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Vážení čtenáři !
Rok je skoro u konce a nastává čas bilancování i ohlédnutí
zpátky. Jako truhlář podnikatel kouknu na prsty, na uzávěrku a je to.
Vím, na čem jsem.
Člen zastupitelstva to má složitější. Většinu jeho rozhodnutí
posoudí kromě vás občanů také čas. A jestli je politika opravdu váhání mezi menším a větším zlem, tak by tyto řádky asi ztrácely smysl.
Na začátku byla myšlenka, že je třeba obnovit jemné předivo
mezilidských vztahů. Obnovit, opravit a také udržovat vztahy v obci
a přilehlých částech je podle mého názoru jeden z pilířů správně fungující samosprávné jednotky.
Řekl bych, že jsem stále někde u startu, možná trochu zmatený, ale o některé zkušenosti bohatší. Ta nejpodstatnější zní : ti největší nespokojenci a reptalové, kritizující všechno a všude, nepřijdou
nikdy na obecní zastupitelstvo, aby tam řekli své názory. Dokladem
toho může být poslední schůze zastupitelstva, na které se projednával
tolik diskutovaný pronájem obecního vodovodu. Zúčastnily se jí pouze tři občanky.
Popřejme si tedy do Nového roku kromě obligátního zdraví i
větší míru komunikace. Budeme ji do budoucna potřebovat. Všichni.

ZŠ v Jarošově nad Nežárkou
pořádá sbírku hraček
pro nadaci KAPKA NADĚJE.
Hračky budou předány
dětské klinice
onkologie a hematologie
v Praze – Motole.
Pokud máte zájem se zapojit,
noste hračky do obecní knihovny
každý všední den
v době od 17 do 19 hodin.
Sbírka potrvá do 15. ledna 2004.
Za zájem a pochopení
děkujeme!!!

I Vy můžete přiblížit Radce kousek světa…
Již 17 let žije Radka Houšková ve Zdešově. Přestože se narodila s velmi vážným zdravotním
handicapem ( je nevidomá ), stačila už mnohokrát naši obec proslavit. Je českou reprezentantkou
v atletice a silovém trojboji.
V současné době studuje druhým rokem na Gymnáziu Olympijských nadějí v Českých Budějovicích. Aby se mohla kvalitně vzdělávat, nutně potřebuje digitální čtecí přístroj pro nevidomé
s hmatatelným výstupem zn. Braillský terminál ALVA 544 Satellite Traveller s odečítacím programem Window-Eyes
v celkové výši 210.420 Kč.
Obecní úřad na nákup tohoto zařízení již přispěl částkou 10.000 Kč, zdešovský hasičský sbor
částkou 1.500 Kč. Chcete-li, můžete přispět i Vy. Pro tento případ uvádíme
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Aktuality z obecního úřadu
z Obecně závazné vyhlášky Obce Jarošov nad Nežárkou o místních poplatcích :
poplatek ze psů
každý držitel zaplatí za prvního psa 100 Kč, za druhého a každého dalšího 200 Kč;
tato sazba se nevztahuje na držitele-důchodce, dále pak na majitele psů na samotách v Jarošově nad Nežárkou čp.
30, 58 a v Lovětíně čp. 29, ti zaplatí za prvního psa 50 Kč a každého dalšího 200 Kč;
důvodem zvýšení poplatků je skutečnost, že odchyt toulavých psů a jejich následné umístění v útulku je povinna
realizovat a financovat na své náklady obec;
pro zajímavost uvádíme, že transport dvou odchycených toulavých psů a jejich umístění v útulku v Polné na Jihlavsku v říjnu letošního roku stál obec 5.600 Kč !
užívání veřejného prostranství
upozorňujeme občany, že každý, kdo hodlá užívat veřejné prostranství pro svoji potřebu, je povinen o tuto možnost požádat na obecním úřadu, který po udělení souhlasu vyměří příslušnou výši poplatku;
výše poplatku a způsob jeho úhrady cituje výše zmíněná vyhláška;
text této vyhlášky je zveřejněn na úředních deskách jednotlivých místních částí obce a v dohledné době bude přístupný i v elektronické podobě na domovské stránce obce na internetové adrese www.jarosov.cz
obě uvedená ustanovení vstupují v platnost dnem 1.1.2004
Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy a školní družiny v Jarošově nad Nežárkou ukládá povinnost rodičům dětí, které uvedená zařízení navštěvují. Rodiče zaplatí
měsíčně příspěvek ve výši 200 Kč za jedno dítě v mateřské škole a 60 Kč za jedno dítě ve školní družině bez
ohledu na to, jak často dítě během měsíce uvedené zařízení navštěvuje. Další informace a podrobnosti jsou uvedeny v textu vyhlášky.
Toto ustanovení vstupuje v platnost dnem 1.1.2004
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu z domácností se v roce 2004 nemění. Upozor ňujeme občany, že je nutné zaplatit a vyzvednout si známku na popelnice co nejdříve. Staré známky a staré označení bude platit pouze v měsíci lednu. Po uplynutí této doby nebudou řádně označené popelnice firmou TESCO vyprazdňovány.
Dále oznamujeme občanům, že již od 1. ledna 2003 je možné opět pohřbívat i na starém hřbitově. Zároveň
jsou stanoveny ceny pronájmu hrobového místa následovně :
jednohrob
30 Kč
dvojhrob
60 Kč
urna
30 Kč
hrobka
70 Kč
V listopadu letošního roku byla konečně zahájena „dlouho toužebně očekávaná“ pokládka kanalizace
v Jarošově nad Nežárkou. Kompletní dokončení díla je stanoveno na konec měsíce října 2004. Dosud bylo prostavěno 3.025.000 Kč z účelové dotace ministerstva zemědělství a 300.000 Kč z vlastních zdrojů. Je dokončena
větev čistička – čp. 17 – 27 a lokalita V Olšičkách.
Je dokončena i rekonstrukce vyhořelého domu v Hlubokodolu.
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Vánoce budiž pochváleny
Těšíme se na Vánoce! Opakujte to po mě. Sice před svátky i během nich částečně zmagoříme, ale těšit se musíme. Předvánoční čas ve standardní české domácnosti vesměs postrádá sebemenší zlomek poklidné idyly, o jejíž
záchranu se urputně snaží gramofon či jiný přehrávač, vřískající Purpuru, Půjdem spolu do Betléma a další pecky.
Děti pastelkami škrabou dopisy Ježíškovi v bláhové naději, že si je tam nahoře někdo přečte, hysterické maminky
uklízí a vyrábí zmatek, zatímco otcové od rodin jsou raději v práci a doma pak potajmu pijí antidepresivní rum.
Ten rum, který zmíněné maminky zakoupily coby přísadu do vánočního cukroví, jež ve finále stejně nikdo nejí a
začátkem ledna se jím nakrmí popelnice.
Čím blíže je magická čtyřiadvacítka, tím víc atmosféra houstne. Běžný typ občana naší republiky totiž zásadně
nenakupuje vánoční dárky v předstihu a tak přibližně okolo 20. prosince vyrazí stovky tisíc zoufalců do ulic a s
vytřeštěnýma očima vezmou obchody útokem. Tady bez rozmyslu rozhazují těžce vydělané peníze a za líbezných
tónů vánočních koled, linoucích se ze všudypřítomných reproduktorů, brutálně šlapou po svých bližních. Když
pak, klidní jako slepice, kterou honí náklaďák, dopraví domů půl vagonu pitomostí v pestrobarevných papírech se
sněhuláky, štvanice zdaleka nekončí. Je třeba koupit polosuchý vánoční stromeček, předraženého kapra a sestavit
seznam šťastlivců hodných zaslání pohlednice s motivem od Josefa Lady, na jejímž rubu budeme přát "pokoj lidem dobré vůle" a další naprosto nesplnitelné věci.
A bingo! Je tu Štědrý den a drama vrcholí. Totálně zblblé děti netuší, jestli mají oknem vyhlížet Ježíška, soudruha dědu Mráze nebo Santu Clause s jeho sobí smečkou v čele s parohatým Rudolphem. Vyhlížejí hlavně ty
menší. Odrostlejší studují na internetu otcovu oblíbenou stránku s Pamelou Anderson a Ježíšek, sibiřský děda i
Santa jsou jim ukradení. Maminka zatím sype z krabic cukroví, jehož výroba ji stála několik perných nocí. Tatínek si naordinuje panáka a jde odpravit kapra. Hodinu po vykonání exekuce smrdí celý byt přepáleným tukem a v
televizi běží fousatá pohádka. Všichni jsou nervózní. Děti z večera, neboť si uvědomují, že obsah jejich dopisů do
nebe nebyl zcela kompletní, maminka je na nervy z toho, že utratila víc, než bylo zdrávo, a tatínek se zhroutil,
protože došel rum. Dokonce i ten, co před ním byl lstivě ukryt mezi saponáty.
Hoj, ty Štědrý večere... Už je to tady! Byt je vyvětrán, venku tma jako v pytli a celá rodina, hozena do gala, usedá ke svátečnímu stolu, na který je zakázáno bryndat, drobit a vůbec. Přísnost trestů za případné fleky je adekvátní vážnosti chvíle. Zhruba půl hodiny poté, v případě, že se nikdo nedáví rybí kostí, následuje neřízený útok na
stromeček. Děti bleskově na cucky rozsápou papíry ukrývající dary, aby vzápětí zjistily, že dostaly to, co potřebují, nikoliv to, co chtěly. Maminka nafasuje několik kanistrů tekutých mýdel, šamponů a podobných krámů a
frustrovaný tatínek s nepředstíranou úlevou vybalí z lesklého papíru láhev rumu, v lepším případě skotské.
V okamžiku, kdy poslední krabice odhalí své tajemství, je oficiálně po Vánocích, odpískáno. Vánoce, svátky
materialismu, budiž pochváleny! Amen.
Svatopluk Doseděl

V říši děsu se něco děje…!
Náš spoluobčan Sváťa Doseděl, redaktor žurnálu PATRIOT, který se v předchozím příspěvku tak vtipně
vypořádává s vánočními svátky, má na svém autorském ponku další hotový výrobek.
Stejně jako jeho deset kolegů z hororové branže ( Ondřej Neff, Jaroslav Velinský, Jaroslav Jiran, Tomáš
Němec a další ) byl osloven editorem nakladatelství Mladá fronta Antonínem Kudláčem s tím, aby v šibeničním
termínu napsal strašidelnou povídku ze současného českého prostředí pro antologii „2004 : český horor“, jež se
dostává na pulty knihkupectví právě v těchto dnech.
Svého úkolu se zhostil s vervou sobě vlastní. Děj nás zavede až na drsné šumavské pláně. Uprostřed babího léta sem do starého mlýna přijíždí manželský pár, aby v lůně přírody zintenzivnil své reprodukční snahy. Že
všechno dopadne úplně jinak, je Vám asi jasné, ale už jen kvůli tomu se vyplatí povídku s názvem „ Na jejich
straně je čas…“ přečíst.
Za zmínku stojí skutečnost, že tato povídka přiměla nakladatele k umístění stěžejního motivu na obálku
antologie.
Sváťovi Dosedělovi přejeme hodně tvůrčí potence i bez podpory „tuzemské tekuté viagry barvy mědi“, a
to na poli spisovatelském i žurnalistickém.
Bohouš Rod
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Co se chystá….
31.12.2003

Jarošov nad Nežárkou
Hospoda Pod Kostelem 19 hodin
Silvestr
náves 24 hodin
vítání Nového roku 2004
s ohňostrojem

17.1.2004

Zdešov
vepřové hody v hospodě kulturního domu

24.1.2004

Jarošov nad Nežárkou
Hospoda Pod Kostelem 13 hodin
turnaj v káče

Redakce Jarošovského zpravodaje
přeje všem svým čtenářů m
úspěšný rok 2004.

31.1.2004

Těšíme se na
silvestrovské půlnoční setkání
na návsi pod lípou !

Jarošov nad Nežárkou
sál sokolovny 20 hodin
hasičský ples, hraje Klaret

7.2.2004

Zdešov
Kulturní dům 20 hodin
hasičský ples, hraje Spektrum

14.2.2004

Jarošov nad Nežárkou
sál sokolovny 14 hodin
dětský karneval s diskotékou
sál sokolovny 20 hodin
maškarní ples, hraje Portál

21.2.2004

Zdešov
kulturní dům 14 hodin
dětský karneval

Ve čtvrtém čtvrtletí 2003 svá životní výročí oslavili :
Karel Frühauf z Nekrasína
Božena Havlíková ze Zdešova
Marie Kostková z Lovětína
Božena Kubíková z Jarošova nad Nežárkou
František Mert z Matějovce
Blanka Pecánková z Jarošova nad Nežárkou
Kristina Petrů ze Zdešova
Marie Plešáková z Jarošova nad Nežárkou
Stanislav Semotán ze Zdešova
Všem srdečně blahopřejeme !

