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První dny a týdny nového školního roku

Na nástěnce v přízemí jarošovské základní školy sice ještě visí prázdninové pohlednice, nicméně počasí nám od prvního zářijového dne připomíná spíše podzim. Dešťové kapky po mnoha letech provázely první
školní den, ale slavnostní náladě zahájení nového školního roku v naší škole neubraly nic na kráse.
Přítomné žáky, čestné hosty – pana starostu Bohumila Roda a paní místostarostku Helenu Vaněčkovou, zaměstnance školy, rodiče i prarodiče přivítala v 1. třídě paní učitelka Mgr. Eva Vlková. Ti nejmenší –
prvňáčci – byli představeni ostatním kamarádům a z rukou pedagogů a hostů obdrželi dárečky a pamětní list.
Novými prvňáčky pro letošní školní rok jsou:
Marie Gerlová, Vendula Gerlová, Jan Havelka, Patrik Houser, Filip Hryzák, Matyáš Hryzák,
Anna Hulíková, Vojtěch Král, Ema Králová, Dominik Kubák, Aleš Kučera, Marek Kumpa, Jaroslav
Novotný, Jan Šindelář, Laura Šmolová, Karolína Špačková a Vojtěch Tichý.
Ani starší žáci nezůstali stranou. Na příznivce prázdninového cestování (+ psaní) čekalo vyhodnocení
Velké cestovatelské soutěže a zasloužené odměny. Pro letošní rok se cestovatelem s nejvyšším počtem zaslaných pohlednic stal Tomáš Stoklasa. Opomenuti nebyli ani sběrači léčivých bylin, kteří byli také po zásluze
odměněni. Nejlepším sběračem byl vyhodnocen David Dočekal. Všichni účastníci soutěží bez ohledu na
umístění byli pochváleni a věříme, že se v letošním školním roce aktivně zapojí i další žáci.
Na závěr slavnostního zahájení vystoupil pan starosta, který popřál žákům i pracovníkům školy klidný
školní rok. Poté se starší žáci s paními učitelkami a asistentkami přesunuli do svých tříd.
A kolik nás letos ve škole vlastně je a kdo nás učí?
I. třída – 1. ročník – 17 žáků – tř. uč. Mgr. Martina Plášilová
Mgr. Kateřina Vlková
II. třída – 2. ročník (12 žáků) a 5. ročník (6 žáků) – tř. uč. Mgr. Jana Dvořáková
Mgr. Kateřina Vlková
asistent pedagoga – DiS. Hana Kudrnová
III. třída – 3. ročník (9 žáků) a 4. ročník (8 žáků) – tř. uč. Mgr. Eva Vlková
Mgr. Kateřina Vlková
asistent pedagoga – Hana Vlachová
Provoz ranní a odpolední družiny zajišťuje paní vychovatelka Alena Petrásová.
První dny a týdny školního roku jsou za námi, hodně práce nás ještě čeká. Přeji všem dětem, žákům,
rodičům, pedagogickým i provozním zaměstnancům školy úspěšný školní rok plný radosti, nových vědomostí
a dovedností i společných zážitků.
Děkuji touto cestou zřizovateli školy, Obci Jarošov nad Nežárkou, za celoroční spolupráci a podporu.
Martina Plášilová

Zářijová výuka ve třídě i mimo ni v projektových dnech:
5.9. – celoškolní projekt Třídíš, třídím, třídíme – správné třídění, nakládání s odpady
9.9. – pořad pro MŠ a ZŠ Učme se létat - ukázka výcviku dravců
22.9. – celoškolní projekt Den bez aut – vliv dopravy na životní prostředí, bezpečně do školy
23.9. – pokračování projektu pro 4. a 5. ročník - Stromy, skřeti, dřeváci
Více informací o aktuálním dění v Základní škole a Mateřské škole Jarošov nad Nežárkou najdete na našich
webových stránkách www.zsjarosovnn.cz
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Jak volit v komunálních volbách
Nově zvolené zastupitelstvo v naší obci bude mít patnáct členů. To znamená, že každý volič může využít patnáct hlasů. Naložit s nimi může několika způsoby:
a) vybere si jednu ze dvou zaregistrovaných kandidátních listin a zakřížkuje její název; tím volí všech
patnáct jejích kandidátů
b) zakřížkuje jednu kandidátní listinu a libovolný počet kandidátů z druhé kandidátní listiny; tím dává
hlas označeným kandidátům a v zakřížkované kandidátní listině volí zbývající počet kandidátů do patnácti v pořadí od prvního místa (např. označí kandidátní listinu č. I a na druhé listině zakřížkuje 6
jmen – volí tedy těchto 6 jmen a z první listiny prvních 9 kandidátů)
c) rozhodne se zakřížkovat maximálně 15 libovolných jmen z obou kandidátních listin, čímž dává hlas
konkrétním označeným kandidátům; každé kandidující sdružení tak získá tolik hlasů, kolik jmen na
jejich kandidátní litině bylo označeno.
Na kandidátní listině č. I — Společenství příznivců obce Jarošova — jsou tato jména: Bohumil Rod, Helena
Vaněčková, Miroslav Kučera, Václav Kostka, Alena Steffalová, Alena Bindrová, Jiří Lán, Milena Kodýmová, Jaroslav Vacek, Jan Ouhel, Zdeněk Vaněček, Alena Füllsacková, Eva Vlková, Dana Králová a Jaroslav
Tunka.
Na kandidátní listině č. II — Sdružení nezávislých — jsou tato jména: Bohumír Bindr, Milan Doležal, Lubomír Březina, Petr Frühauf, Karel Kříž, Ivana Bednářová, Jaroslav Mynář, Marian Németh, Jan Eckhardt, Petr
Kadlec, Václav Frühauf, Luboš Houser, Vojtěch Tolkner, Tomáš Kučera a Milan Rakušan.
Jít k volbám není povinnost, ale právo! Využijte ho tedy a přijďte 10. a 11. října zvolit ty, o kterých
jste přesvědčeni, že jim na naší obci záleží a že ji budou následující čtyři roky dobře spravovat.
Volíme ale také nového senátora. Tam je volba jednoduchá. Vyberte jednoho z těchto deseti kandidátů: Milan
Štěch, Josef Doubek, Lubomír Havránek, Zdeňka Bečková, Stanislav Kovář, Tomáš Křišťan, Ivo Jahelka,
Miroslav Lidinský, Radek Nejezchleb a Josef Fučík a vhoďte jeho hlasovací lístek do urny.

To jste určitě ještě neviděli…
V Hostějevsi vyrostla z návesní váhy zvonička. A co by to bylo za zvoničku, kdyby neměla zvon.
Požádali jsme proto zvonaře, aby jej vyrobil. Protože taková věc není k vidění každý den, bude se odlévání
zvonu odehrávat přímo u zvoničky podle následujícího harmonogramu:
pátek 24. října
9 hodin – příprava formy pro vypálení
10 – 16 hodin – výpal formy dřevem – stavba tavící pece
sobota 25. října
9 hodin – příprava formy před odléváním – tavení slitiny v peci
12 hodin – 13 hodin – lití a následné chladnutí zvonu
neděle 26. října
10 hodin – výklop formy a vyjmutí zvonu
Kdo má zájem vidět mistra zvonařského řemesla při práci, může se přijít podívat.
O sponzory je v dnešní době stále větší nouze, proto bychom chtěli poděkovat Vlastimilu Steffalovi z Hostějevse za finanční dar na výstavbu zvoničky ve výši 4.000 Kč. Případné další dary budou použity na spolufinancování výroby zvonu (předpokládané náklady 36600 Kč) a jeho elektrického pohonu.
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