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Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
Je mi velkou ctí, že mohu psát tyto řádky. Třeba v duchu namítnete, že bilanční proslov jsem měl na
stránkách Jarošovského zpravodaje již několikrát. K čemu tedy další ? Budete mít možná pravdu, ale například při
psaní loňského novoročního úvodníku jsem netušil, jaká překvapení se mohou během roku nadít. Je asi vcelku
jedno, zda jsou kladná či záporná. Číňané totiž tvrdí, že rovnováha si vždycky cestu najde. Mně osobně tu rovnováhu přinesli Ti nejbližší blízcí a Vaše hlasy v komunálních volbách. Chtěl bych tedy za sebe i ostatní zastupitele
poděkovat za důvěru, kterou jste nám dali. Věřím tomu, že Vás nezklameme a že se nám v komunálním životě
podaří udržet alespoň takovou rovnováhu, jaká byla v posledních letech. Cesta to jistě nebude lehká a problémů
bude víc než dost.
Do toho nového roku se sedmičkou na konci Vám přeji hodně trpělivosti, vytrvalosti a pevné vůle. To
jsou vlastnosti, které jsem já osobně po většinu roku postrádal, ale díky štěstí na své nejbližší a důvěře ve Vašich
hlasech zas opět našel. A proto spolu s celým novým zastupitelstvem a obecním úřadem přeji i já osobně Vám
všem, abyste si za tou pomyslnou silvestrovskou oponou našli v kulisách života svoje štěstí a nezbytné zdraví.
starosta Bohumil Rod

Jaké jste si zvolili zastupitelstvo
Členy obecního zastupitelstva se po podzimních volbách stali:
Ivana Bednářová
Jitka Bejdová
Vladimír Čejna
Milan Doležal
Petr Frühauf
Luboš Houser
Eliška Jandová
Milena Kodýmová
Václav Kostka
Tomáš Kučera
Ivana Neumannová
Milada Petrů
Bohumil Rod
Alena Steffalová
Jaroslav Tunka
Na přání bývalé zastupitelky uveřejňujeme text její rezignace :

Rezignace paní Elišky Jandové
V souladu s ustanovením paragrafu 55 zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů v platném znění, rezignuji na mandát člena Zastupitelstva obce Jarošov nad Nežárkou.
Důvod: nerespektování vůle voličů a nedodržení poměrného zastoupení zvolených zastupitelů v Radě
obecního zastupitelstva obce.
Žádám o zveřejnění mého rozhodnutí
Eliška Jandová, Jarošov nad Nežárkou 113
Na druhém zasedání zastupitelstva převzal svůj mandát Milan Rakušan, který Elišku Jandovou nahradil.
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Proč je drahá voda?
„Tak nám zdražejí vodu, paní Milerová.“
„Ale prosím Vás, vždyť ji zdražovali před rokem!“
Jistě jste se i Vy milí čtenáři stali svědky, možná dokonce i účastníky diskuse na toto téma. Je to téma
citlivé, ostatně jako každé téma týkající se peněz jdoucích z kapes občanů. Rád bych Vám tedy vysvětlil, jak to
s Vašimi penězi za vodu je.
Vodovodní a kanalizační řad provozuje v naší obci firma 1. J.V.S. Zmíněný řad má pronajatý od obce.
Ta jí strženým nájmem splácí dluh, který ji firma zapůjčila na dokončení kanalizační sítě. Část toho, co všichni
zaplatíme na vodném a stočném, slouží tedy k jeho umoření. Mimoto je také třeba neustále do tohoto odvětví
dodávat další investice. V nejbližší době to bude například zhotovení projektu a následná výstavba úpravny vody ve Zdešově nebo zvýšení tlaku v rozvodové síti a výstavba havarijních výústných objektů na kanalizaci v
Jarošově. Voda tedy drahá je, ale poohlédneme-li se po okolních obcích, najdeme cenu obdobnou, ba i vyšší. Ty
obce, kde je voda levnější, své ceny dotují na úkor dalších investic podporujících jejich rozvoj, případně o těchto investicích vůbec neuvažují a to je podle našeho názoru cesta zpět.

Likvidace odpadů – zrušení výjimek
Dalším nepopulárním krokem, který muselo nové zastupitelstvo učinit, je zrušení výjimek a úlev
v poplatcích za likvidaci komunálního odpadu. Cena zůstává stejná jako v tomto roce (450 Kč), ale s tím, že tuto částku budou platit všichni občané bez rozdílu věku, tedy i děti do deseti let a studenti.
K tomuto rozhodnutí vedla zastupitele nepříznivá situace obecního rozpočtu a také neustále vzrůstající
poplatky za odpad. Mohu z vlastních zkušeností získaných při roznášce Jarošovského zpravodaje potvrdit, že
někteří občané hodí do popelnic opravdu všechno a ty pak doslova přetékají. Jediným východiskem z tohoto
bludného kruhu je třídění odpadu a kompostování. Touto cestou bychom se rádi ubírali. Věříme, že nám pomůžete a společně to dokážeme.
Ještě nakonec malá technická poznámka. Poplatky na rok 2007 se začnou vybírat od 15.ledna, noste
je tedy až od tohoto data, kdy by měl být zprovozněn nový systém na jejich vybírání.

Černé skládky v Lovětíně
Lovětín, bývalá špitálská obec, polovinu jejíhož obyvatelstva tvoří chalupáři, je známý především díky
své výhodné poloze jako místo stvořené pro rekreaci. Vyrostl zde už jeden penzion a druhý se začne budovat
snad příští rok. Též místní hostinec funguje díky zarputilosti a mravenčí píli své pronajímatelky velice dobře.
Doporučuji jeho návštěvu zejména milovníkům Ladových obrázků. Ano, taková atmosféra se paní Houdkové
v tomto kdysi nevábném pohostinství podařila vykouzlit. Bohužel ale i Lovětín má své stinné stránky. Podíváme-li se kousek za již zmiňovanou hospůdku, narazíme na takovou malou Fedrpuš. Ano, někteří občané si
v samém srdci obce odložili hezkou spoustu bordelu! Odpusťte mi toto slovo, ale lepší přirovnání jsem nenašel.
Je totiž stejně šokující jako nevábný pohled na onu změť všeho možného. A aby toho nebylo málo, má onen
zmíněný nepořádek dalšího kamaráda v lokalitě U Křížku. Právě tam, kde se pálejí čarodějnice. Není v moci
obecního úřadu uhlídat každý odhozený odpadek. Myslím, že si Lovětín zaslouží nejenom spravené cesty, ale i
větší úctu ke svému prostředí. Záleží totiž především na lidech, zda tam strpí anebo dokonce sami vyvážejí takové svinstvo.

Psi podruhé
Pobíhající pejsek bez pána je v Jarošově zcela normální záležitost. Těch pět či šest notoricky známých
tuláků potkal jistě skoro každý z nás. Své si mohou říci i majitelé psích slečen, které dvakrát do roka mají své
dny. Co dokáže udělat takový vášnivý psí milenec s plotem či brankou, nad tím zůstává rozum stát. O všudypřítomných hromádkách snad ani nemluvím. Pravda, psi k vesnici patří, ale patří k ní také vyhláška, která určuje
jakási pravidla hry, a ta by se měla dodržovat. V jedné obci na Táborsku tuláky fotografují a takový obrázek pak
majitele vyjde asi dráž než dobré zajištění našich miláčků. Co Vy na to, páníčkové?!
starosta Bohumil Rod
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Ach, ten čas…
Do dnešního čísla jsem bohužel nedodal další střípek z historie. Důvod byl prostý. Díky hektickému podzimu jsem se nedostal k důkladnému prostudování materiálů v archivu a abych pravdu řekl, chyběla trochu i chuť.
V seriálu chci pokračovat, ale nerad bych předkládal Vám, vnímavým čtenářům, polotovary. Historie je krásný
obor, má však svá neúprosná pravidla a já bych je rád dodržoval. V příštím čísle se tedy polepším. Kdyby měl
kdokoli z Vás tip na téma týkající se historie našeho regionu, ozvěte se mi na mailovou adresu rod@jarosov.cz,
případně i osobně, budu velmi rád. Chtěl bych poděkovat bystrým čtenářům, kteří odhalili můj chaos
v letopočtech v článku o svatém Janovi, a tímto se také za toto nedopatření omlouvám.
Bohumil Rod

„Holčičí“ volejbal
Téměř každé číslo Jarošovského zpravodaje je věnováno fotbalu a jiným sportovním aktivitám. Proto
jsme se rozhodly, že Vás seznámíme s družstvem ženského volejbalu, který naši obec již čtyři roky reprezentuje
v okresní volejbalové soutěži.
Začátky nebyly jednoduché. Střídali se trenéři – Liba (tenkrát ještě Rýparová), Pepa Jiroušek, Šárka Krátká, Václav Hovorka. Nakonec padlo rozhodné slovo : „přihlásíme se do soutěže!“. Petra Dvořáková, Dana Dvořáková, Marie Tůmová, Vlasta Novotná, Alice Čížková, Gábina Krátká, Hanka Beranová si zpočátky nevěřily, ale
zkusily své štěstí a sportovní zdatnost. Jak se ukázalo, tréninky přinesly úspěchy. V loňském roce byla děvčata na
druhém místě a letos se umístila dokonce na čele tabulky! Dokázala porazit takové týmy jako Dačice, Nová Bystřice nebo České Velenice. Tento úspěch znamenal postup do krajské soutěže, ale…. Není sponzor, který by volejbalistky financoval ( dresy, míče, cestovné).
Proto jim budeme i nadále držet pěsti, jak pro zdar ve sportu, tak i pro štěstí při hledání nových hráček
v zájmu zkvalitnění týmu a hlavně i pro šťastnou náhodu při hledání sponzorů.
A na Vás, vážení spoluobčané, se obracíme s přáním : choďte děvčatům do sokolovny fandit a podpořit je
v jejich úsilí.
Rozpis zápasů v novém ročníku soutěže včas zveřejníme.
Irena Dvořáková a Marie Tůmová st.

Péče o nohy samozřejmostí.......?
V našem životě každodenně velmi zatěžujeme svoje nohy. Průměrně jsou naše nohy uvězněny 12 - 16 hodin v botách, kde je teplota kolem 40° C. Unavené nohy trpí křečemi, otoky, bolestmi pat, zapářkou, puchýři,
zvýšeným rohovatěním kůže. Bolestivou záležitostí mohou být i otlaky a zarůstající nehty, kuří oka... Z 80 % můžeme vzniklé potíže přičíst nevhodné obuvi. Zbytek je nám dán geneticky, jako např. zvýšená potivost či různé
druhy deformací. Ty ale můžeme získat i po úrazech.Také zvýšená sportovní aktivita nohy příliš zatěžuje.V neposlední řadě nám může znepříjemnit život kožní a nehtová plíseň.
Neměli bychom tedy zanedbávat péči o své nohy.V dnešní uspěchané době bychom si měli najít čas na
odborné ošetření a dopřát si příjemné uvolnění při pedikúře. Pedikúra je služba, při které se provádí základní ošetření nohou mokrou či suchou cestou včetně masáže prstů, plosky a lýtka.
Dovolila bych si vám nabídnout mokrou pedikúru formou služby " PEDIKÚRA DO DOMU". Tuto službu jsem zvolila proto, že mnozí z vás se nemohou z časových nebo zdravotních důvodů pravidelně dopravovat na
pedikérská pracoviště, nebo je vám prostě domácí prostředí bližší.
Těším se a předem děkuji za vaše objednávky na tel. 777 160 870
Zdeňka Dolečková
Jarošov nad Než. 70
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Budiž světlo, řekl
a vysypal na krajinu sníh.
Pak se hrozně lekl
toho ticha
a obličejů kyselých...

Co se chystá
6. ledna 2007

Jarošov nad Nežárkou
sál sokolovny
20 hodin
Hasičský bál
hraje Klaret

20. ledna 2007

Zdešov
náves
Zabijačka
hrají Mrtví sloni

14 hodin

27. ledna 2007

Jarošov nad Nežárkou
Hospoda Pod Kostelem 13 hodin
turnaj v káče

3. února 2007

Zdešov
sál Kulturního domu
Ples
hraje Malá kapela

19. února 2007

20 hodin

Jarošov nad Nežárkou
sál sokolovny
14 – 16 hodin
maškarní odpoledne pro děti
sál sokolovny
20 hodin
Maškarní ples sportovců
hraje Studenská kapela

Ve čtvrtém čtvrtletí svá životní výročí oslavili :
Jaroslava Bednářová ze Zdešova
Bohumír Bindr z Jarošova nad Nežárkou
Jarmila Dvořáková z Hostějevse
Jiří Fix z Lovětína
Karel Holický ze Zdešova
Marie Kašpárková z Jarošova nad Nežárkou
Irena Kostková z Lovětína
Emil Krafka z Jarošova nad Nežárkou
Božena Kubíková z Jarošova nad Nežárkou
František Němec z Lovětína
Blanka Pecánková z Jarošova nad Nežárkou
Adéla Šenoltová z Matějovce
Josef Vogl z Jarošova nad Nežárkou
Josef Voves z Jarošova nad Nežárkou

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !!!

