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Se Sněhurkou za trpaslíky

Ve čtvrtek 29. ledna 2008 proběhl v Základní škole Jarošov nad Nežárkou zápis do 1. třídy. I s loňskými
odklady máme zapsáno 11 dětí, ale kolik se jich opravdu sejde v září, uvidíme až po vyřízení žádostí o odklad
školní docházky.
Předškoláky a jejich rodiče tentokrát přivítala v budově školy Sněhurka. Vysvětlila dětem, co je čeká, a
každému předala kartičku. Takto „vybavené“doprovodila všechny do třídy, kde se na děti těšili roztomilí tlusťoučcí trpaslíci, aby si na ně pěkně posvítili svými lucerničkami. Každý ze sedmi z trpaslíků měl pro děti připravený úkol – u prvního trpaslíka se vyprávěly pohádky podle obrázků, druhý trpaslík děti rozezpíval a doprovázel
je hrou na xylofon, třetímu trpaslíkovi pomáhali předškoláčci obléknout kamaráda medvídka. Další dva nešťastné
trpaslíky zachránily šikovné děti, když navlékly přetržené různobarevné korálky pro Sněhurku. Šestý trpaslík neseděl v lavici sám – před sebou měl rozložené trpaslíky z papíru a netrpělivě čekal, kdo mu je pomůže spočítat a
složit podle velikosti. Poslednímu trpaslíkovi namalovali předškoláčci na památku krásné obrázky – samozřejmě
trpaslíky. Za dobře splněný úkol si děti od každého ze sedmi trpaslíků odnesly na své kartičce razítko s obrázkem
a za odměnu čekaly na všechny dárečky, které k zápisu vyrobili starší kamarádi ze školy. Na chodbě se s dětmi
rozloučila Sněhurka a každého obdarovala sladkým jablíčkem ze svého košíčku.
Pochvala patří nejen všem předškoláčkům za překonání trémy a výborné první školní výkony, ale i Sněhurce a sedmi trpaslíkům (žákyním a žákům 3. a 5. ročníku) za vzornou přípravu a čas, stejně jako paním učitelkám, které celý průběh zápisu bedlivě sledovaly, hodnotily a pomohly s jeho realizací.
Mgr. Martina Plášilová
ředitelka školy

Letošní zápis očima žáků – „Sněhurky a trpaslíků“
Na zápisu jsem byla za Sněhurku. Prováděla jsem děti po škole za trpaslíky. Prvňáčci se nejprve styděli, ale potom je to možná začalo bavit. Každý trpaslík měl pro ně jeden úkol. Já jsem jako Sněhurka na vše dohlížela. Úkoly byly docela lehké, a když je děti splnily, dostaly ode mě jablíčko. Potom jsem je dovedla dolů do šatny a rozloučila jsem se. Myslím, že prvňáčci byli šikovní a mě se to líbilo.
„Sněhurka“ Hanička Sommerová, 5.ročník
29.ledna jsem byl na zápise do první třídy. Dělal jsem tam trpaslíka. U mě bylo počítání, geometrické tvary a poznávání velikostí. Šlo to dobře. Všechny děti byly moc šikovné.
„trpaslík „ David Kotrba, 3.ročník
Včera byl zápis prvňáčků do 1.třídy. My jsme byli za Sněhurku a sedm trpaslíků. Dávali jsme dětem různé úkoly,
např. oblékání medvěda, vyprávění pohádek, poznávání písniček, navlékání korálků, kreslení Sněhurky a trpaslíků. Prvňáčci byli šikovní, jen mašlička jim moc nešla, ale to se doučí.
Zápis byl krásný.
„trpaslík“ Katka Fűllsacková, 3.ročník
Připravovali jsme se na zápis prvňáků. Přichystali jsme si papíry, pastelky, korálky a vše potřebné. Přišlo první
dítě a já jsem měla trému, pak přišel další budoucí žák a už to bylo dobré. Ve třídě na něho čekalo sedm trpaslíků
a sedm úkolů. Za každý splněný úkol dostaly děti razítko. Na konci si mohly vybrat dárečky na památku. Sněhurka jim dala jablíčko ze svého košíčku. Prvňáčci byli moc šikovní, každý je chválil. Až přijdou do školy, určitě
budou mít samé jedničky. Moc se mi to líbilo, chtěla bych zápis zažít ještě jednou.
„trpaslík“ Terezka Vodičková, 5.ročník
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Zprávy z obce - pokračování
Třídění odpadu ve Zdešově
Osadní výbor ve Zdešově, který vznikl teprve na podzim roku 2007, je velmi aktivní a má taky skvělé nápady. Pro občany Zdešova aktuálně vymyslel soutěž ve třídění odpadu. Smyslem soutěže je naučit se odpad rozpoznávat, správně třídit a co nejvíce ho v roce 2008 odevzdat. Pro nejlepší jsou vyhlášeny zajímavé ceny :
1. cena – poplatky z popelnice za 3 osoby na rok 2009 uhradí obec
2. cena – poplatky z popelnice za 2 osoby na rok 2009 uhradí obec
3. cena – poplatky z popelnice za 1 osobu na rok 2009 uhradí obec
4. cena bude stejná jako cena třetí, ale bude losována z umístěných na 4. až 15. místě v soutěži.
Sběr odpadu zajistí členové osadního výboru ve 14denních intervalech ve vestibulu kulturního
domu ve Zdešově vždy v neděli v době od 10 do 11 hodin.
Vybírané odpady a získané body :
PET lahve bílé
1 kg
250 bodů
PET lahve barevné
1 kg
150 bodů
duté plasty (od šamponu, jaru apod.)
1 kg
200 bodů
papír – noviny
1 kg
100 bodů
papír – časopisy, letáky apod.
1 kg
50 bodů
1 kg
50 bodů
papír – karton, max. rozměr 80x80 cm
1 kg
200 bodů
folie znečištěné ( igelit)
Podrobnější podmínky soutěže jsou k dispozici na vývěsní tabuli ve Zdešově.
Této výborné akci přejeme zdar a těšíme se, že bude inspirovat i občany ostatních místních částí!
redakce
Chtěl bych předsedovi a členům osadního výboru ve Zdešově nejen za tuto aktivitu poděkovat!
starosta obce
Bohumil Rod
Informace z jednání 12. schůze Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou,
konané v pondělí dne 18. února 2008 v 19,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Schůze se zúčastnilo 11 zastupitelů.
Program jednání :
1. Kontrola usnesení
2. Schválení zápisu z 11. schůze
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Koupě a prodej pozemků
5. Různé
6. Schválení usnesení
Z textu usnesení :
1. Zastupitelstvo schválilo zápis z jednání své 11. schůze, záměr koupě pozemku p.č.607/5 v k.ú.Zdešov od
rodiny Houškových za jimi navrženou cenu 50 Kč/m2 a pověřilo radu dokončením schvalovacího procesu
v této záležitosti, dále schválilo záměr prodeje pozemků p.č.1333/14 a 57/2 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
za cenu 50 Kč/m2 manželům Mertovým z Jarošova nad Nežárkou čp. 18, zařazení předložených tří návrhů
na změnu do aktualizace územního plánu obce, Statut sociálního fondu obce a dodatek ke Smlouvě o výpůjčce mezi obcí a ZŠ.
Zastupitelstvo neschválilo záměr prodeje části pozemku p.č.1333/8 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou manželům Dubským a záměr prodeje pozemků p.č.576/1 a 630/2 v k.ú. Lovětín manželům Kalábovým.
2. Zastupitelstvo souhlasilo s provedením výmazu zástavního práva na dům čp. 147 v Jarošově nad Nežárkou.
3. Zastupitelstvo rozhodlo nechat provést znalecký posudek pro stanovení ceny obchodního podílu Obce
Jarošov nad Nežárkou ve firmě JI-MI.
4. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o činnosti rady od svého posledního zasedání.
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