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Jak jsme volili ?
Ve dnech 14. a 15. června 2002 se i ve 4 okrscích naší obce otevřely volební
místnosti. Kromě Jarošova také v Hostějevsi, Lovětíně a Zdešově odevzdávali občané své hlasy kandidátům do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Z 853 zapsaných voličů využilo svého práva 556 (64,71 %) a odevzdalo 554
platné hlasy. Naši občané sice věnovali svoji přízeň převážně stranám, které i
v rámci celé republiky získaly právo vyslat své kandidáty do dolní komory Parlamentu, ale volební komise při sčítání zaregistrovaly hlasy celkem 17(!) z 28 kandidujících stran.
Celkové výsledky voleb v naší obci:
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K čemu je čistírna odpadních vod a sběrný dvůr ?
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Poměrně dlouho se vedly diskuse o čistírně odpadních vod a sběrném dvoře. Zatímco sběrný dvůr byl
docela rychle uveden do života, na čističku bohužel chyběly peníze. Ale když se je konečně podařilo sehnat, začala se dlouho očekávaná stavba rýsovat u soutoku říček Kamenice a Žirovnice. Nyní je již v provozu, ale zatím je
na ni napojena jen malá, přiléhající část obce. Postupně však bude napojen Jarošov celý. Pokračování prací je ale
závislé na provedení plánované rekonstrukce kanalizace v celé obci. I v tomto případě je brzdou nedostatek finančních prostředků, protože slíbená půjčka nepřichází.
Je jasné , že všichni v Jarošově na rekonstrukci kanalizace netrpělivě čekají. Ať už kvůli napojení nebo i
kvůli následné opravě komunikací, kterou naše obec potřebuje jako sůl. Před zahájením výkopových prací ji ale
nemá smysl provádět. Nezbývá tedy než obrnit se trpělivostí. To chápu.
Co ale nikdy nepochopím, je přístup některých spoluobčanů k fungování čističky. Jak jsem už v úvodu
napsal, je na ČOV napojena nepatrná část obce ( bytovky a přilehlé rodinné domky), cca 50 rodin. To , co se ale
denně vytahuje z česel čističky, je zarážející. I ten čuník v chlívku chodí do jednoho rohu, aby v těch třech zbývajících měl čisto. Ale člověk ne! Zprvu se objevovala jen vajíčka, později i vnitřnosti z králíků a kůzlat. Dnes už se
tam hází králíci celí! Nechci ani domyslet, co se tam bude objevovat, až se napojí celá obec! Myslím, že i bez
toho je dost vážných onemocnění, a tak si nezahrávejme s možnými infekcemi z těl uhynulých zvířat. Kanalizace
má sloužit pro jiné účely a hlavně všem. A ne, aby si ji několik jedinců přivlastnilo a udělalo z ní stoku hnusu,
nehledě na potkany, kterým se tento druh jídelníčku náramně líbí.
Hlídejme si své okolí a životní prostředí. Nenechávejme ho díky naší lhostejnosti ničit. Příroda se zmaří
rychle a za nepatrných finančních nákladů. Její obnova však stojí miliony, trvá to velmi dlouhou dobu a někdy
může být vynaložené úsilí dokonce bez účinku!
Petr Frühauf
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Novinky na poště
Zdá se, že je konec stýskání na nevhodně rozvrženou provozní dobu
zdejší pošty. Česká pošta s.p. konečně vyslyšela volání veřejnosti, a tak i
v Jarošově se s platností od 1. května 2002 provozní hodiny posouvají do výhodnějších odpoledních časů.
Jak je tedy otevřeno ?
Každý všední den
dopoledne od 7,30 do 11 hodin
odpoledne pak od 14 do 16
hodin
ve středu dokonce až do 17
hodin.

Nová přímá linka do Českých Budějovic
Další příjemnou změnu jsme objevili v novém Jízdním řádu autobusové dopravy. Od června je totiž uvedena na autobusové lince Pelhřimov –
České Budějovice také zastávka v Jarošově nad Nežárkou s odjezdem z naší
obce v 6, 10 hodin a příjezdem do Českých Budějovic v 7,30 hodin. Nazpět
autobus z Českých Budějovic odjíždí ve 12,25 hodin s příjezdem do Jarošova
nad Nežárkou ve 13,45 hodin. Zbývá už jen dodat, že jezdí v pracovní dny a
popřát Vám šťastnou cestu.

Cestujete do Prahy ?
I v tomto případě se nabídka služeb pro Vás rozšířila. Soukromá společnost JH Bus nabízí linku s odjezdem z Jindřichova Hradce v 6,25 hodin.
Do konečné zastávky v Praze-Roztylech přijíždí v 8,50 hodin. Zpět se autobus vrací odpoledne ve 14 hodin z autobusového nádraží Praha-Florenc ze
stanoviště č. 25, které najdete přímo před hlavní budovou. Do Jindřichova
Hradce přijede v 16,30 hodin, takže pohodlně stihnete i spoj na Strmilov
v 16,35 hodin nebo pak na Popelín s odjezdem 16,45 hodin. Cena jízdného
ve směru do Prahy činí 85 Kč, nazpět zaplatíte 80 Kč.
Dále zůstává zachována linka ČSAD Jindřichův Hradec – Praha a zpět
s ranním odjezdem z Jindřichova Hradce v 5,30 hodin, která končí také na
Roztylech, kam přijíždí v 8 hodin. Odpoledne se vrací ve stejném čase jako
konkurenční linka s odjezdem ze stanoviště č. 23 a příjezdem do Jindřichova
Hradce v 16,25 hodin.
Využít můžete i vlakové spojení. Rychlík ve směru na Plzeň odjíždí
z Jindřichova Hradce v 6,28 hodin. Ve Veselí nad Lužnicí máte přípoj na expres Budvar v 7,05 hodin, který dojede do Prahy na hlavní nádraží v 8,51 hodin. Jako nejvýhodnější spojení pro návrat doporučujeme rychlík Rožmberk,
který ze stanice Praha-hlavní nádraží odjíždí v 15,16 hodin. Ve Veselí nad
Lužnicí je okamžitý přípoj rychlíkem s příjezdem do Jindřichova Hradce
v 17,44 hodin.
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Noví prvňáčkové
Až prázdniny skončí, přivítá jarošovská škola nové obyvatele. Do školních lavic poprvé usedne
šest děvčat a osm kluků, jejichž fotografie si můžete prohlédnout za výlohou obchodu s průmyslovým
zbožím paní Tomaschkové v bývalé mlékárně.
Jsou to :
Martina Bednářová
Radek Dočekal
Lukáš Fiala
Marek Kamenický
Petr Kešnar
Jan Koudelka
Pavel Král
Lenka Kučerová
Barbora Ondřejová
Michaela Ondřejová
Denis Pecha
David Smrčka
Klára Štanglová
Vendula Vrbová.
Někteří z nich se už určitě nemohou dočkat. Ale i ty nejkrásnější letní dny jednou skončí a oni se
probudí do toho slavnostního dne, kdy s velkým očekáváním překročí práh budovy, ve které stráví následujících 5 let svého života. Tak ať jim přinesou hodně kamarádů, radosti i poznání.

Prázdninová provozní doba v knihovně
O prázdninách můžete veškerých služeb knihovny včetně přístupu na internet využívat
v úterý, ve čtvrtek a v pátek, vždy od 17 do 19 hodin !
Po celou dobu trvání letních prázdnin si v knihovně mů žete prohlédnout výtvarné práce, které během uplynulého školního roku vytvořili žáci jarošovské základní školy.
Přijďte si vybrat i některou z vyřazených knih za velmi příznivé ceny.
Pro zajímavost uvádíme i přehled časopisů, které si můžete půjčit :
Dům.Byt.Zahrada
Jarošovský zpravodaj
Jindřichohradecký zpravodaj
Květy
Rady pro hobby
Střecha nad hlavou (bydlení a životní styl)
Top dívky
Žena a život.
Dále si můžete půjčit starší ročníky časopisů :
Outdoor a Velo, které knihovně věnoval Pavel Lukš z Jarošova nad Nežárkou
a Xantypa od Ivany Neumannové z Jarošova Nad Nežárkou.
K nahlédnutí je i roztomilý časopis zdejších školních dětí
Jarošovský školáček
a zajímavé jindřichohradecké inzertní noviny

Neon.
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Co se chystá …

5.7.

Neckyáda
Jarošov nad Nežárkou, na soutoku, 14 hodin
Pouťová taneční zábava
Jarošov nad Nežárkou, sokolovna, 20 hodin, pořádají
hasiči

6.7.

přátelská fotbalová utkání
Jarošov nad Nežárkou, fotbalové hřiště
10 hodin – dorost versus Kamenice nad Lipou
14 hodin – muži versus Nová Včelnice
17 hodin – staří páni versus Slovan Jindřichův Hradec
rockové „potančení“ s Wegettbendem
Jarošov nad Nežárkou, hospoda Pod kostelem, 20 hodin

13.7.

country zábava
Hostějeves, u klubovny, 19,30 hodin, hraje Škuner

Organizace

letní prázdniny
výstava výtvarných prací žáků ZŠ Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou, obecní knihovna,
úterý, čtvrtek, pátek,
vždy od 17 do 19 hodin

Ve druhém čtvrtletí oslavili svá životní výročí:

Františka Kadlecová z Jarošova nad Nežárkou
Jan Mikš z Jarošova Nad Nežárkou
František Ráftl z Lovětína
Erika Vaňásková z Jarošova Nad Nežárkou
Ladislav Vetyška z Rosičky
Jaroslav Vintr ze Zdešova
Julie Voglová z Jarošova nad Nežárkou

Všem srdečně blahopřejeme!

