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Vážení spoluobčané

V pondělí dne 25. února 2002 převzali zástupci obce Jarošov
nad Nežárkou společně s dalšími sedmdesáti s celé republiky dekret
o udělení znaku a praporu. Tento slavnostní akt se uskutečnil v budově POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY.
Z okresu Jindřichův Hradec si tyto dekrety převzali i zástupci obcí
Dešná a Lodhéřov.
V současné době se vybírá zhotovitel znaku a praporu. Na jednání zastupitelstva bude určen termín slavnostního uvedení znaku a
praporu do užívání.

Navrácení zvonů
Obec Jarošov nad Nežárkou požádala o navrácení zvonů, které byly v roce 1941 sebrány a odvezeny do Německa. Jedná se o
zvony z Lovětína, Matějovce, Nekrasína a Zdešova. Dále církev požádala o zvon z kostela sv. Prokopa v Jarošově nad Nežárkou. Obě tyto
žádosti byly sepsány za dobré spolupráce s panem jáhenem Poláčkem z Nové Včelnice. Doufáme a pevně věříme, že uspějeme a zvony se vrátí do našich obcí, kde budou svým zvukem hlaholit do svého
okolí.
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Informace z obce …
•

právě probíhá výměna autobusových zastávek v Jarošově n/N.

•

pro zájemce je připravena nabídka třech stavebních parcel v Jarošově nad Nežárkou v lokalitě U rybníčků - výměra cca 1000 1200 metrů čtverečních, cena Kč 330,- za metr čtvereční - bližší informace na OÚ Jarošov n/N

•

do konce března je nutné zaplatit poplatky za odvoz komunálního odpadu, v případě neuhrazení v termínu se poplatek navyšuje o 50%

Sběrný dvůr
Upozorňujeme všechny
spoluobčany, aby do
popelnic ukládali pouze
odpovídající odpad tj.
popel, kuchyňský odpad
apod.
Veškerý ostatní odpad
jako sklo, plasty, železo,
větve, baterie, kartony,
zářivky apod. odevzdejte
do sběrného dvora, který
byl obcí Jarošov n/N. k
tomuto účelu zřízen u
obecního úřadu. Provozní doba je vyvěšena na
bráně sběrného dvora.
Děkujeme za pochopení
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Jarošovský zpravodaj
Tip na výlet
Jaro už klepe na dveře a je na čase shodit přes zimu nabraná kila.
Kdo přitom chce poznat i krásy našeho okolí, může zkusit následující trasu,
ať už pěšky nebo na kole.
Vyrazíme směrem na Strmilov. Mineme velkovýkrmnu, hájovnu, rybník Holub a po sedmi kilometrech vjedeme do vísky Nová Olešná. Na jejím
konci směrem na již zmíněný Strmilov leží bývalý českobratrský hřbitov
s památníkem z roku 1929. Na něm je bysta J.A. Komenského.
Vrátíme se nazpět do vsi a vedle koloniálu se dáme doprava. Po
chvilce dorazíme do České Olešné. Hned na kraji nás upoutá zámek, původní barokní stavba z poloviny 18. století, dnes opět v soukromých rukou.
Za zámkem a za kravínem narazíme na technickou památku zvanou
„Mamlas“. Jde o jeden z tzv. zeměměřičských bodů, které sloužily jako výchozí pro vyměřování krajiny a kreslení katastrálních map v době tereziánské či josefínské.
Opět se vrátíme a jedeme směrem na Popelín. Za vsí po pravé straně se tyčí „Tůmův vrch“ a na něm zřícenina snad loveckého zámečku
z poloviny 16. století. Zpustl kolem roku 1860 po zapálení bleskem. Zachovaly se jen zbytky hranolové věže a zdi z lomového kamene.
Do Popelína se dostaneme zhruba po dvou kilometrech. Po pravé
straně mineme hospodářský dvůr se zámečkem. Dříve se zde prý pěstovaly
léčivé byliny. Ve vsi najdeme i klasicistní kostel sv. Petra a Pavla z roku
1786. Na návsi je památník zrušení roboty a zřízení obecní samosprávy
z roku 1850. V těsném sousedství je pomník generálporučíka Ludvíka Budína (1892-1956), velitele letecké jednotky v Sovětském svazu za II. světové
války a účastníka Slovenského národního povstání. V Popelíně se narodil
básník Zdeněk Šeřík, vlastním jménem František Novotný a občanským povoláním knihovník Národní knihovny v Praze.
Při návratu do Jarošova budeme projíždět Bednárečkem.Tato obec
s perleťářskou tradicí se může pochlubit malou publikací o své historii
z první poloviny 90. let 20. století od Jaroslava Voráčka. Opuštěnou perleťárnu můžeme spatřit na pravém břehu Žirovničky.
Přejedeme kopec a jsme v Kamenném Malíkově. Kaple sv. Anny pochází z doby kolem roku 1808, socha sv. Jana Nepomuckého na mostě je
z 2. poloviny 19. století. Západně od vsi je malebné skalnaté údolíčko řeky
Žirovnice s tzv. „Čertovou skluzavkou“.
Poslední vesnice před Jarošovem je Bednárec, snad nejznámější
místo pobytu sekty Valdenských. Málokdo ví, že právě oni byli příčinou úplně první křížové výpravy v Čechách.
Kaple Panny Marie je z roku 1795. Na konci vesnice po levé straně směrem
na Jarošov spatříme „křížový kámen“. Je to domnělý hrob muže a ženy
z doby švédských válek. A jenom kousek pod ním je pomník Antonína Švehly zdevastovaný v 50. letech 20. století.
A teď už zbývá jenom sjet z kopce a jsme zase doma.
Z turistických map a svých zkušeností čerpal
Bohumil Rod
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Rozpis fotbalových utkání mužů a dorostu
v jarní části okresní soutěže
muži

dorost

Jarošov – Nová Bystřice
sobota 13.4.
16 hodin

Jarošov – Kunžak
sobota 13.4
16 hodin

Jarošov – Staré Město
sobota 27.4.
17 hodin
volno

Jarošov – Lomnice
sobota 27.4.
10 hodin
Jarošov – Chlum
sobota 11.5.
15 hodin

Jarošov – Staré Hobzí
sobota 25.5.

17 hodin

hrají v Kunžaku

Jarošov – Nová Včelnice
sobota 25.5.
10 hodin
Jarošov – Deštná
sobota 1.6.
15 hodin

Jarošov – Strmilov
sobota 8.6.

17 hodin

hrají v Plavsku

Jarošov – Peč
sobota 15.6.

17 hodin

Jarošov – Studená
sobota 15.6.
10 hodin

Termíny domácích volejbalových utkání našich mužů
Jarošov – Bednáreček

pátek 10. kv ětna

17,30 hodin

Jarošov – Dačice

pátek 24. května

17,30 hodin

Jarošov – Strmilov

pátek 14. června

17,30 hodin

Fotbalisté i volejbalisté určitě přivítají podporu svých fanoušků.
Přijďte proto provětrat své hlasivky v uvedené dny a hodiny
na fotbalové hřiště u soutoku a na volejbalové kurty k sokolovně !

Chcete proniknout do tajů Internetu
a nemáte ho doma?
Nevadí, čeká na vás v knihovně. A dokonce každý všední den!
Od pondělí do pátku v době od 17 do 19 hodin, v úterý už od 15 hodin.

Můžete získat nepřeberné množství informací, založit si schránku elektronické pošty a jejím prostřednictvím posílat zprávy, zapojit se do nejrůznějších on-line diskusí a komunikovat na libovolné téma. Vyhledané informace je
možné stáhnout na disketu zakoupenou v knihovně. Úplným začátečníkům pomůžeme a poradíme.
Počítačové vybavení knihovny můžete také využít ke zpracování nejrůznějších dokumentů a materiálů pro studijní
nebo zájmové účely. K dispozici jsou programy Word 2000, Excel 2000 a Publisher 2000. Své výtvory si můžete
vytisknout na dvou barevných tiskárnách, k dispozici je i skener.
To vše nabízíme za velmi příznivé ceny :
půlhodinový pobyt na internetu
15 Kč
disketa
10 Kč
černobílý tisk jedné strany A4
3 Kč
barevný tisk jedné strany A4
10 Kč
využití počítače pro psaní vlastních textů
zdarma
skenování
pouze za cenu tisku. Do knihovny už můžete i telefonovat
na číslo 396 690.
Internet zvládne a může využívat opravdu každý. Děti zdejší základní školy knihovnu pravidelně navštěvují a učí
se s Internetem zacházet. Umí to samozřejmě i ty starší. Nic nebrání ani Vám! Přijďte to zkusit a Internet pro
sebe objevte! Určitě nebudete litovat.
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Co se chystá …
30. března
30. dubna
1. května

Připomínáme !!!
Organizace

V noci z 30. na 31. března
vstupuje v platnost

letní čas.

1. června
1. června
1. června
8. června
29. června

Odemykání tří řek spojené se
sjezdem Kameničky
Stavění máje v Jarošově
Branný závod „ O partyzánský
samopal aneb Temelín nedáme!“
v Jarošově
Dětský den v Jarošově
Myslivecká výstava ve Zdešově
Hasičská soutěž ve Zdešově
k 80. výročí založení místního
hasičského sboru
Kácení máje v Jarošově
Country zábava ve Zdešově
hraje skupina Blatník

V prvním čtvrtletí oslavili svá životní výročí :
Jaroslav Bednář z Jarošova nad Nežárkou
Ladislav Blecha z Jarošova nad Nežárkou
Petr Hlava ze Zdešova
Marie Holoubková z Lovětína
Jaroslava Houšková ze Zdešova
Olga Hubálková z Jarošova nad Nežárkou
František Kopenec z Lovětína
Miroslav Koranda z Kruplova
Božena Kovářová z Lovětína
Františka Kromíchalová z Kruplova
Růžena Němcová ze Zdešova
Ivana Ondřejová z Hostějevse
Anděla Petrů z Jarošova nad Nežárkou
Marie Plachá z Jarošova nad Nežárkou
Vladimír Poláček z Nekrasína
František Samec z Lovětína
Marie Vágnerová z Jarošova nad Nežárkou
Ladislav Vaněk ze Zdešova

Všem srdečně blahopřejeme !

