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Jarošovská škola v novém
Jistě si jarošovští občané v průběhu jara všimli, že děti chodily nějaký čas do školy jinam než obvykle. Od konce února totiž ve školní budově
probíhala rozsáhlá oprava sociálního zařízení spojená s výměnou obkladů,
dlažby a sanitárního zařízení. Tento úkol byl o to náročnější, že opravy probíhaly během školního roku a pro výuku bylo nutné zajistit náhradní prostory. Ty se díky vstřícnosti vedení obce nalezly přímo v budově obecního
úřadu. Našlo se místo nejen pro třídy, ale i pro družinu a samotné pedagogy.
Po skončených opravách byla celá škola vymalována, provedeny
nátěry dveří, zárubní a zábradlí. Interiér dostal úplně jinou podobu. Pro děti
příjemnější, veselejší a zajímavější. Netradiční barevnost možná někoho
překvapí, ale škola patří dětem a ty by se v ní měly cítit dobře.
Celá tato akce si vyžádala práci mnoha řemeslníků různých profesí i
úsilí některých členů obecního zastupitelstva v čele s panem starostou, neboť zajistit potřebné finanční prostředky nebylo jednoduché a zásah do
obecního rozpočtu byl velmi citelný. Nezanedbatelná byla i pomoc mnohých rodičů při dokončovacích pracích. Je jisté, že nelze vypisovat všechny
jmenovitě, kdo s čím pomáhal, ale jsem velice ráda, že ke škole svých dětí
nezůstali lhostejní.
Proto všem byť i sebemenším způsobem zúčastněným na tomto díle
upřímně děkuji za to, že svá vysvědčení si děti mohou převzít ve zdravém a
příjemném prostředí.
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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 !
Již tradičně budou po celou dobu trvání letních prázdnin v knihovně vystaveny
výtvarné práce žáků jarošovské základní školy.
Kromě toho budete mít jedinečnou příležitost zblízka si prohlédnout obecní prapor, který bude
v neděli o pouti vysvěcen ve zdejším kostele sv. Prokopa, poté dopraven do knihovny a tam přes prázdniny vystaven.
A konečně pro úspěšné účastníky soutěže o Evropské unii, jejichž seznam uvádíme na jiném místě
zpravodaje a kteří ještě nestačili do knihovny dojít, jsou připraveny k vyzvednutí ceny.
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Jarošovské pouťové slavnosti
Pátek 4.7.2003 – 17 hodin
Nultý ročník turnaje v káče „O pohár starosty Jarošova nad Nežárkou“. Zúčastnit se může kdokoli bez rozdílu. Soutěž bude probíhat vyřazovacím způsobem. Prvních dvanáct bude odměněno věcnou cenou.
Startovné pro dospělé činí 30 Kč, děti se mohou zúčastnit zdarma. Pohár je putovní. Ceny hodnotné. Při
soutěži je možnost občerstvení. Koná se v restauraci U Samorosta. Srdečně zveme všechny zájemce o tuto
stále populárnější hru.
Pátek 4.7.2003 – 19 hodin
Hospoda Pod Kostelem – pouťová rokenrolláda Sváti Doseděla. Přijďte si zatančit a poslechnout hity
– 80. let. Čeká na Vás také bohatě zásobený bar Knedlíka a Kraťase.

50.

Sobota 5.7. 2003 – 14 hodin
Pátý ročník Neckyády na fotbalovém hřišti u soutoku. Vzhledem k tomu, že skalní část flotily - rodina
Vlkova a Tyšlerova - nebude přítomna, vyhlašujeme stav ohrožení a věříme, že nedopustíte, aby Nežárka
zela prázdnotou!
Sobota 5.7. 2003 – 16 hodin
Na hřišti též proběhnou dva fotbalové zápasy mezi celky :
SOKOL Jarošov nad Nežárkou “staří páni“ – FK SOKOL J.Hradec “staří páni“
SOKOL Jarošov nad Nežárkou – FK Horní Pěná
Sobota 5.7. 2003 – 20 hodin
Pouťová taneční zábava v Sokolovně, k poslechu a tanci hraje skupina UNIVERSAL
Vstupné: 50 Kč
Neděle 6.7. 2003 – 10 hodin
V kostele sv. Prokopa se uskuteční křest obecního praporu. Ten pak bude ve slavnostním průvodu donesen
do knihovny, kde bude přes prázdniny vystaven.
Všichni občané jsou pořadateli srdečně zváni !!!

Střípky z historie
Stalo se také o jarošovské pouti…( v roce 1740 )
„ K večeru přišel do vsi pražský revident s vojáky, a protože neměl krčmář – rychtář zaplacenu dávku
z hudby (MUSICALIMPOST), ani ohlášenu, sebrali muzikanty i šenkýře – rychtáře a zbavili ho obojí
této hodnosti.“
(František Teplý : Selské bouře , str. 37)
„Stravování chudých a přespolních dětí v Jarošově nad Nežárkou
Správa obecné školy v Jarošově nad Nežárkou společně s rodičovským sdružením v Jarošově nad
Nežárkou stravuje 15 chudých a přespolních dětí v době od 9. ledna do 15. března 1939 v hostinci
u „Plešáků“ za dozoru učitelstva a členů rodičovského sdružení. Náklad na stravování hradí obec
Jarošov nad Nežárkou a místní odbor Národní Jednoty Pošumavské v Jarošově nad Nežárkou.“
(Okresní věstník pro politický okres Jindřichův Hradec 1939)
Za příspěvek děkujeme Štěpánce Běhalové
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Úspěch mladých hasičů
17. května 2003 proběhlo v Nové Včelnici okresní kolo soutěže Plamen. Sbory dobrovolných hasičů z Jarošova nad
Nežárkou a ze Zdešova vyslaly hned několik družstev. Konečné pořadí bylo následovné :
jarošovské dorostenky posílené příbuznými z Políkna se umístily na 1. místě
starší žáci z Jarošova byli stejně úspěšní
oba týmy postoupily do krajského kola
zdešovští starší žáci skončili na velmi pěkném 4. místě
jarošovští mladší žáci obsadili krásné 2. místo
ve stejné kategorii se zdešovští umístili na 11. místě.
V krajském kole, které proběhlo 31. května 2003 znovu v Nové Včelnici, získalo družstvo dorostenek 3. a družstvo
starších žáků 7. místo.
Jsou to výsledky, na které jsme pyšní a málokterá obec v širokém okolí se takovými může pochlubit. Díky patří především
dlouhodobé dobrovolné práci vedoucích mladých hasičů. Přejeme jim i jejich svěřencům i nadále spoustu energie, výdrž ,
trpělivost a v nejbližší době i vydařený letní tábor.

Okresní přebor je zachován !!!
Doslova existenční zápas odehráli naši fotbalisté v sobotu 21. června 2003. Nešlo o nic menšího než o setrvání
v okresním přeboru i v ročníku 2003/2004. Nebyla to příliš vydařená sezóna. Přinesla zdravotní problémy, stála hodně sil,
nervů a prověřila i soudržnost kolektivu, který nakonec přece jen zvítězil sám nad sebou. Je třeba zmínit především Petra
Kadlece, který v uplynulém ročníku herně velice vyrostl a často družstvo podržel.
Na hřišti stejně ohroženého soupeře v Hranicích sehráli naši muži vydařené utkání. Od začátku byli lepším týmem a
v poločase vedli 3:0. Svoji šanci již nepustili a také díky excelentnímu výkonu Davida Ondřeje v brance a na poslední chvíli
se do týmu navrátivšího Vítka Kodýma dovedli zápas do vítězného konce. Konečný výsledek 4:1 zaručuje, že Jarošov definitivně odvrátil hrozbu sestupu a návrat do nižší okresní soutěže se tedy nekoná!
Zdá se, že po roční přestávce bychom opět mohli vidět fotbalové zápasy na hřišti u soutoku, kde utěšeně rostou nové kabiny, i když aktivita samotných hráčů při jejich dokončení by se měla podstatně zlepšit. Ty totiž byly jednou z podmínek regulérnosti fotbalových utkání okresního přeboru sehraných v naší obci. Udržením v soutěži velmi motivovaní fotbalisté prověří svoji formu již při přátelských zápasech o jarošovské pouti (píšeme o nich na jiném místě tohoto zpravodaje).
Přijďte se podívat a fandit, určitě bude na co se koukat.

Mladé volejbalistky se činí !
Jistě víte, že manželé Jirouškovi za účinné pomoci Václava Hovorky z Jindřichova Hradce už od konce minulého
roku trénují volejbalový tým starších žákyň a dorostenek. Patří do něj Dana a Petra Dvořákovy, Iva a Denisa Füllsackovy,
Alice Čížková, Jana Janoutová, Gábina Krátká, Petra Mynářová, Vlasta Novotná, Lenka Trachtová, Veronika Vašková a
Marie Tůmová. Po absolvování pěti turnajů se děvčata mohou pochlubit zajímavými výsledky. V suchdolském turnaji starších žákyň se umístily na 2. místě a dorostenky obsadily 3. místo v Jindřichově Hradci.
Přejeme jim hodně tréninkové píle a další úspěchy pod volejbalovou sítí!
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Co se chystá….
4.7. – 6.7. 2003

Jarošov nad Nežárkou
(viz Jarošovské pouťové slavnosti)

12.7.2003

Jarošov nad Nežárkou
Jarošovský osmiboj – začátek v 9 hodin,
přihlášky v Hospodě Pod Kostelem

12.7.2003

Hostějeves
Country zábava na parketě
s občerstvením – začátek 20 hodin,
hraje ŠKUNER

19.7.2003

Jarošov nad Nežárkou
III. ročník Triatlonu – podrobnosti a
přihlášky u Pavla Fencla a Petry Zíkové

Ve druhém čtvrtletí roku 2003 svá významná životní výročí oslavili :
Jaroslav Frühauf z Jarošova nad Nežárkou
Zdeňka Chytrová z Jarošova nad Nežárkou
Františka Kadlecová z Jarošova nad Nežárkou
Ladislav Mareš ze Zdešova
František Ráftl z Lovětína
Jaroslava Stoklasová z Jarošova nad Nežárkou
Milada Šedivá ze Zdešova
Jiří Václavíček ze Zdešova
Vlasta Vejvarová z Lovětína
Ladislav Vetyška z Rosičky
Marie Vetýšková ze Zdešova
Julie Voglová z Jarošova nad Nežárkou
Kamil Zach z Lovětína

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !
Zároveň se omlouváme paní Růženě Němcové ze Zdešova, kterou jsme v minulém čísle omylem
přejmenovali na Samcovou a dokonce přestěhovali ze Zdešova do Lovětína. Dodatečně i jí přejeme k jejímu jubileu pevné zdraví a jen všechno dobré!

