završily celé klání,
měly také za cíl soustředit všechny účastníky do Hospody Pod kostelem, kde potom byl dostatek prostoru i
odpovídající atmosféra pro slavnostní vyhlášení výsledků i zhodnocení celého turnaje. Letos se jej
zúčastnilo celkem 9 převážně domácích dvojic. Nejlepšími mezi nimi se po lítém boji ukázali být
Vladimír Čejna senior a Jan Grünn. Zvláště prvně jmenovaný byl na svůj výkon patřičně hrdý. Za vítězi
se „ na bedně“ dále umístili Petra Zíková s Janem Dvořákem a Šárka Krátká střídavě s Marcelou nebo
Pavlem Fenclovými.
Další nepřehlédnutelnou akcí se 28. července stal Jarošovský triatlon. Hlavními organizátory byli
Petra Zíková a Pavel Fencl. Trať byla vytýčena zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže.
Délka tratí :
ženy
muži
plavecká část (pískárna)
250 m
300 m
jízda na kole
14 km
19 km
běh (Lovětín – Jarošov)
2,5 km
3,5 km
Cíl pro obě kategorie byl u Hospody Pod kostelem.
Vzhledem k tomu, že to byl první ročník, závodníků se neprezentovalo příliš mnoho, přesto však dosáhli
kvalitních výsledků a umístili se následovně:
ženy: 1. Marcela Fenclová 1:00´54
muži: 1. Miroslav Novák (Tábor) 1:11´37
2. Petra Zíková
1:01´33
2. Martin Eder
1:11´46
3. Ivana Konečná
1:03´46
3. Pavel Fencl
1:16´06
4. Jiří Míchal
1:23´41
Všem zúčastněným patří náš obdiv, škoda jen, že akce neměla větší publicitu.
Během prázdnin byla také plně vytížena sokolovna a přilehlý sportovní areál. Vystřídalo se tu
několik tréninkových soustředění mladých sportovců odjinud a ve sportovních aktivitách nezůstávala
pozadu ani místní mládež. Největší oblibě se těšil kurt na plážový volejbal.
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Naše příroda
Vážený čtenáři a přátelé. V úvodu mi dovolte všechny vás pozdravit a doufám, že každý prožil
krásnou a klidnou dovolenou. Odpočinul si od stresu a na chvíli zapomněl na uspěchaný běh všedního života. Někteří jste ji prožili v zahraničí, druzí u nás doma na horách, chatách a rekreačních střediscích. Většina z vás ale
určitě zavítala do lůna naší přírody při sběru lesních plodů a hub. Setkali jste se zde s lidmi dobře se chovajícími
k naší přírodě. Bohužel ale i s těmi, kteří se podepsali všude, kde se zastavili. Zbylo tam po nich jen svinstvo a
nepořádek. O volně pobíhajících čtyřnohých miláčcích nemluvě. Nebo jste je neviděli, ale slyšeli. S hlasitým křikem se pohybovali po druhé straně lesa. Bohužel i tito lidé mají na přírodu stejný nárok jako my. Všem ji však
ničí. Zajímavé by bylo, kdyby se tak choval někdo u nich doma.
Myslím si, že našim předkům jsme povinni vděčností zachovat přírodu. Ta i přes nepřízeň minulých dob
zůstala naší chloubou a vzbuzuje obdiv i v cizině. To samé platí i o naší myslivosti.
Mnoho lidí vidí v myslivosti jen lovení zvěře. Není to ale pravda. Jejím hlavním záměrem je především
hospodaření se zvěří. Střílení by totiž znamenalo zlikvidování kmenových stavů zvěře a jejich zkázu.
Tvrdím, že osud zvěře v přírodě a myslivosti je nyní v rukou celého národa, ne jen myslivců. Ti jsou pouze jejími hlavními strážci. Byl bych velice rád, aby nový zákon byl opravdu zárukou její ochrany. Bude platit
dlouhou řadu let. Další rozvoj myslivosti se od něj bude odvíjet. České země jsou od dávných dob kolébkou evropské myslivosti. Snad nový zákon o myslivosti nepovede cestou jiných států. Tam se podstata a význam myslivosti bral na lehkou váhu a došlo k porušení rovnováhy v přírodě.
Léto nám ukončilo svou vládu a nastává podzim. Bohužel velmi deštivý. Ale bát se ho nebudeme. Ani
proto, že opanoval druhou polovinu roku. To vše je běh světa. Vše se točí a otáčí, slunce, měsíc, hvězdy, naše
země a my s ní. Leč smutný by být neměl. I když ten letošní tak začíná. Ale řekněme si něco o těch lepších. Krásně barevných, provoněných zrajícím ovocem, kouřem pálených bramborových natí. O vůni pečených jablek a
brambor.
I na polích je vždy tuto dobu nejživěji. Vyorává se řepa, kopou se brambory, sklízí kukuřice. Hemží se to
lidmi i ve vinohradech. Je přece čas vinobraní. Z hroznů se v nitrech sklepů stává tajemnou proměnou víno. Ne,
podzimem život nekončí.
V lesích se ozývá milostné troubení jelenů. A aby ne, nastává čas jelení říje. Jsou to nezapomenutelné
okamžiky. Každý mi dá jistě za pravdu, kdo měl možnost jelení říji slyšet a vidět. Kdy klid lesů a pasek je ozvučován halasným troubením t ěchto zamilovaných lesních králů. A tak jim popřejme, aby jejich láska v klidu
v tišině houštin, ve skrytu noci, soumraku a nebo časných jiter došla svého cíle.
A nezapomeň me na naši zvěř. Tím, že dojde ke sklizni na polích, velmi se jim změní jejich život. Dejme
si tedy do pořádku všechna krmná zařízení a připravme se (než Václav zavře zem a Martin přijede na bílém koni)
na zahájení přikrmování. Samozřejmě by mělo být předkládáno krmivo kvalitní, různorodé a hlavně vhodné.
Chovejme se v lese tiše. Příroda si chce odpočinout. A bude spát pod sněžnou duchnou do té doby, než
první paprsek předjarního slunce dá povel k oblevě.

Nezapomínejme na naši zvěř
Milé děti, blíží se podzim a začnou nám opadávat žaludy. Pro lesní zvěř je to v době zimního přikrmování velmi dobré zpestření jejich jídelníčku. Proto pokud budete mít chuť a zájem pro naše zvířátka něco
udělat, můžete.
Žaludy lze nosit do místní knihovny od poloviny října každý čtvrtek v době od 15.00 - 17.00
hod.
Nejlepší sběrač pak obdrží odměnu.
Samozřejmě tato výzva se týká všech, které příroda a láska k ní oslovuje.

Petr Frühauf
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Nový ročník fotbalové soutěže

V samém závěru prázdnin se opět naplno rozjely okresní fotbalové soutěže. V tomto ročníku Jarošov
postavil pouze dvě družstva – dorost a muže. Družstvo žáků bylo pro nedostatečný počet chlapců a
zvláště pak pro nezájem většiny rodičů podpořit tuto aktivitu ze soutěže odhlášeno. Je to veliká škoda,
protože ještě před prázdninami na hřišti pobíhala řada nadějných malých fotbalistů…
Svá první utkání odehrála naše družstva venku. Obě předvedla dobrý výkon a přivezla domů všechny
body. Dorost vyhrál v Kunžaku 2:1 (stříleli V.Kodým a L.Popelka) a má ambice obhájit velmi lichotivé
čtvrté místo z minulého ročníku. Muži zvítězili v Nové Bystřici dokonce 4:1. Výraznou posilou se stal
David Bednář, který nádhernou střelou otevřel skóre a u dalších tří branek asistoval. Dobře se uvedl i
navrátivší se Martin Tmej, v záloze má trenér pak ještě Jiřího Petrů, který v té době čekal na vyřízení
přestupu a sledoval zápas zatím jenom z lavičky. Trenér využívá i posily z dorostu ( brankář David Ondřej, Jára Mynář a bratři Kodýmovi ), od tohoto ročníku za muže nastupují už i jejich bývalí spoluhráči
Standa Novotný a Martin Kolář.
Takže, držte palce a hlavně - přijďte fandit !!! A abyste věděli kdy a kam, přikládáme rozpis zbývajících domácích zápasů:

dorost

muži

Pátek 28.9. 10 hod. Jarošov - Třebětice
Sobota 29.9.

10 hod. Jarošov – K. Řečice

Sobota 29.9.

16,30 hod.Jarošov - Studená

Sobota 20.10. 15 hod. Jarošov – Plavsko

Sobota 13.10. 16 hod.

Jarošov - Kunžak

Sobota 3.11. 10 hod. Jarošov – Lásenice

Sobota 3.11. 14 hod.

Jarošov – Č.Rudolec

