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Betlémské světlo
V sobotu odpoledne se mnozí, malí i velcí, sešli na hřišti pod farou na akci nazvané Putování do Betléma.
Putování se zvonečky bylo připravené s cílem nabídnout na chvíli zastavení se v závěru Adventu. Příležitost potkat se se známými, kamarády, sousedy, promluvit si, popřát si hezké svátky. Kdo měl zájem, mohl si domů odnést betlémské světlo. Nic víc a nic méně.
Někomu to může připadat málo a zbytečné přicházet s něčím novým v dnešní uspěchané době. Novodobý
vánoční zvyk předávání betlémského světla vznikl v sousedním Rakousku v roce 1986. Malý plamínek z věčného
světla v betlémské jeskyni, kde se měl narodit Ježíš, byl tenkrát přivezen do Lince jako poděkování a malý dárek
lidem, kteří pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Tato nadace pomáhá zrakově, ale i jinak postiženým lidem. Setkání lidí při předávání betlémského světla se setkalo s takovým ohlasem, že se ho později ujali rakouští
skauti a z Lince se tradice brzy rozšířila do okolních zemí. V polovině prosince se každoročně do Vídně sjedou
skauti z evropských zemí a betlémské světlo dovezené z Betléma rozvážejí dál. Před či o Štědrém dnu si lidé pro
ně přicházejí na náměstí a do kostelů. Skauti v celé Evropě ho roznášejí do nemocnic a do sociálních ústavů. Betlémské světlo přináší příležitost ujistit se o přátelství, sousedství a vzájemné dobré vůli. K nám doputovalo přímo
z vlaku, kterým je skauti vezli z Vídně do jižních a západních Čech.
Poděkování patří těm, kteří v hektickém čase předvánočních příprav pomohli s organizací a přípravou
putování a s občerstvením. Všem lidem dobré vůle krásné a klidné Vánoce přeje
za Občanské sdružení Srdce Jarošova
Ivana Neumannová

Společné chvíle
S hezkým nápadem jak zpříjemnit adventní čas v Jarošově přišlo občanské sdružení Srdce Jarošova.
Zvonkový průvod obcí od školy na nově vybudované prostranství pod farou zval každého pobýt s ostatními, pohovořit, sdělit si, co nového se událo, poznat i nové obyvatele, nebo jen tak postát a pozorovat nevyčerpatelnou
dětskou energii a vynalézavost, na kterou byl i stále sílící mráz krátký. Netradiční Betlém, netradiční biblický
výjev (skvělý nápad, skvělý Josef, skvělá Marie!) i nabídka koled vybízely přítomné zapojit se a přispět tak ke
zdaru akce. Napomoci k tomu mělo i připravené občerstvení a lahodný teplý mok. V mrazivém počasí hřál uvnitř
stejně příjemně jako do rukou lampičky s betlémským světlem. Možná to pro někoho bylo málo, ale věřím, že
většina těch, kteří pozvání přijali, odcházela
spokojená. Možná právě proto, že se „zapojili“
a chtěli si to užít. A hlavně o tom to všechno
mělo být, v tom spočíval smysl celé akce.
Vnímaví účastníci jsou pak největší odměnou
pro ty, kteří společné chvíle připravují. A že
jich v případě našeho putování k Betlému nebylo málo! Díky jim všem, těm viditelným i
těm neviditelným. A také díky vám všem, kteří
jste se zúčastnili. Příště nám všem dohromady
snad ty koledy půjdou líp… :-)))) Tak za rok
nashledanou, nebo ještě lépe hned na další akci, která se v Jarošově bude konat, ať už ji pořádá kdokoli. Vždycky to stojí úsilí i čas a zájem ostatních, neřku-li pochvala či uznání určitě potěší! Tak ať té společné radosti zažijeme
v roce 2011 co nejvíce!
Milena Kodýmová
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Školní rok je v plném proudu...

Děti mají na výběr z několika zájmových kroužků. V odpoledních hodinách mají možnost navštěvovat kroužek miniházené pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Dvořákové, počítačový kroužek, který vede
paní Iveta Maršíková a nově kroužek vaření pod vedením paní učitelky Bc. Libuše Šimonové. Od listopadu
probíhá výuka náboženství vedená panem farářem Mgr. Mariuszem Klimczukem.
V září se vybraní zástupci školy zúčastnili Kinderiády v Českých Budějovicích. Změřili své síly
v atletických disciplinách a vedli si opravdu skvěle. Jula Hronová obsadila krásné 3.místo v hodu kriketovým
míčkem a 5.místo v běhu na 60 metrů. Adam Maršík se umístil na pěkném 6. a 7. místě ve stejných disciplínách. 11. místo v běhu na 60 metrů patřilo Lence Tyšerové.Děkujeme všem účastníkům, že se neztratili
v konkurenci dalších 25 škol, a paní učitelce Mgr. Janě Dvořákové za přípravu dětí na závody.
V letošním školním roce se naše škola zapojila
poprvé do II.ročníku mezinárodního projektu Záložka
do knihy spojuje školy. Cílem projektu bylo navazování kontaktů mezi českými a slovenskými školami a
podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do
knih. Na základě odeslaných informací o naší škole
nám byla přidělena ZŠ a MŠ Čereňany v okrese Prievidza. Jedná se o vesnickou málotřídní školu se 46 dětmi
v 1. – 4.ročníku.V hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy jsme pro slovenské kamarády vyrobili
krásné záložky, napsali krátké dopisy, vše vložili do
balíčku a odeslali. A očekávali balíček ze Slovenska.
Balíček dorazil dřív, než jsme čekali. A v něm překrásné záložky ozdobené korálky. Naše děti měly obrovskou radost. Čereňanské záložky zdobí čítanky i teď, po
dvou měsících, a to je co říct. V současné chvíli připravujeme pro děti z Čereňan vánoční přáníčka a těšíme se
na další spolupráci.
Na konci října jsme se společně vypravili do ZOO Ohrada. Přestože byla celá ZOO zahalena
v podzimní mlze, zvířata ve výbězích se nám předvedla v plné kráse. Stihli jsme krmení vyder, prošli jsme se
„lesem“, objevili schované sovy i puštíky a stihli jsme si pohrát na dětském hřišti mezi lamami, oslíky a kozami.
Asi největším zážitkem však byla návštěva výukového centra, kde jsme měli předem objednaný program
„Nedráždi hada bosou nohou“. Po prohlídce terárií s užovkami, hroznýši a krajtami jsme se přesunuli do místnosti, kde nás očekávala slečna lektorka. Po poutavém vyprávění o životě hadů a po mnoha odpovědích na všetečné otázky našich žáčků přišel na řadu
proutěný koš, na který jsme během celého vyprávění s napětím koukali. Slečna lektorka zkušeným pohybem vyndala z koše obrovskou krajtu královskou
jménem Mireček. Po několika minutách putoval
Mireček z ruky do ruky, samozřejmě pod dohledem
slečny lektorky. Každý si Mirečka pohladil a věřte,
nikdo se nebál. Všichni jsme se na vlastní ruce přesvědčili, že had není slizký ani studený, jak si někteří doposud mylně mysleli. Unaveného Mirečka uložila slečna lektorka zpět do košíku a my jsme pokračovali v prohlídce zoologické zahrady. Před cestou domů jsme se ještě stihli zastavit v Loveckém zámečku,
kde nás asi nejvíce zaujal obrovský medvěd.
24. listopadu zůstaly dveře školy otevřené i po osmé hodině. Tento den byl Dnem otevřených dveří.
Budova základní školy byla po celý den přístupná širší veřejnosti. Zájemci si mohli prohlédnout prostory školy, navštívit běžnou výuku v jednotlivých třídách, seznámit se s činností školní družiny, zhlédnout výtvarné
práce dětí či fotografie z uskutečněných akcí a ochutnat občerstvení přichystané dětmi z kroužku vaření.
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V posledním listopadovém týdnu jsme hupsli o mnoho staletí zpět. Vyplenili jsme knihovny
v širokém dalekém okolí. Veškeré zapůjčené knihy se týkaly českých pověstí. Společně s praotcem Čechem
jsme vystoupili na horu Říp, poznávali schopnosti Krokových dcer, obdivovali statného Bivoje a moudrého
Přemysla. Hodně jsme četli, vyprávěli si a malovali. Naše týdenní snažení vyvrcholilo výletem do Národního
muzea v Praze, v jehož prostorách probíhá výstava Staré pověsti české. 30. listopadu nás Praha přivítala sněhovou nadílkou. Z Hlavního nádraží, kam jsme dorazili vlakem, jsme se vydali pěšky do Národního muzea a
alespoň na chvilku jsme okusili dopolední ruch velkoměsta.Vstupu do Národního muzea dominovala velká
socha praotce Čecha. Před vstupem na výstavu si každý mohl vylosovat své „staročeské“ jméno. Posléze se
mohl přiřadit ke svému kmenu. A historie už na nás nepřestala dýchat. Texty na panelech doplněné obrázky
mapovaly jednotlivé historické postavy a události. Děti si mohly vyzkoušet, zda by obstály v roli Bivoje – potěžkaly si kance, hrály různé interaktivní hry. Celá výstava byla velmi poutavá a hravou formou přiblížila dětem část historie.Ve zbytku času jsme si stihli projít a prohlédnout expozice zvířat a pokochat se krásou interiéru Národního muzea.
V pátek 3. prosince dorazila do školy skupina čertů doprovázená andělem a Mikulášem. Pekelné a
nebeské poselství se zastavilo v každé třídě, zhodnotilo kvality jednotlivců a nezapomnělo ani na paní učitelky. Mnozí měli namále, ale nakonec peklo nezaznamenalo žádné přírůstky z jarošovské školy. Nadílka od anděla a Mikuláše potěšila dětská bříška a odměnou byly i společné fotografie. Pekelníci i nebeský doprovod se
pak přesunuli do mateřské školy.
Děkujeme čertům, Mikuláši i andělovi za ochotu a za čas strávený mezi námi.
Tak možná zase za rok….

Středa, 8. prosince dopoledne. Školní družina se změnila ve výtvarnou dílnu. Pod vedením zkušené
paní Bérové z Houbového ráje z Roseče rostly pod rukama dětí a paní učitelek nádherné drátkované stromečky z korálků. Pochvala patří všem dětem – starším za metodickou pomoc mladším a mladším za trpělivost,
kterou měli s každým malým navléknutým korálkem.
Jak vidíte, ve škole se pořád něco děje. Ale teď se už všichni těšíme na prázdniny!
Mgr. Martina Plášilová
ředitelka školy
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Poplatníci daně z nemovitostí pozor!!!!
Důležité informace Finančního úřadu v Jindřichově Hradci :
údaje k dani z pozemků
katastrální území

kód k.ú.

Hostějeves
Jarošov nad Nežárkou
Lovětín
Matějovec
Nekrasín
Pejdlova Rosička
Zdešov

645621
657573
687685
657581
645630
645648
792365

průměrná cena
zem. půdy (Kč/m2)
5,46
4,28
4,51
4,46
4,79
3,44
3,51

zjednodušená
evidence
ano
odstraněna na rok 2011
není
není
odstraněna na rok 2011
ano
ano

Vlastníkům pozemků dosud evidovaných ve zjednodušené evidenci a pronajatých, nacházejících se
v katastrálních územích Jarošov nad Nežárkou a Nekrasín vzniká na zdaňovací období roku 2011 povinnost podat daňové přiznání za nově vzniklé pozemky evidované v podobě parcel katastru (KN), a to bez ohledu
na to, zda jsou pronajaty či nikoliv. Daňové přiznání je nutné podat Finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna
2011.
Koeficient pro výpočet daně ze stavebních pozemků (F) je stanoven pro všechny části obce jednotnou
hodnotou na 1,4.
údaje k dani ze staveb
Koeficient pro obytné domy (H), byty (R), ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům (I) a
ostatní nebytové prostory (Z) je stanoven též jednotně také na hodnotu 1,4.
Přiznání k dani z nemovitostí lze zpracovat, případně podat s využitím aplikace daňového portálu na internetové
adrese: http://eds.mfcr.cz .
bankovní účet
číslo
IBAN
konstantní symbol
variabilní symbol
úřední hodiny
podatelna

pokladna

7755-7623251/0710
CZ17 0710 0077 5500 0762 3251, BIC: CNBACZPP
1148 – převodní příkaz, 1149 – poštovní poukázka
fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ
pondělí, středa 7,30 – 17 hodin
úterý
7 – 15,30 hodin
čtvrtek, pátek
7 – 14,30 hodin
pondělí, středa 8 – 12 13 – 15,30 hodin

adresa a telefon
Česká 1280/II, 377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 353 111

A ještě jednou pozor !!!
Tentokrát naštěstí nejde o peníze, ale o příjemnou záležitost. Pojedete-li teď někdy do Českých Budějovic, zastavte se na Krajském úřadě ( U Zimního stadionu 1952/2). Můžete si tam prohlédnout výstavu dokumentů
o činnosti našeho „rodinného stříbra“ - Jarošovské krojové družiny. Připravila ji pro vás ve spolupráci s Obecním
úřadem Jarošov nad Nežárkou a Muzeem Jindřichohradecka a potrvá až do 15 ledna 2011.

