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Ženské ohlédnutí
Dvě ženy v letošním roce končí svou aktivní profesní dráhu a začínají novou etapu života.
První z nich je ředitelka zdejší školy Marie Mráčková. V Jarošově začala učit ve školním roce
1979/1980. Před tím byla na několika venkovských školách, mimo jiné v Radouních, v Cizkrajově, v Hůrkách.
Ředitelkou jarošovské školy je od začátku školního roku 1995/1996. Zažila naši školu jako dvojtřídní, trojtřídní a
v populačně bohatých létech 1986-1995 i čtyřtřídní. Vyučovala ve všech ročnících od prvního po pátý,
v posledních létech učí především prvňáčky. Jako ředitelka a dáma v letech byla postavena před nelehké úkoly.
Převedla školu přes výrazný pokles dětí v populaci i přes zásadní změny týkající se právního postavení školy.
V mých vzpomínkách zůstává kolegyní, na niž bylo vždy spolehnutí. Nikdy z ničeho nedělala vědu a
k problémům přistupovala s oběma nohama na zemi a se zdravým selským úsudkem. Jejími třídami prošly desítky jarošovských dětí a ona, která nikdy nejde pro jadrnější výraz daleko, měla vždycky srdce dětem, a lidem vůbec, otevřené. Byla první, kdo věděl a řídil se tím, že včas utřít nos a zavázat tkaničku může být v danou chvíli to
nejdůležitější na světě. Všímala si nejen klátících se písmenek na řádku, ale i toho, že kluk nemá svačinu a bude
mít hlad, jiný že ztratil bačkory a nastydne, že sbírku starých mincí, co o přestávce koluje mezi žáky, bude určitě
některý rodič postrádat, že časopisy, co další žák našel doma na skříni, vůbec nejsou určeny malým klukům, a tak
dále a tak dále. Pokračovala také v tradici školy plné květin založené bývalými řediteli Jaroslavem Vackem a Marií Nekutovou. Jistě mi všichni její žáci a spolupracovníci potvrdí, že jakákoliv rostlina se v jejím okolí zazelenala a „rozkvetla“. Však také sražení květináče z police nebo parapetu, zlomení výhonku, větvičky nebo listu bylo
spolehlivým receptem, jak přivolat na svou hlavu její hněv. Nikdy ale, co si pamatuji, netrval dlouho.
Druhá je Milena Kodýmová, od roku 1967 jarošovská knihovnice. Naše malá knihovna se svými službami, vybavením a uspořádáním směle vyrovná knihovnám mnohem větším. Kromě běžného půjčování knih a časopisů tu například máme každý všední den přístup na internet, můžeme si objednávat meziknihovní službou
knížky z kterékoli knihovny v republice. A to zdaleka není samozřejmostí v knihovnách srovnatelné velikosti.
Každý, kdo někdy psal projekt na čerpání peněz z různých grantů nebo evropských fondů, velmi dobře ví, jaký
objem práce a času to představuje, natož aby byl projekt přijat a schválen. My máme naštěstí Milenu Kodýmovou
s jejím širokým záběrem znalostí, pracovitostí a nápady. Na námitku, že ona jako ředitelka knihovny
v Jindřichově Hradci a členka republikové organizace knihovníků k tomu všemu měla snadnější přístup, odpovídám ano, měla, ale o to méně jí zbývalo volného času. Jeho značnou část léta s pravidelností švýcarských hodinek
věnuje jarošovským čtenářům. Vymýšlí a realizuje stále nové nápady na zlepšení a rozšíření služeb naší knihovny. To je však jen jedna stránka jejího působení. Jen za poslední roky stačí připomenout akce jako Rok s Pravdou,
Noci s Andersenem, výstavy, autorská čtení, besedy pro žáky školy a další. Milena Kodýmová také stála u kolébky Jarošovského zpravodaje a snad se nikoho nedotknu, když napíšu, že ho vypiplala z dětských nemocí, pomohla
s jeho znovuzrozením a zabývá se jím dodnes. Byla u prvopočátků Setkání se staršími spoluobčany, svou neúnavnou iniciativou, mírným, v případě potřeby ovšem i dost důrazným tlakem, tuto tradici pomohla „vzkřísit
z mrtvých“. Její elán, vynalézavost, pověstný „tah na bránu“ a pracovitost, což mimochodem nám okolo sem tam
trošku bere dech, jsou obdivuhodné! Knihovna tak, jak ji chápe a vede ona, je skutečným centrem osvěty a kulturního života v obci.
Ve své profesi daleko přesáhla hranice nejen Jarošova, ale i okresu a kraje, vždyť řekněte: odborný názor
kolika z nás je tak ceněný, že ho bere v potaz například hodnotitelská komise vyhlašující Vesnici roku či Knihovnu roku v České republice?
Ivana Neumannová
Nadp is v nitř níh o t ext u

Rychlý internet
Březen, jak určitě víte, je už několikátý rok vyhlašován měsícem internetu. Během celého měsíce na to
upozorňují knihovny po celé republice. I ta naše, jarošovská, se zapojila. A ke svému 120. výročí existence dostala právě v březnu další pěkný dárek – rychlý internet. Čtyřikrát rychlejší připojení než to dosavadní zpříjemní
všem stálým — a věřím že i mnohým dalším návštěvníkům — pobyt v „síti sítí“, ať už při vyhledávání informací,
elektronické poště či stále oblíbenějším „chatováním“.
Přijďte se o tom přesvědčit, příležitost máte každý všední den vpodvečer od 17 do 19 hodin, v úterý dokonce již od 15 hodin. Přístup na internet je v naší knihovně stále zdarma !
Milena Kodýmová
knihovnice
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Společenství příznivců obce Jarošova rok poté

Už rok existuje Společenství příznivců obce Jarošova. Rád bych Vám tedy přiblížil to nejdůležitější z naší
činnosti. Hospodaříme mimo jiné s penězi, které někteří z Vás poskytli, ať už nákupem pohlednice, anebo příspěvkem do kasičky u dobrovolného vstupu na akcích, pořádaných nejenom naším sdružením. Je tedy nasnadě podání
informací o tom, jak je s financemi nakládáno. Jelikož sbírka na opravu mostu je takříkajíc běh na dlouhou trať,
rozhodli jsme se obnovit v katastru obce i jejích přilehlých částech drobné sakrální památky. Jsou to z velké většiny litinové křížky, stojící na rozcestích nebo byly postavené na paměť tragické události, týkající se majitelů pozemku .Minulý rok se nám podařilo opravit, případně zcela obnovit sedmnáct takových křížků. A to za minimální,
leč nezbytné náklady za barvu a otryskání v Kovoporu ve Strmilově. Samotného mně překvapilo, kolik dobrovolníků nám vypomohlo. Radou, skutkem, ale i sponzorskými dary. Na těchto řádkách bych jim všem chtěl poděkovat. Nebudu uvádět jména, protože bych určitě na někoho zapomněl a to bych hrozně nerad. Smyslem Společenství totiž je spojení duševních a fyzických sil pro rozvoj Jarošova a jeho místních částí.
Chcete-li i Vy trochu pomoci, kupte si pohled Kulaťáku, vaše peníze nezmizí na Kajmanských ostrovech.
Pohledy jsou ještě k dostání v drogerii U Bejdů, na čerpací stanici Ing.Janouta a v obecní knihovně. Předem Vám
děkuji, kamenný most i další památky v okolí za to opravdu stojí.
Vyúčtování za rok 2005 :
příjmy:
výtěžek z prodeje pohlednic k 31.12.2005 -169ks po 30 Kč
výtěžek ze vstupného(výstava v knihovně, kácení máje, dary,
cyklistický závod, dražba obrazu)
celkový výtěžek

13.281 Kč
18.351 Kč

výdaje
poplatek ze vstupného na večerní zábavu při Kácení Máje
poplatek za pronájem chemických WC při Kácení Máj
poplatek OSA za autorská práva při Kácení Máje
zhotovení razítka a nákup publikace Daně a občanské sdružení
tryskání litinových křížů
barvy na kříže
celkové výdaje

880 Kč
4.304 Kč
478 Kč
379 Kč
2.291 Kč
1.099 Kč
9.431 Kč

Na kontě sbírky je tedy ke konci roku 2005

8.920 Kč

5.070 Kč

Za Společenství příznivců obce Jarošova Bohumil Rod

Založení dobrovolného hasičského sboru v Jarošově v roce 1886
Rozhodujícím impulsem k založení hasičského sboru byl požár v květnu 1886, který zničil téměř celý Matějovec. Letos tedy uplyne již 120 let od chvíle, kdy se naši předchůdci rozhodli účinně čelit zrádnému živlu a
ochránit před ním životní prostředí i majetek.
Tento úkol je stále aktuální a hasičský sbor jej svým posláním i praktickou činností stále naplňuje.
V současnosti sbor eviduje 76 členů, z toho 51 mužů a 25 žen. Úspěšně zasahuje při požárech v obci i širokém
okolí. Vykazoval již dříve a stále vykazuje rozsáhlou preventivní činnost. Členové sboru se výrazně angažují i na
úseku kulturní práce, jako je pořádání plesu, pouťové zábavy, zúčastňují se dětského dne a kácení máje. Zásluhou
zásahové jednotky pomáhají při povodních v obci a každoročně na jaře zajišťují sběr železného šrotu. Patří jim za
to velký dík. Poděkování však patří všem činným členům za práci ve sboru, zvláště pak vedoucím kroužku dětí,
kteří obětavě vychovávají nové generace budoucích hasičů a pravidelně je připravují na jarní i podzimní soutěže.
Mladých hasičů ve věku od 6 do 18 let je celkem 29 a jsou velice úspěšní. Pod bedlivým dohledem patrona hasičů
sv. Floriána tak všichni společně aktivně naplňují heslo :
„Býti členem hasičského spolku jest mravní povinností každého občana. Hoří-li statek Tvůj, všichni Ti pomáhají – pomáhej proto i Ty jim!“
Na oslavu úctyhodného výročí, které se uskuteční v sobotu 10. června 2006, všechny občany Jarošova i
místních částí hasiči co nejsrdečněji zvou. O podrobnostech slavnostního programu budete včas informováni!
Vlasta Nejedlá, jednatelka sboru

