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Vážení čtenáři,
jistě mi dáte za pravdu, že první šestina letošního roku byla doslova
nabita akcemi všeho druhu.Fakt je, že svoji čestnou a poctivou roli stabilních pilířů obecní kultury plní již tradiční plesy. Dva hasičské – v Jarošově
a ve Zdešově a potom maškarní, některými veterány nazývaný notorický,
opět v Jarošově.
Já bych ale chtěl připomenout ty méně známé akce, které však příjemně dokreslily mozaiku naší kultury.
Vepřové hody ve Zdešově to všechno začaly. Jsou tradiční, ale mívají spíše komorní ráz, jak nás upozornili tamní organizátoři. Atmosféra jak
z Ladových obrázků, sousedsky příjemná, s hudbou a výbornými pokrmy.
Připravila je sehraná parta hasiček a hasičů, které dirigoval mistr svého řemesla Láďa Král. Obsluha u nápojů byla ovšem taky skvělá. Zkrátka, cesta
do Zdešova se vyplatí, vyzkoušejte si to sami příští rok nebo při nějaké letní
akci.
V Jarošově si zase libují v hrůze a děsu. Aby ne, když tam bydlí „ten
divnej, co píše ty horory“. Svatopluk mi jistě promine a dá i za pravdu, že
akce v knihovně, co možná někomu mohla připadat jako oslava kultu osobnosti, ho mile překvapila. Dramatický kroužek předvedl v režii paní Ivy Neumannové skvěle připravenou hru Hadí Fantóm. Zúčastnění diváci ( bylo
jich okolo osmdesáti) mi určitě potvrdí, že před výkonem herců je třeba
smeknout. Pak paní Aneta Brabcová bravurně přednesla ( ano, milí čtenáři,
i horory se dají přednést!) dva úryvky z autorova díla a jednu reminiscenci
na Kalvárii. Celý večer zakončila beseda s autorem. Torzo jeho výslechu si
můžete přečíst v další části Zpravodaje.
Další zajímavá akce inspirována zdešovskými hody proběhla
v penzionu Samorost poslední únorovou sobotu. Mistr cechu řeznického
Ladislav Hryzák z Bednárce se svými pomocníky starostou Františkem Vaněčkem a Mirkou Dvořákovou vykouzlil řadu nám dobře známých pochutin. Honza Roš přidal další a přítomní mohli prověřit odolnost svých žlučníků. Ovšem nejen jitrnice byly na programu. Otevřel se také nultý ročník turnaje v káče O pohár Samorosta. Ten měli na svědomí hlavně Vlasta Lukš a
Sláva Füllsack. Mistři, mistryně i úplní začátečníci v roztáčení oné rotační
potvůrky, které někdo říká káča, jiný cvrček, byli spokojeni s občerstvením
i organizací. Program zakončil Sváťa Doseděl v rokenrolovém rytmu.
Ačkoliv se všechny akce vážně povedly, a to nechválím jen za sebe,
má to přece jen jeden háček.
Mám občas pocit, jako bych viděl pana docenta Skálu. Že by přišel
čas na jeho přednášku…?
Bohouš Rod
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Svěcení praporu
Ve schváleném rozpočtu
obce jste jistě zaznamenali
finanční částku na zhotovení obecního praporu. O jarošovské pouti bude představen veřejnosti. Tak, jak bývá zvykem, bude i ten náš
při pouťové pobožnosti
v kostele sv. Prokopa vysvěcen. Chcete-li být při
tom spolu se svými příbuznými a známými, kteří se do
Jarošova a jeho místních
částí rádi vracejí, nezapomeňte je o tom informovat.
Při té příležitosti jistě proběhne i řada dalších doprovodných akcí, které je určitě
zaujmou a pobaví. Všichni
budou vítáni.
František Vaněček
starosta
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Jarošovský zpravodaj
Žhavé problémy ze života obce

Náklady na provoz základní školy nejsou zanedbatelné, jak je patrné z přiloženého rozpočtu. Je tedy
veliká škoda, že některé jarošovské děti tuto školu vůbec nenavštěvují. Proč tomu tak je? V čem je
problém ? Jejich pobyt na jiných školách totiž obec také stojí peníze. A nemalé. Zajímá nás váš názor na možné řešení této situace.
Někteří občané ohraničují obecní pozemky před svými domy kameny. Jistě nechtěně tím komplikují
provoz na přilehlých obecních komunikacích. Na základě usnesení zastupitelstva je nutno tyto překážky do 15. dubna tohoto roku odstranit. Pokud se tak nestane, odstraní je obec.
Koně i psi k vesnici neodmyslitelně patří. Mají ale své majitele a ti jsou ve smyslu platné obecní vyhlášky povinni postarat se o odklizení jejich exkrementů. Věříme, že ti, kterých se to týká, si své povinnosti uvědomí.

Změny v tělocvičně
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6. března tohoto roku rozhodlo o změnách v ceníku za pronájem tělocvičny. Vzhledem ke stále stoupajícím nákladům na provoz ( loni dosáhly výše 405.000 Kč, přičemž příjem za pronájem činil pouhých 90.000 Kč ) se tyto změny dotknou i jarošovských občanů, kteří
nejsou organizováni v TJ Sokol Jarošov nad Nežárkou. Pro ně od 8.3. 2003 platí poloviční cena z hodinové
sazby uvedené v následujícím aktuálním ceníku :
hala
klubovna v 1. patře
místnost na stolní tenis
venkovní kurty

200 Kč v topném období
120 Kč v letním období
40 Kč
20 Kč
50 Kč

TJ Sokol Jarošov nad Nežárkou uhradí poplatky za pronájem veškerých prostor v tělocvičně svým řádně registrovaným a platícím členům.

Smutné výročí
Nebylo mu ani dvacet let, když zemřel v koncentračním táboře Grand Rossen. Z vyprávění pamětníků
víme, že byl veselý a rád hrával na kytaru. Verzí o příčině jeho smrti existuje několik. Spolehlivé důkazy bohužel
nemáme k dispozici. Nechme tedy promluvit strohá fakta z okresního archivu zaznamenaná protektorátním úředníkem.
Václav Hirš
narozen 24.9.1923 v Kamenici nad Lipou
rodiče : Josef Hirš
Antonie Hiršová
náboženství římsko-katolické, není žid
bytem v Jarošově nad Nežárkou čp. 9, přihlášen k pobytu 15.8.1941
předchozí bydliště : Heřmaň u Kamenice nad Lipou
povoláním pekař
15.4.1942 – přesídlení (totální nasazení) : Freiburg
Mühlstrasse 21
okr. Schweidnitz
na ohlašovacím lístku poznámka „zemřel v říši“
Je jediným občanem Jarošova, který má jako oběť II. světové války pamětní desku na pomníku padlých
v parku u staré školy. 3. dubna 2003 uplyne rovných šedesát let od jeho tragického úmrtí. Příležitost připomenout
si tohoto spoluobčana budou mít účastníci přednášky Mgr. Vladislava Buriana Dotyky II. světové války v pátek
4. dubna 2003.
Jaroslav Tunka ml.
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Jarošovský Central Park - zdroj dobré nálady
Válka v Jugoslávii prý začala hádkou chlapů ve služebně jedné policejní stanice. Jestli je to skutečně pravda nebo ne, není v tuto chvíli zcela důležité, jde jen o ilustrační fakt, který říká, že řada konfliktů mezi lidmi má poměrně stupidní spouštěcí mechanizmus. A to je nezpochybnitelný fakt. Nevěříte? Tak co je v Jarošově již nějakou dobu jedním z nejdiskutovanějších problémů? Pochopitelně lavičky
u chodníku, vedoucího tím, čemu se podle mého názoru poněkud nadneseně říká parčík.
Nyní možná někomu šlápnu na příslovečné kuří oko, ale já to risknu, tomu se prostě nedá odolat! Já to zkrátka nechápu! Připadám si jak přivandrovalec z planety angreštu na planetu obřích tykví!
Stručný souhrn faktů je následující : záměrem zastupitelů obce je (pro začátek) hezké centrum
naší vísky. Náves sice zatím vypadá jako jaderná střelnice v Nevadě, ale akceptovatelné důvody tohoto
stavu zde jistě jsou, tedy nejrůznější ukrutně drahé roury, které nejdříve musí být položeny a pak teprve
může dostat náves patřičný make-up. A všechno samozřejmě stojí tučný peníz. Budiž. Pozitivní je, že
zmíněný parčík na návsi byl za jistě nemalé peníze upraven a vybaven chodníkem a třemi lavičkami,
těžkými jak hlava opilcova. Až potud prima. Maminky s kočárky se měly kam zašít na kus řeči a při
cestě se svými ratolestmi do školky a zpět se nemusely dělit o křižovatku s kamiony. Jejich řidiči se
totiž v tomto místě zhusta pokoušejí o nízký průlet obcí.
Jenže parčíku a laviček v něm se poměrně záhy zmocnili místní boys and girls. Těžkotonážními
lavičkami zabarikádovali chodník a jali se vyrábět bordel vysoké kvality. Po následném vzniku diskutabilní petice (jejímž jsem signatářem a podepsal bych ji znovu – sestřelte mě!) začaly vzduchem poletovat věty typu „taky jsme byli mladí „ a podobná moudra. Souhlasím, já se za mladého považuji pořád,
nechovám se vždy v naprostém souladu s ustanovením Příručky mladých svišťů, ale o to tady proboha
svatého nejde! Ať se tam ti lidé (nechci je vytáčet slovem děti) scházejí, ale když už ten svinčík po sobě
sami neuklidí ( zatím neměli kam, odpadkové koše budou prý brzy dodány), tak ať to udělá někdo jiný,
placený obcí. Je to práce na patnáct minut i se svačinou. A vskutku zapamatováníhodný argument obecních představitelů, že lavičky se na určená místa napevno přidělávat nebudou, protože
„ voni by je stejně urazili“, ponechávám bez dalšího komentáře. Jen si říkám, proč vůbec cestáři na silnice malují plnou bílou čáru, když „voni ti řidiči ji stejně přejíždějí“.
V závěru svých hlubokomyslných úvah se dostávám k tomu, co bylo řečeno na začátku. Lavičky
a chlívek, naprostá prkotina, ale lidé jsou schopni a ochotni zhádat se kvůli ní do krve. A nad tím mi
zůstává rozum stát.
Svatopluk Doseděl
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Co se chystá :
sobota 29.3.2003 – Jarošov nad Nežárkou
odemykání tří řek a jarní sjíždění Kameničky
sraz účastníků ve 14 hodin na návsi
očekávaný dojezd a odemykání řek
v 16,30 hodin u hospody Pod kostelem
ve 20 hodin tradiční plavecká veselice
tamtéž
pátek 4.4.2003 – Jarošov nad Nežárkou
přednáška Mgr. Vladislava Buriana na téma
Dotyky II. světové války
uctění památky Václava Hirše
pohostinství Samorost – 19 hodin
pátek 11.4.2003 – Jarošov nad Nežárkou
sběr železného šrotu – 16 hodin
středa 30.4.2003 – Jarošov nad Nežárkou
stavění máje
u hasičské zbrojnice – 16 hodin
pátek 16.5.2003 – Jarošov nad Nežárkou
vítání občánků
obecní úřad – 15 hodin
sobota 14.6.2003 – Jarošov nad Nežárkou
kácení máje
u hasičské zbrojnice – 14 hodin
taneční zábava – 20 hodin
sobota 28.6.2003 – Zdešov
dětský den
večer ve stylu country s Blatníkem

V prvním čtvrtletí 2003 svá významná životní výročí oslavili :
Marie Bednářová z Jarošova nad Nežárkou
Miloslav Dvořák z Hostějevse
Marie Fixová z Lovětína
Božena Kovářová z Lovětína
František Marek z Jarošova nad Nežárkou
Josef Nejedlý z Jarošova nad Nežárkou
Anděla Petrů z Jarošova nad Nežárkou
Marie Plachá z Jarošova nad Nežárkou
Jana Popelková ze Zdešova
Růžena Samcová ze Zdešova
Eliška Sejrková z Hostějevse
Bohumila Smítková ze Zdešova
Ladislav Štěbeták z Jarošova nad Nežárkou
Aloisie Vacková z Jarošova nad Nežárkou
Marie Vacková z Nekrasína
Marie Vágnerová z Jarošova nad Nežárkou

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

