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Zamykání Nežárky – loňská premiéra
„Když jsme si ji odemkli, tak si ji taky zamknem!“ Toto rozhodnutí padlo jednoho zářijového
podvečera na jevišti kamenného divadla Pod kostelem. Bylo krátce po rodičovském sdružení a
po vzpomínkách na vlastní zážitky ze školy přišla na řadu řeka a její možnosti.
„A to jde, jen tak zamknout řeku?“ ptali jsme se dvou zkušených harcovníků. „To se ví, že to
jde. A my zamknem hned tři najednou!“
Měli pravdu. V sobotu 20. října 2001 byl docela pěkný den, akorát málo vody. Jelo se tedy
z lomu, kde se přidaly dvě lodě odvážných vodáků ze Žďáru a Vodné. Ti už od Nové Včelnice
měli na pádlech i na palubě mokro. De facto byli jako houby. Nezbytné foto, výrobky FrukoSchulz pro zahřátí (osobně předal Pepa Nejedlý) a mohlo se jet! Plavba probíhala vcelku poklidně až na zákeřný přepad pod mostem na Jindřichův Hradec. Výsledkem ataku byla převrácená
loď a úplně mokrá posádka. Za pozornost stojí, že strůjcem atentátu nebyl terorista z Al Kajdy,
ale praporčík české armády! (Po doplutí byl polapen v přítmí hostince a rozzlobenými vodáky
vhozen do Kameničky. Raketová síla zůstala naštěstí uzavřená. ) V cíli čekalo milé osvěžení
v podobě horkého grogu. Ten coby sponzorský dar dodali Kraťas s Knedlíkem.
Pak přišla hodina Nežárky. Tady bych rád poděkoval Vlastovi Lukšovi staršímu za zhotovení
originálního klíče na tři řeky. A mojí mamince za ušití tógy pro sličnou Nežárku. Tu si po májovém
ztvárnění strašlivé Ester zahrál Honza Dvořák. Dodal jí všechno, co má správná vodní žínka mít
a této roli vdechl svoji osobitou bravuru. Pan starosta i mistři trubadúři se svých rolí zhostili taktéž
na jedničku. Snad jenom jedna chyba by tu byla – dlouhé čekání na Nežárku. A za to milí čtenáři
můžu já! Sypu si tedy popel na hlavu. Poté byly řeky symbolicky uzamčeny a Nežárka se odebrala k dlouhému zimnímu spánku. Večer proběhla fajn diskotéka v režii Sváti Doseděla. V rytmu
rocku, beatu, ba i při živém vystoupení Milana Rakušana se tančilo opravdu skvěle. K tomu náruče krásných žen a sklenka něčeho ostřejšího, co víc si může drsný, peřejemi ošlehaný vodák
přát?!
Ale čas běží a už tu zase máme jaro. Proto neváhejte a přijďte 30. března 2002 ve 13 hodin
na náves! Pojede se totiž druhý ročník Kameničky a samozřejmě se odemkne i veliká Nežárka.
Bohumil Rod

Pozvání na výstavu „Mysliveckého sdružení Zdešov“
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás jménem MS Zdešov pozval dne 1.6.2002 do
naší klubovny ve Zdešově (bývalý obecní úřad) na zahájení myslivecké výstavy. Budete moci
zhlédnout vše z naší činnosti za posledních třicet let. Vystaveny budou trofeje ulovené zvěře
v MS Zdešov, fotografie, lovecké zbraně a střelivo. Dále bude část výstavy věnována i našim nepostradatelným čtyřnohým pomocníkům.
Výstava potrvá od 1.6.2002 do neděle 2.6.2002. Otevřena bude od 9:00 do 16:00 hod.
Věřím, že každý, kdo výstavu navštíví, si zde nalezne to, co ho zajímá a bude si i moci
společně s fotografiemi a články v naší kronice zavzpomínat nejen na doby dávno minulé, ale i
na spoluobčany a bývalé kolegy, kteří již nejsou mezi námi.
Petr F r ü h a u f
myslivecký hospodář MS Zdešov
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Projekt „Obecní knihovna Jarošov nad Nežárkou“
Díky přiděleným finančním prostředkům v grantovém programu Veřejné informační služby
knihoven byla Obecní knihovna v Jarošově nad Nežárkou dovybavena dalšími moduly knihovnického
programu Clavius, které umožní pokračovat v přípravách na spuštění automatizovaného výpůjčního
protokolu, komunikaci s ostatními knihovnami regionu při zajišťování elektronické meziknihovní výpůjční služby a ulehčení zpracování nových knih využitím sdílené katalogizace.
Zřizovatel obecní knihovny přispěl finančními prostředky na pořízení digitálního telefonu, který
umožní jednak telefonní kontakt knihovny s okolím, jednak usnadní odstraňování případných závad na
ISDN připojení knihovny na Internet. Zřizovatel hradil i náklady na materiál, který byl nutný k ukládání
knihovního fondu do počítačové databáze.
Milena Kodýmová
knihovnice

Trocha historie z půdních prostor
aneb
Samorost před 100 lety
Jistě jste si milí čtenáři všimli, že „trochu“ povyrostl penzion SAMOROST. Při jistě náročné rekonstrukci objevil syn majitele písemnosti, které nás zanesly až o sto let nazpět. Vraťme se tedy na chvíli do
doby, kdy se objednávky psaly perem s násadkou a arcivévoda Ferdinand ještě kypěl nezlomným zdravím:
Návod, jak zacházeti s naším pivem
Piva naše vyžadují téže pozornosti jako piva plzeňská. Jakmile dojde na místo, ať se uloží bez odkladu do sklepa 5-60 C teplého. Je-li pivo stočené, může se po 24 hodinovém odpočinku čepovati.
Při větším mrazu budiž pivo uloženo nejméně 36 hodin v místnosti ne pod 50 C a ne přes 100 C
teplé, dle toho, jaký při dopravě mráz panuje.
Stáčené pivo, ať již exportní neb obyčejné, vyžaduje v létě temperatury 4-50 R, v zimě 6-100 R nad
nulou. Leží-li pivo stáčené již 6 dnů na místě, není dobře ho jinam převalovati a hned čepovati, nýbrž je
žádoucno, aby před narážením opět asi 36 hodin klidně odpočívalo. Budiž také o to dbáno, aby se stáčené pivo do 14 dnů vytočilo.
Český akciový pivovar v Č. Budějovicích
(zkráceno)

Možná vám to připomnělo slavné Postřižiny. Nutno ještě podotknouti, že podle profesora Jana Muka stojí dům čp. 44 v Jarošově již od roku 1773.
Současným majitelům přejeme v nově rozšířeném penzionu hodně podnikatelských úspěchů a děkujeme za zapůjčení zajímavého materiálu.
Za pomoci rodiny Rošovy připravil Bohumil Rod

