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Oslavy ve škole

V sobotu 12. prosince 2009 oslavila jarošovská základní škola kulaté výročí – uplynulo přesně padesát let od jejího otevření v roce 1959. Na tento den jsme se ve škole dlouho připravovali. Škola byla slavnostně vyzdobena a první návštěvníci netrpělivě očekáváni. Na chodbě bylo možno shlédnout výstavu reprezentující především činnost školy, práce žáků i něco málo z historie školy. Ve třídách byly k nahlédnutí různé
školní pomůcky, učebnice, práce dětí z doby současné a jedna ze tříd zavedla hosty do doby dávno minulé –
do „staré“ školy.
Nově zrekonstruované prostory školní družiny posloužily tentokrát jako příjemné místo setkání našich
návštěvníků, vzpomínání nad starými kronikami, alby s fotografiemi, bylo možno shlédnout prezentaci Historie Jarošova nad Nežárkou, vzniklou právě před deseti lety, u příležitosti 40. výročí otevření školní budovy.
Přestože jsme na promítání měli připravené i jiné kazety, nejvíce zaujala právě ta se starými fotografiemi dokumentujícími nejen vývoj školy, ale i celé naší obce.
Vyvrcholením celé akce se stala slavnostní akademie v místní knihovně. Zapojili se v ní nejen naši
dnešní žáci, počínaje prvním a konče pátým ročníkem, ale i žáci bývalí, členové dramatického kroužku. Myslím, že radost z vystupování bylo znát na tvářích všech dětí. A nejen těch malých! Překvapením pro všechny
pak bylo nezapomenutelné vystoupení dospělých bývalých žáků školy, kteří nám připomněli, jak to ve škole
chodívalo dříve. Jistě si mnozí z vás rádi zavzpomínali s nimi. Na tomto místě bych ráda poděkovala všem
účinkujícím, kteří neváhali dát všanc svou vážnost, postavení, věk… a dokázali nás pobavit i rozesmát. Pod
vedením paní Ivany Neumannové účinkovali : Zdeněk Vaněček st., Jaroslav Vacek, Karel Vlk, Marie Šlechtová (Vlková), Milena Kodýmová (Kubíková), Jaroslava Hulíková (Johová) a Miroslava Mynářová
(Kromíchalová).
Naše škola si přípravu oslavy jistě zasloužila. Její historie je dlouhá a pestrá. Něco málo o ní jsem si dovolila vybrat ze školních kronik a sepsat. Pokud máte chuť si to přečíst, můžete si zakoupit ve škole mimořádně
vydané číslo Jarošovského školáčku. Jistě vás potěší i krásné práce a obrázky dětí, které jsou zde otištěny. Pokud by měl někdo zájem, je možno ve škole též objednat DVD natočené během celé oslavy (cena je 150 Kč).
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří se na přípravě oslav jakýmkoli způsobem podíleli. Paním učitelkám a vychovatelkám za vzorný nácvik dětských vystoupení. Paním kuchařkám za přípravu občerstvení. Paní Vlastě Štěbetákové za upečení krásného narozeninového dortu. Paní Lence Tyšerové z Bednárce
za výborné vánoční cukroví. Paní Kodýmové za propůjčení prostor knihovny. A také obecnímu úřadu za finanční podporu při pořádání oslav. A všem ostatním, které jsem nejmenovala osobně… A samozřejmě vám
všem, kteří jste přišli, abyste se zúčastnili a dali tak najevo svůj zájem o děti, o školu a o dění kolem ní…
Eva Vlková
na snímku krájí zastupující ředitelka Eva Vlková dětem narozeninový dort
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Tak jsme se konečně dočkali
Jak už nadpis napovídá, po několika letech marného boje s dusičnany v pitné vodě ve
Zdešově je tento problém za námi. V obci byla vystavěna úpravna vody zaměřená právě na tento několikaletý problém. Tato investice byla částečně hrazena z dotace Jihočeského kraje a částečně z rozpočtu obce. Už budeme moci bez obav používat vodu z kohoutku na pití a na vaření
a nemít strach z možných důsledků nadlimitního počtu dusičnanů. V posledním období , kdy
začaly dusičnany ve vodě narůstat, byla do obce na popud Osadního výboru Zdešov přistavena
cisterna s pitnou vodou. Po dohodě s OU Jarošov nad Nežárkou to bylo jediné dočasně možné
řešení, které je již za námi. Takže jeden velký problém je za námi, ale spousta další práce a
snad už jen menších starostí před námi.
Osadní výbor Zdešov přeje všem spoluobčanům hodně zdraví a štěstí v novém roce 2010.

Třídění odpadu ve Zdešově
V roce 2008 jsme ve Zdešově rozjeli soutěž ve sběru tříděného odpadu (PET lahve
bílé, PET lahve barevné, duté plasty, folie, noviny, časopisy, kartonové obaly). Tříděný odpad se vybíral jednou za čtrnáct dní a odevzdané množství se přepočítávalo na
body. Na konci roku se všem, kdo měl zájem třídit odpad, body sečetli, proběhlo
vyhlášení celé soutěže a třem nejlepším třídičům byli z rukou pana starosti předány
ceny. Soutěže se celkem zúčastnilo 34 rodin a jednotlivců. Vytříděný odpad se shromažďoval v Jarošově nad Nežárkou, odkud ho určená firma vykupovala k dalšímu
zpracování. Také v roce 2009 po dohodě s obcí Jarošov nad Nežárkou pokračujeme
v této soutěži, i když výkupní ceny tříděného odpadu značně poklesly nebo jsou nulové a zájem o tento odpad je také malý. Máme však pocit, že třídit odpad má velký
smysl, i když v současné tzv. “hospodářské krizi“ se začíná bohužel ukazovat jak
třídění odpadu upadá, pokud není ekonomicky výhodné a zatím ze strany státu i málo podporované. V letošním roce dochází při sběru tříděného odpadu k několika změnám: vybírat se bude
vždy pouze první neděli v novém měsíci, odpadá bodové hodnocení u folií a dochází také k úpravě bodů u
PET lahví a dutých plastů, přibývá také elektroodpad (baterie, drobné elektrické spotřebiče apod). Podrobnější informace jsou ve zdešovské vývěsce nebo u členů osadního výboru. Závěrem chceme poděkovat obci a
zejména panu starostovi Bohumilu Rodovi za podporu a také poděkovat všem, kteří se v letošním roce třídění
odpadu zúčastnili. Doufáme, že účast v roce 2010 bude ještě větší a že slogan „TŘÍDIT ODPAD MÁ SMYSL“ osloví co nejvíce váhajících lidí, protože se jedná hlavně o budoucnost naších dětí, aby jednou nežily jenom mezi samými odpadky.
Osadní výbor Zdešov

Spotřební družstvo Jednota oznamuje...
že od léta letošního roku nainstalovalo v prodejně potravin v Jarošově na Nežárkou tzv. službu „cash
back“.
Na základě této služby lze nejen platit nákupy platební kartou, ale zároveň vybírat hotovost, což je
výhodné zejména tam, kde není bankomat. Limit výběru hotovosti je 1.500 Kč a jedinou podmínkou je nákup
ve výši 300 Kč hrazený platební kartou. Výběr hotovosti není většinou zpoplatněn (zákazník neplatí žádné
poplatky).
Vedení spotřebního družstva věří, že zavedení této služby přispěje k větší spokojenosti obyvatel.
Ing. Radim Klaška
předseda družstva
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