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Další tip na výlet
Tentokrát vyrazíme na jih. Nejstarší cesta na Jindřichův Hradec vedla podle kroniky pana profesora Muka
přes Kruplov.
Tuto místní část Jarošova znáte všichni jistě dobře. Název prý pochází od strašlivého krupobití, které postihlo účastníky panského honu. Dejme tomu, že při našem výletě bude počasí v pohodě. Budeme tedy dál pokračovat polní cestou kolem dřevěného kříže přes kaskádu rybníčků až k nádražnímu domku. Odsud se podél tratě dostaneme do Rodvínova. Tam můžeme obdivovat prostou krásu dřevěné zvoničky. Prý se tady narodila babička Adolfa
Hitlera, ale k tomu se několik let hlásí i Polná u Jihlavy, takže je to bez záruky!
Z Rodvínova pokračujeme přes koleje kolem soukromé obůrky. Pokocháme se pohledem na daňky a muflony, když budeme mít štěstí, tak i jelena zahlédneme. Za chvilku nás už přivítá Jindřiš. Tato víska stulená pod
vrchem Čihadlo (546 m.n.m.) je branou do Jindřišského údolí, ale o tom bude řeč až za chvíli. Než přejedeme kamenný most s plastikou sv. Jana Nepomuckého z 18. století, můžeme potkat „paní malířku“ Pilařovou-Kverkovou,
která sem z Jarošova přesídlila. Pamětní deska na usedlosti čp. 13 připomíná vůdce selských rebelů Gregora
Trőschera, který byl mluvčím českých i německých poddaných. Bohužel i Josefínské reformy měly své mantinely a
hrdý parlamentář skončil ve vyhnanství v sousedním Otíně. Tam v roce 1805 i zemřel.
Z doby selských bouří se však vrátíme ke břehům Hamerského potoka. Tento levostranný přítok Nežárky
má délku 46,4 km a je vyhledávám zejména příznivci „divoké vody“. Proti jeho proudu se dostaneme do Jindřišského údolí. Jsou to suťové stráně s původním smrkovým, jedlovým a bukovým porostem. Roste tu vzácná horská květena a žijí chránění obratlovci jako např. výr velký a ledňáček říční. Údolí má horský ráz a nezaměnitelnou atmosféru.
Na samém konci údolí proti proudu se skromně krčí zbytky rozvalin Vítkova hrádku. Jeho zakladatel, snad
Vítek z Hradce, jej roku 1267 daroval s dalším zbožím řádu německých rytířů. Ve víru husitských válek hrádek zanikl. V polovině 19. století se složili blažejovští sousedé a najali si dva kopáče, aby jim na hrádku vykopali poklad..
Hrad byl za chvíli samá díra, ale poklad nikde. Nakonec došly peníze i trpělivost…
Blažejov je vesnice, kterou můžete z rozvalin Vítkova hrádku částečně vidět. Ještě něco mají společného.
Blažej byl prý dvořan ve Vítkově družině. Ves patřila k již zmíněnému zboží, které dostali darem němečtí rytíři.
Kostel je připomínám od roku 1359.
Z Blažejova se přes Dvoreček , Oldřiš a Matějovec můžeme z našeho výletu vrátit zase zpět domů do Jarošova.
Příjemné cestování přeje
Bohouš Rod

Podzimní kopaná
Že Jarošov postoupil do vyšší soutěže už určitě víte. Své družstvo však doma hrát bohužel neuvidíme. Důvodem je neregulérnost zdejšího fotbalového hřiště. Naši fotbalisté využívají tedy pohostinnosti
novovčelnických kolegů a všechny své domácí zápasy odehrají právě u nich. Podporu fanoušků budou
určitě potřebovat, protože zatím platí nováčkovskou daň a moc se jim nedaří. Pro ty, kteří chtějí některá
utkání vidět na vlastní oči, uvádíme přehled zbývajících zápasů podzimní části soutěže:
Jarošov
Stará Hlína
Jarošov
Český Rudolec
Jarošov
Chlum
Jarošov

Lásenice
Jarošov
Třebětice
Jarošov
Suchdol n.L.
Jarošov
Hranice

sobota 5.10.2002
sobota 12.10.2002
neděle 20.10.2002
sobota 26.10.2002
neděle 3.11.2002
neděle 10.11.2002
neděle 17.11.2002

12,45 hodin
15,30 hodin
10,30 hodin
14.00 hodin
13,30 hodin
13,30 hodin
13,00 hodin
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Novinky v knihovně
Červencové zastupitelstvo splnilo povinnost, kterou obci ukládá nový knihovnický zákon a schválilo základní dokumenty zdejší obecní knihovny – zřizovací listinu a Knihovní řád, jehož součástí je i ceník poskytovaných služeb.
Oba dokumenty vstoupily v platnost dnem 1. září 2002. Pro všechny uživatele knihovny uveřejňujeme
plné znění ceníku. Věnujte prosím pozornost hlavně sankcím, kterým se vystavují nepořádníci. Pokud ovšem
budete dodržovat výpůjční dobu, návštěva knihovny a využívání jejích služeb vás i nadále nebude nic stát! Přijďte
se přesvědčit, knihovna je otevřena každý všední den.

Ceník
1. roční registrace

zdarma

2. sankce
překročení výpůjční doby
5 Kč
za každý započatý týden
za každý započatý den (video) 5 Kč
100 % ceny + 50 Kč
zničení nebo ztráta dokumentu
10 Kč
poškození čárového kódu
10 Kč
ztráta nebo poškození čten. průkazu
3. ceny za služby
běžné dokumenty
dokumenty dražší než 500 Kč
jednorázová výpůjčka
video – 1 týden
4. meziknihovní výpůjční služba

zdarma
proti podpisu
30 Kč
20 Kč/1 kus
35 Kč/1 kus

5. úhrada informačních služeb
a) počítačové databáze
vstup
zdarma
tištěný výstup 1 strana A4
3 Kč
b) internet
15 Kč
každých započ. 30 minut pobytu
tištěný výstup 1 strana A4
3 Kč
10 Kč
tištěný výstup – grafika
disketa na stahování informací 10 Kč

6. použití skeneru
tištěný výstup 1 strana A4
tištěný výstup grafika,fotografie
7. použití počítačových programů
tvorba dokumentů
tištěný výstup 1 strana A4
tištěný výstup grafika

zdarma
3 Kč
10 Kč

zdarma
3 Kč
10 Kč
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Politici jsou zaměstnanci voličů
Vážení občané,
před šesti lety jste se rozhodli, že Vás v Senátu Parlamentu ČR budu zastupovat. Svůj dík a Vaši důvěru
jsem se snažil splatit tím, že budu prosazovat dobré zákony a přispívat k rozvoji našeho krásného regionu. Za posledních šest let dostalo Pelhřimovsko a Jindřichohradecko více veřejných prostředků na investice, než se vůbec
předpokládalo, zejména do školství a zdravotnictví. Nový pavilon akutní medicíny již využívají občané Jindřichohradecka, v Pelhřimově je stavba v plném proudu. Přesto, že řešení konkrétních stížností a problémů není náplní
senátora, dveře mojí senátorské kanceláře byly otevřeny doslova všem. Přicházeli za mnou zaměstnanci, studenti,
podnikatelé, důchodci. Díky dobré spolupráci se starosty obcí a měst se podařilo vyřizovat většinu jejich stížností
a problémů. Pokud dostanu v nadcházejících volbách Vaši důvěru, chtěl bych rozšířit činnost mé senátorské kanceláře pro potřeby občanů.
Voličům jsem sliboval, že budu prosazovat dobré zákony. Výrazně jsem ovlivnil například přijetí novely
zákona, kterou se od roku 1999 zvýšila nemocenská, přijetí zákona o insolvenci zaměstnavatelů, který garantuje
vyplácení dlužné mzdy v případě úpadku firmy, udržení a modernizaci Zákoníku práce, který vytváří obdobné
podmínky, jako mají zaměstnanci a zaměstnavatelé V EU.
Značnou pozornost jsem věnoval i dalším zákonům, které upravují stav ve zdravotnictví, důchodovém
zabezpečení a sociálních záležitostech, v oblasti ochrany spotřebitele, podpory podnikání, zemědělství a posílení
pravomocí a finančního zajištění obcí. Obhájil jsem, aby zákon o rozpočtovém určení daní umožnil obcím
s menším počtem firem získat více peněz z daňových výnosů. S mými názory a návrhy se mohli občané seznamovat jak při besedách v obcích, které se konaly po celé volební období, tak i v denním tisku, rozhlasu a televizi.
Hájil a prosazoval jsem principy a záležitosti, které jsem prezentoval ve volební kampani a které dlouhodobě prosazuji i odborové činnosti, zejména: slušnost, ohleduplnost, solidaritu, dodržování práva, spravedlivou
mzdu za kvalitní práci, rovný a bezplatný přístup ke vzdělání a zdravotní péči.
Těm, co měli obavy, že těžce skloubím svou činnost v ČMKOS a v Senátu bych chtěl uvést – účast na
zasedáních Senátu jsem měl jednu z nejvyšších – 92%.
Pokud se domníváte, že hodnoty a názory, které prosazuji, mají být v Senátu prezentovány, dejte mi prosím v nadcházejících senátních volbách svůj hlas.
S díky a pozdravem Váš senátor Milan Štěch

Nabízím Vám pravici – Ing. Jan Litomiský
Vážení občané, dovolte, abych se Vám představil jako Váš kandidát do senátu za Pelhřimovsko a Jindřichohradecko. Žiji ve Vyskytné u Pelhřimova, je mi 59 let, mám dvě děti. V současné době pracuji jako vedoucí
referátu státní sociální podpory na Okresním úřadu v Pelhřimově. V letech 1990 – 1996 jsem působil
v zákonodárných sborech, v České národní radě a Poslanecké sněmovně. V době komunistického režimu jsem
byl znám jako jeho odpůrce a signatář Charty – 77. V letech 1981 – 1984 jsem byl za svoje postoje vězněn.
Jako kandidát ODS chci představovat politiku přátelské pravice, která si váží svobody a odpovědnosti
každého člověka. Pravice, která se nesnaží dirigovat. Ale spoléhá se na iniciativu a na zdravý rozum občana. Pravice, která nezatěžuje společnost vysokými daněmi a nezadlužuje budoucnost. Pravice, která dává přednost solidaritě dobrovolné, před vynucenou. Pravice, která před státem dává přednost tradičním společenským institucím
jako jsou rodina, spolky nebo církve. Pravice, která od státu očekává, že zajistí právo a pořádek pro všechny občany a bude důsledně hájit jejich zájmy v mezinárodních vztazích.
Získám-li v těchto senátních volbách Vaši důvěru, budu se věnovat zejména řešení sociálních otázek
dlouhodobého charakteru, jako jsou důchodová reforma, organizace a financování péče o handicapované občany
a nezaměstnanost. Svým hlasem chci rovněž přispět k tomu, aby se senát stal účinnou pojistkou proti škodlivým
socialistickým výstřelkům poslanecké sněmovny a chránit společnost před zbytečným omezováním svobody, vysokými daněmi a nadměrným zadlužováním.
Ing. Jan Litomiský – kandidát do senátu PČR
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Vkladní knížky úplně jinak …..
Jste nespokojeni s výší výnosů na jakékoliv vkladní knížce? Ještě nemáte vyřízený převod vkladní knížky na doručitele na jinou vkladní knížku? Nelíbí se Vám přístup finančního ústavu, který vaše peníze spravuje?
Řešte tuto situaci s námi, se stavební spořitelnou Modrá pyramida. U
nás získáte to, co chce většina lidí - jistotu a bezpečí peněz /jsou pojištěny ze
zákona/, maximální zhodnocení a dostupnost vkladů dle potřeby. A k tomu
možnost dalších výhod.
Proč se stavební spořitelnou Modrá pyramida? Protože jako jediná ze
stavebních spořitelen má něco navíc právě pro Vás - finanční produkt podle
Vašich potřeb. Je to dáno rozdílem v obchodních podmínkách jednotlivých stavebních spořitelen. Proto považujeme za vhodné Vás takto oslovit. U Modré
pyramidy má stavební spoření mnoho tváří a to je důvod k tomu, pokud již máte stavební spoření u jiné spořitelny, obrátit se na nás a využít naší nabídky i
servisu. I pro Vás máme řešení. Modrá pyramida, vědoma si svého dobrého
jména a silného postavení na našem finančním trhu, neustále zkvalit ňuje a rozšiřuje nabídku svých služeb a servisu. Jednou z těchto služeb je bezplatný informační servis pro držitele jakékoliv vkladní knížky, který má zájem své peníze lépe zhodnotit a to až do současných bezkonkurenčních 12,5% ročního
zhodnocení. A jako pozornost pro Vás, máme 2,5% mimořádné prémie při zahájení spoření s námi a při plnění smluvního vztahu.
Informace získáte v kanceláři Oblastního zastoupení Modré pyramidy,
Klášterská ul. 78/II. 37701 Jindřichův Hradec, tel/fax: 384 362 910 nebo u pracovníků Modré pyramidy:
Ing. Oldřich Benda - 606 945 489
Jan Holý Husova 576 Kard.Řečice, 384 382 666, 602 945 846
Pravdivé, spolehlivé a profesionální informace získáte pouze u profesionálů!
Ing. Oldřich Benda

Nezapomínejte na naši zvěř

Milé děti, nastal podzim a s ním možnost sběru žaludů pro naši lesní
zvěř. V zimním období, kdy naši krajinu pokryje souvislá sněhová pokrývka se
lesní zvěř jen velmi těžko dostává k přirozené potravě. Proto pokud budete mít
pro zvířátka zájem něco udělat, můžete.
Žaludy lze nosit do místní knihovny od října každé pondělí v době
15.00 - 17.00 hod.
V loňském roce již tato akce proběhla a určitě i letos se najdou tací ,
kterým není život naší zvěře v těžkém zimním období lhostejný. I letos bude na
závěr provedeno vyhodnocení nejlepšího sběrače.
Samozřejmě se tato výzva týká všech, které příroda a láska k ní oslovuje.
Petr Frühauf

