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Školní ekokoutek

Nastává jarní období, jež s sebou nese úklid po zimě. Naše škola se již potřetí zapojila do akce
Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Uklidili jsme školní areál a jeho
okolí, pracovali na školní zahradě a sbírali odpadky v obci a blízkém okolí. Děkujeme všem,
kteří nám přišli v pátek 28. března pomoci.
Máte- li zájem o přírodu, přijďte v sobotu 26. dubna odpoledne na školní zahradu. Společně zde
oslavíme Den Země. Akce je určena především pro rodiče s dětmi. Budeme trochu soutěžit, trochu i
pracovat na školní zahradě, dozvíme se něco nového o přírodě a určitě se nebudeme nudit! Na vítěze
výtvarné a literární soutěže, která bude vyhlášená v nejbližší době, čekají pěkné ceny.
Naše škola je celoročně zapojena do projektu Recyklohraní, který se zaměřuje na zpětný odběr baterií a elektroodpadu. Ve škole můžete odevzdávat vybité baterie a drobné vysloužilé elektrospotřebiče. Pomůžete nám tak získat body, za které si žáci na konci školního roku vyberou zajímavé ceny z katalogu odměn.
Na podzim byla vyhlášena soutěž tříd ve sběru starého papíru. Sbíráme staré noviny, časopisy, letáky, případně
knihy bez desek, vše řádné svázané. Skladové prostory se nám již pomalu zaplňují, protože některé děti jsou velmi pilné. Soutěž bude ukončena v červnu, proto pokud máte doma přebytečný starý papír , podpořte své ratolesti!
Jako každoročně i letos brzy vypukne soutěž ve sběru léčivých bylin. Protože jaro přichází mílovými kroky, již
teď je možno vyrazit na podběl a brzy přibudou další léčivé druhy bylin.
Mgr. Eva Vlková

Společné sázení borovice černé — Den Země 2013

Výzva občanům!
Připravujeme velikonoční výstavu a vyzýváme občany ke spoluúčasti na její realizaci. Rádi přijmeme k vystavení cokoli (malovaná vajíčka, pochutiny, předměty, zajímavosti atd.), co se vztahuje
k Velikonocím. Zapůjčené věci přijímá Pravdova knihovna do pátku 11. dubna. Vernisáž výstavy se zajímavým programem se uskuteční na Zelený čtvrtek 17. dubna v 17 hodin. Výstava potvrvá do konce dubna.
Zapůjčené exponáty poté v pořádku vrátíme. Těšíme se na spolupráci a věříme, že se nám společné dílo
vydaří.
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Školní jídelna – správná volba

skladba jídelníčku – poskytujeme zdravé a optimálně vyvážené stravování s ohledem na denní doporučené
dávky potravin dle výživových norem
používané potraviny – ve školním stravování používáme čerstvé a kvalitní suroviny od ověřených dodavatelů
zdravé přílohy – podáváme čerstvou zeleninu a ovoce, cereální tyčinky, tvarohové a jogurtové krémy
spotřební koš – jídelníček je sestavován na základě výživových norem a dodržováním spotřebního koše
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2005Sb. o školním stravování, vyhláškou 84/2005Sb., vyhláškou 430/2001Sb. o závodním stravování, vyhláškou 602/2006Sb. o hygienických požadavcích na stravovací
služby.
Nabídka stravování
Nabízíme stravování cizím strávníkům, maminkám na MD, důchodcům i návštěvníkům naší obce. Cena oběda je 62,- Kč. Oběd lze vyzvednout do jídlonosičů nebo
zkonzumovat přímo ve školní jídelně a to od 10:30 do 11:30 hodin. Jídelní lístek je
platný vždy na 14 dnů a je k dispozici ve školní jídelně při odběru oběda. Jídlo si lze
objednat i telefonicky den předem. Telefonní číslo do jídelny je 384 396 102.

Energetická soutěž
Obec Jarošov nad Nežárkou zvažuje ve spolupráci se studenty VŠE fakulty managementu, uspořádat pro své občany energetickou soutěž s cílem snížit finanční zatížení domácností v obci. Záměr soutěže
přiblíží Ondřej Doležal:
Myšlenka E-soutěže vznikla, protože 60 – 70% lidí změnou dodavatele prodělává. Vznikla jako reakce na dnešní situaci na trhu, kde „podomní podvody“ kvetou, kde objektivní poradenství pro odběratele
poskytuje jen málokdo. Kde působí E-Aukce, které jsou zaměřené vyloženě na zisk společnosti. Samozřejmě čest výjimkám.
Naším cílem je lidem skutečně šetřit peníze, dát lidem možnost odebírat za ceny, které jim dnes nikdo nenabídne. Ve srovnání se vzdálenou konkurencí (E-Aukcemi) dosahujeme o třetinu větších úspor. Záměrně říkám, že jsme dále než oni, protože my potenciální dodavatele pečlivě vybíráme, nemůže se například stát, že by vyhrál dodavatel, který nedodržuje kodex ERÚ. Tento kodex zavazuje dodavatele k tomu, že
nemají skryté poplatky, neobelhávají klienty mezi dveřmi, včas posílají vyúčtování, vrací přeplatky aj. Nemůže se stát, že by vyhrál dodavatel, který není stabilní na dnešním trhu. Nejdůležitější pro naše klienty
však je záruka, že nedojde ke zdražení cen včetně všech poplatků, daní, že lidé nedostanou sankci za předčasné ukončení stávající fixované smlouvy a další záruky, které bychom u jiných společností, zabývající se
podobnou službou marně hledali. Děláme spoustu věcí jinak a také proto jsou dnes mezi našimi klienty například obce Vyskytná nad Jihlavou, Rohozná, Hybrálec, Nadějov, Dobronín.
Naše výsledky či více informací o soutěži naleznete na webových stránkách www.sforp.cz , nebo na
informativní schůzce, jejíž čas a místo konání budou včas upřesněny.

Vandalství v Jarošově !!!
Zatím neznámý vandal postříkal reflexním sprejem obytný dům čp. 36 i budovu restaurace Samorost. Co bylo důvodem jeho konání, zatím není známo. Závist či snad pomstychtivost? Těžko říci…
V každém případě to na naše občany nevrhá příliš příznivé světlo. Majitel poškozených budov nabízí
10.000 Kč jako odměnu tomu, kdo pomůže pachatele dopadnout. Pokud jste náhodou byli svědky tohoto
činu, nebo můžete poskytnout nějaké informace, které by vedly k odhalení pachatele, volejte na tel.číslo
606 743 766.
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Letem školním světem
Letošní zima nestačila - k velkému zklamání drobotiny - ukázat svoji pravou tvář.
Boby a „lopaty“ se s dětmi o sníh na svahu před školou pouze párkrát otřely, při jediné družinové výpravě k
zamrzlému rybníku zanechalo ostří dětských bruslí na chvíli rýhy na ledu…
A jaro je tu. Čas kvetoucích kaštanů se nezadržitelně blíží, pozornost žactva prý v této fázi začíná stejně rychle klesat. Věřme ale, že naši žáci budou i v posledním čtvrtletí školního roku stále aktivní a učivo i plánované
akce si užijí se stejnou radostí jako doposud.
Leden — projekt Stromy, skřeti, dřeváci (3. a 4. ročník) - téma „Strom - domov pro zvířata“
Únor — návštěva dětského oddělení Městské knihovny Jindřichův Hradec (1. ročník)
návštěva Malého divadla v Českých Budějovicích (4. a 5. ročník)
projekt Stromy, skřeti, dřeváci (3. a 4. ročník) - téma „Život stromu od semínka do smrti“
Březen — zahájení plaveckého výcviku žáků 2., 3. a 4. ročníku (Služby města Jindřichův Hradec s . r. o.)
Školní družina – maškarní karneval
zahájení pozorování obsazování budek a hmyzího hotelu
účast v mezinárodní matematické soutěži Matematický klokan 2014 (2. – 5. ročník)
návštěva Pravdovy knihovny – postupně všechny ročníky – literární pásma
projekt Stromy, skřeti, dřeváci (3. a 4. ročník) - téma „Dřevo v životě člověka“
výlet do Prahy s popelínskými kamarády (4. a 5. ročník) komentovaná prohlídka Pražského hradu
projekt Ukliďme svět! – úklid okolí školy a částí obce.
Děkujeme všem rodičům, prarodičům a přátelům školy za podporu a pomoc
při sběru papíru, baterií, drobných elektrospotřebičů a plastových víček!
Velké poděkování putuje ze školy také do Kruplova k rodině Mynářových za darování nádherného dubového špalku, který zdobí naši školní zahradu!

Zápis do 1. třídy
30. leden 2014 byl významnou událostí nejen pro žáky školou povinné – rozdávalo se pololetní vysvědčení, ale plni očekávání se v odpoledních hodinách dostavily do školy v doprovodu rodičů předškolní děti. Čekal je totiž zápis do první třídy.
Celý průběh zápisu kromě paní učitelek bedlivě sledovali a mladší kamarády doprovázeli po jednotlivých stanovištích žáci čtvrtého a pátého ročníku v kostýmech pohádkových postav.
Na šestnáct předškoláků čekaly ve třídách různorodé úkoly – skákání panáka, hod kostkou, počítání
do pěti, obkreslování, stříhání, malování, vyprávění známých pohádek, vyhledávání dvojic obrázků, oblékání
panenky….
S radostí musím napsat, že všichni při zdolávání výše popsaných úkolů napnuli své síly na maximum.
Po zásluze si tak ze školy odnesli kromě drobných dárečků, které pro ně připravili školáci s paní učitelkami,
také pamětní list a pomyslnou první velkou jedničku.
Takže předškoláci, v září ve „velké“ škole na viděnou!
P.S. Všem pohádkovým bytostem děkuji za pomoc a ochotu, kolegyním
pak za vzorně připravená stanoviště a za hladký průběh zápisu.

Martina Plášilová
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Služby občanům
Obec Jarošov nad Nežárkou nabízí prodej metrového palivového dřeva z obecních lesů.
Cena za jeden prostorový metr je 800 Kč s DPH za jehličnaté (smrk, borovice, modřín) a 980
Kč s DPH za listnaté (bříza, dub, olše, jasan, buk). Doprava paliva je pro občany Jarošova
nad Nežárkou a jeho místních částí zdarma. Objem navážecí káry je 2 prostorové metry.
Palivo lze dovézt po dohodě přímo z těžby v lese, anebo ze skladů v Jarošově nad Nežárkou a
v Hostějevsi. Objednávky přijímají Bohumil Rod a Dobroslav Staněk.
Stále aktuální je i nákup do tašek pro seniory. Bližší informace zájemcům podá vedoucí minimarketu
Jednota Marcela Stoklasová.
Od 1. května 2014 bude v budově obecního úřadu v Jarošově nad Nežárkou otevřeno Dámské a
pánské kadeřnictví. Provozní doba bude ještě upřesněna během měsíce dubna.
Všechny zájemce zve Naďa Pechová

Odpadové hospodářství
Vzhledem k Vašim častým dotazům upřesňujeme vybírané komodity z kategorie Plasty: folie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté pet lahve, nápojové kartony, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků.
Můžete je vhazovat do žlutých kontejnerů u č.p.27 a č.p.190, odevzdat ve sběrném místě v Jarošově nad Nežárkou, anebo při mobilním svozu a sběru ve Zdešově.
Mobilní svoz z místních částí se v tomto roce realizuje v sudých týdnech. Pracovníci obce odváží z místa mimo
výše uvedených komodit ještě nebezpečný odpad, elektroodpad a kartonový papír a noviny a časopisy svázané do balíků. Nevytříděné, či jiné komodity budou ponechány na místě.!!!
Ve Zdešově probíhá vybírání tříděného odpadu každou první neděli v měsíci.
Ve sběrném místě v Jarošově nad Nežárkou můžete navíc odevzdat do zvláštního kontejneru šatstvo, boty,
či hračky, které už nepotřebujete. Mohou posloužit někomu jinému.
Děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí, či se na třídění podílejí. Je to jediná cesta, jak zefektivnit celý
proces odpadového hospodářství.
Ještě zpráva pro žadatele o domácí kompostéry.
Hodnocení žádostí bylo posunuto na druhou polovinu dubna. Pokud bude projekt vybrán k podpoře (to budeme
vědět koncem dubna) a bude hladký průběh výběrového řízení, tak jeho ukončení očekáváme v srpnu 2014, dodání kompostérů na přelomu září a října 2014. Kompostéry tak budou v roce 2014 použity spíše na listí. Na trávu je občané využijí až v roce 2015.

Výzva
Někteří z Vás jistě zaznamenali zprávu odvysílanou v médiích. Stát hledá potomky majitelů pozemků, o které nikdo nejeví dlouhá léta zájem. I na náš obecní úřad a katastry pod něj spadající pár takových tajemných majitelů přibylo:
Jarošov nad Nežárkou
Jan Longin, Blažena Longinová
Lovětín
Ladislav Hadravský, Anna Hadravská, Terezie Podušková, Žofie Blechová, Josef Jindra, Aloisie
Kolářová, Františka Brabcová
Zdešov
Bohuslav Smejkal
Znáte li kontakt na potomky někoho z výše jmenovaných, či jste dokonce jejich příbuznými, podívejte se na fyzickou nebo elektronickou desku obce. Zde jsou vyvěšeny další podrobnosti !

