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Úvodník
Vyfiknutá náves, domečky jak ze škatulky a nad tím vším se tyčí
kostelíček jak malovaný. K tomu anglicky střižené trávníky a květiny
v truhlíkách, tak vypadají obce soutěžící o titul Vesnice roku. Jejich představitelé shodně tvrdí, že ve většině případů se jedná o dobrovolnou aktivitu
občanů. Ti v hrdosti na své bydliště obhospodařují nejen statky své, ale i přilehlé obecní. Ne, nebojte se vážení čtenáři. Nehodláme organizovat minulým
režimem poněkud zprofanované Akce Z. Pouze jen pamětlivo poučky o novém koštěti, co dobře mete, si nové zastupitelstvo vytýčilo za jednu ze svých
priorit právě „škatulkovou obec“ v tom nejlepším slova smyslu. Že je to
úkol nevděčný, víme všichni už dopředu. Ale přece jen to chceme zkusit.
První krok, který v této věci chceme učinit, je oprášení obecní vyhlášky
o veřejném pořádku z roku 1997.
Víme, že represe není to pravé ořechové. Ale byli bychom rádi, kdyby zbytečné věci zmizely z míst, na kterých bezpodmínečně být nemusí.
Někdo může namítnout, nač dělat pořádek, když jsou v dezolátním stavu
všechny obecní komunikace. Věřte, že i na ně dojde a mějte ještě trpělivost.
Jakmile se podaří dokončit kanalizaci, přijdou na řadu.
Doufám, že naši snahu pochopíte a v našem úsilí nám vyjdete vstříc.
Začít chceme, až na jaře zmizí sníh, který konečně napadl.
Příjemné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2003 v obci,
která si zaslouží být také jako ze škatulky, Vám přeje nové zastupitelstvo a redakce Jarošovského zpravodaje.
Bohumil Rod

Jarošov na videokazetě
Zajímá Vás, co se v naší
obci událo v roce 2002?
Dokumentace akcí je zachycena na videokazetě
Zdeňka Šlechty a je
k mání v Drogerii paní
Bejdové za 250 Kč. Nutná
je ovšem předchozí objednávka.

Letecké snímky Jarošova
Na obecním úřadě jsou
nově pořízené letecké
snímky naší obce. Zájemci si je mohou zakoupit.
Jeden snímek stojí pouhých 300 Kč.

Výsledky soutěže ve sběru žaludů
Vážení sběrači, dovolte mi poděkovat všem těm, kteří jste se zapojili do naší soutěže ve sběru
žaludů a kaštanů pro naši lesní zvěř.
Jsem velice rád, že jsou pořád mezi námi tací, kterým není život naší zvěře v lesích v zimním
období lhostejný. A za snahu následuje odměna. Tou je vylepšený jídelníček u krmelců pro zvěř, určitě
dobrý pocit, že jsme pro zvěř alespoň někteří něco udělali a samozřejmě i následná odměna pro našeho
nejlepšího sběrače za rok 2002.
Pořadí v roce 2002
1. Bejdová Petra …………………………………………………. 43,50 kg
2. Štěbetáková Tereza ………………….………………………… 38,00 kg
3. Vlková Dana …………………………………………………... 19,00 kg
4. Vodička Lukáš ………………………………………………… 13,00 kg
5. hasiči Jarošov nad Nežárkou – družstvo malých ……………… 8,00 kg
Všem výše uvedeným chci touto cestou poděkovat a věřím, že soutěžní duch a láska k přírodě
přetrvá i nadále a na podzim roku 2003 opět změříme své síly. Nezapomínejme, že výsledek našeho soutěžení napomáhá k přežití naší lesní zvěři.
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Výsledky komunálních voleb 2002
Do voličských seznamů bylo v naší obci a jejích místních částech zapsáno celkem 848 občanů.
511 z nich se voleb skutečně zúčastnilo, což představuje 60,26%.
O přízeň voličů se ucházelo celkem 23 kandidátů. 15 za Sdružení nezávislých kandidátů a 8 za
ČSSD.
Sdružení nezávislých kandidátů získalo 12 mandátů, ČSSD získalo 3 mandáty.
Členy zastupitelstva obce se stali :

DOLEJŠ František
DOLEŽAL Milan
DOLEŽALOVÁ Romana
FRÜHAUF Petr
LEJTNAR Jaroslav
ONDŘEJ Miroslav
OUHEL Jan
PETRŮ Milada
RAKUŠAN Milan
ROD Bohumil
STEFFALOVÁ Alena
TŮMA Václav
TUNKA Jaroslav
VANĚČEK František (SNK)
VOKUŠ Josef
(SNK)

(ČSSD)
164 odevzdaných hlasů
(SNK)
257 odevzdaných hlasů
(SNK)
168 odevzdaných hlasů
(SNK)
329 odevzdaných hlasů
(SNK)
276 odevzdaných hlasů
(SNK)
208 odevzdaných hlasů
(SNK)
269 odevzdaných hlasů
(ČSSD)
203 odevzdaných hlasů
(SNK)
268 odevzdaných hlasů
(SNK)
388 odevzdaných hlasů
(SNK)
336 odevzdaných hlasů
(SNK)
300 odevzdaných hlasů
(ČSSD)
216 odevzdaných hlasů
364 odevzdaných hlasů
346 odevzdaných hlasů

Na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva v pátek 15. prosince zvolili jeho členové nového starostu, místostarostu, členy rady , komisí a výborů.
Starostou obce se na toto volební období stal opět František Vaněček, místostarostou Bohumil
Rod, který bude svoji funkci vykonávat jako neuvolněný.
Oba výše jmenované doplní v obecní radě tři zástupci místních částí. Za Hostějeves s osadami
Nekrasín a Rosička to je Petr Frühauf, za Lovětín Jan Ouhel a za Zdešov Jaroslav Lejtnar. Zbývající
členové zastupitelstva byli zvoleni do poradních orgánů – výborů a komisí.
Finanční výbor :
předseda
Milan Doležal
členové
Milada Petrů
Milan Rakušan
kontrolní výbor :
předseda
Miroslav Ondřej
členové
Alena Steffalová
Václav Tůma
komise výstavby :
předseda
ing. Josef Vogl (není členem zastupitelstva)
členové
Josef Vokuš
Romana Doležalová
komise veřejného pořádku :
předseda
JUDr. Jiřina Poslušná (není členkou zastupitelstva)
členové
František Dolejš
Jaroslav Tunka.
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Všem nově zvoleným zastupitelům přejeme hodně elánu a hlavně výdrž, těm odstupujícím pak
děkujeme za mnohdy nevděčnou a nedoceněnou práci, kterou v minulém volebním období odvedli.
Naše poděkování patří také členům všech okrskových volebních komisí, kteří absolvovali celý
ten maratón senátních i komunálních voleb.

Autobusové zastávky – anketa !!!
Už delší dobu se hledá řešení problému, jak minimalizovat nebezpečí úrazu při přechodu velmi
frekventované silnice k autobusové zastávce ve směru na Jindřichův Hradec.
Navrhovaný vyznačený přechod pro chodce v sobě paradoxně skrývá riziko zvýšení dopravních
nehod pro automobilisty při dávání přednosti chodcům. Proto při posledním jednání padl zajímavý nápad zřídit v prostoru návsi autobusovou zastávku, na kterou by zajížděly vybrané nejfrekventovanější
spoje. Tento návrh předkládáme k vyjádření také vám – občanům. Na přiloženém lístku vyberte
a označte odpověď na anketní otázku, se kterou se ztotožň ujete.
Vyplněné lístky vhoďte do schránky na budově obecního úřadu nebo odevzdejte přímo
v kanceláři nejpozději do konce prosince 2002.
Děkujeme za vyjádření Vašeho názoru !

Co je vlastně jóga ?
Každý člověk si přeje být zdravý a spokojený. Dnešní doba na vás klade stále větší fyzické a
psychické nároky, a tak stále více lidí trpí tělesným i psychickým napětím. Projevuje se to stresem, nespavostí, nervozitou a to má dopad na pohybový aparát.. proto v současné době mají stále větší význam
techniky, které slouží k obnově a zlepšení zdraví a duševní harmonie. Právě jóga nám může ukázat, jak
si pomoci sami.
Jóga znamená sjednocení. Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl a vědomí do rovnováhy. Pomocí jógy v sobě rozvíjíme porozumění sobě samým.
Ze zkušenosti indických mudrců vznikl systém obsahující praktické rady, tělesná a duchovní
cvičení. Systém je vhodný pro zdravé i nemocné, pro děti, mladé lidi i starší občany.
Cvičení, kterým se říká asány, působí na svaly, klouby, dech, oběhový, nervový a lymfatický
systém, na všechny orgány a žlázy. Ovlivňují rovněž mysl a psychiku a harmonizují nervovou soustavu.
Při cvičení hraje významnou roli dýchání. Prohloubený dech povzbuzuje krevní oběh a látkovou
výměnu.
Když se řekne jóga, mnoho lidí si představí krkolomné pozice pro normálního člověka nezvládnutelné. Je to velký omyl. Jógová cvičení jsou jednoduchá a snadná. Mohou je zvládnout skutečně
všichni.
Máte-li chuť vzít zdraví do svých rukou, přijďte si s námi zacvičit. Každé pondělí od 19 hodin.
Míla Bínová
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Co se chystá :
Vepřové hody se zabijačkou
u Kulturního domu Zdešov
Hasičský ples
Sokolovna Jarošov nad Nežárkou, hraje
Klaret
Hasičský ples
Kulturní dům Zdešov, hraje Spektrum
Přijďte se bát do knihovny – 18 ho
din ukázky z tvorby Svatopluka Doseděla a vystoupení dramatického kroužku
s „dramatickým námětem“ Obecní
knihovna Jarošov nad Nežárkou
odpoledne 14 – 17 Maškarní besídka
pro děti
večer od 19,30 hodin Maškarní ples –
pořádají sportovci, hraje Spektrum
Sokolovna Jarošov nad Nežárkou
Dětský maškarní karneval – 13 hodin
Kulturní dům Zdešov
Sjíždění Kameničky sraz aktérů ve 14
hodin na návsi, dojezd k Hospodě Pod
Kostelem kolem 16. hodiny

11. ledna 2003
25. ledna 2003

28. ledna 2003

Organizace

15. února 2003

29. března 2003

Ve čtvrtém čtvrtletí 2002 svá významná životní
výročí oslavili :
Jaroslava Boudová z Jarošova nad Nežárkou
Mária Čižmárová z Lovětína
Josef Grűnn z Jarošova nad Nežárkou
Božena Havlíková ze Zdešova
Karel Klouzal ze Zdešova
Miroslav Kučera ze Zdešova
Lidmila Mikšová z Jarošova nad Nežárkou
Marta Nováková z Jarošova Nad Nežárkou
Blanka Pecánková z Jarošova nad Nežárkou
Kristina Petrů ze Zdešova
Marie Plešáková z Jarošova nad Nežárkou
Drahomíra Rychlá z Jarošova nad Nežárkou
Růžena Vagnerová z Jarošova nad Ne
žárkou

Všem jubilantům blahopřejeme

