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Jak to vidím já…

Rád se procházím krásnou přírodou kolem Jarošova. V zimě chodím pěšky a v létě jezdím na kole. Co mě
mile překvapilo a pohladilo po duši, byla obnova křížků na různých místech Jarošovska – celkem 17 !!!. Pokud
vím, tak je to práce lidí ze Společenství příznivců obce Jarošova, především pánů Roda, Horníka a Jaroslava Tunky.
Letos se zima ukázala dost tvrdě. Napadlo hodně sněhu, byly poměrně velké mrazy a tyto přírodní živly
ztěžovaly přístup ke krmelcům. Přesto bylo seno pro zvěř do krmelců členy Mysliveckého sdružení Jarošov pravidelně doplňováno.
V únoru se vznítil požár na dodávkovém autě Transit, který byl zaparkován na návsi u penzionu Samorost. Požár zlikvidovali jarošovští hasiči ještě před příjezdem profesionálů z Jindřichova Hradce. Další požár, tentokráte v truhlářské dílně pana Karla Vlka, byl uhašen bez závažnějších škod. Aby toho nebylo málo, měli hasiči
plné ruce práce se zvládáním jarní velké vody a jí napáchaných škod za pomoci řady dobrovolníků. Letos jarošovský hasičský sbor slaví 120. výročí svého založení.
Krásně upravené hřiště a postavené nové kabiny, to je také příjemný pohled! Na tomto díle se převážně
podíleli sportovci – fotbalisté za podpory představitelů obce. Škody způsobené na hřišti jarní povodní byly urychleně odstraněny.
Nelze také opomenout akce kulturní – kácení máje, čtyři taneční zábavy, dvě oslavy 120. výročí založení
knihovny, přednáška o Anglii a setkání seniorů 26.11.2005. Nejvíc mě zaujala oslava 120. výročí založení
knihovny pod profesionálním vedením paní Kodýmové.
Proč jsem to napsal? Protože si myslím (a to jistě nebudu sám), že být prospěšný a potřebný své obci i
mimo své pracovní povinnosti je velice záslužná práce.
Díky vám
Vlastimil Špaček

Kříž s křížky
Chtěl bych více upřesnit jména všech , kteří se zúčastnili obnovování drobných sakrálních památek
v katastru obce. Jak si jistě pamatujete, v minulém čísle jsem se zdráhal jmenovat lidi, kteří v této akci pomáhali.
Nechtěl jsem totiž na nikoho zapomenout, ale nyní nastala jiná situace. Pan Špaček jmenuje lidi tři, bylo jich ale
podstatně více. Kromě těch třech v článku jmenovaných nezištně pomohli, ať už fyzicky, sponzorsky, či třeba
dobrou radou při realizaci této akce tito naši spoluobčané:
Miloslav, Jan a Martin Bejdovi, Aleš Hřava ( po chalupě taky Bejda), Rostislav Bednář, Vladimír, Lukáš a Drahomíra Čejnovi, Pavel Doležal, Svatopluk Doseděl, Marta Houserová, Miluše Johová, Jaroslav Lejtnar, Ondřej
Kodým, Václav Kostka, Miroslav Kučera, Jan a Jakub Ouhelovi, Josef Pikhardt, Anna Rodová, Bohumil Rod
nejmladší, Ladislav Šimek, Rostislav Škarda, Ladislav Štěbeták ml., manželé Škvařilovi, Jitka a Josef Tolknerovi,
Pavel Tunka, Pavel Tutter, Roman Vágner, Roman Vlach, Karel Vlk, Zdeněk a Zdeněk Vaněčkovi, velebný pán
Vendelín Zboroň ze žirovnické fary. Mimoto patří poděkování firmě Agropodnik za bezplatné zapůjčení vysokozdvižného vozíku, Šárce Mrázikové za pomoc při pátrání po zrušených hrobech a starostovi obce Františku Vaněčkovi za hladký průběh povolování přemístění křížů ze starého hřbitova.
Tato akce měla bohužel i několik momentů, které jakoby potvrzovaly tu otřepanou frázi, že jakákoliv
dobrovolná pomoc musí být po zásluze potrestána. Na schůzi zastupitelstva při projednávání povolení přemístění
křížů zazněla jediná připomínka. Aktivní zastupitel měl starost, aby snad znovu vybudované kříže nepřekážely
provozu dopravních a zemědělských prostředků. Paradoxně jsme obnovili i kříž jeho předků. Další slova , která „potěšila“, vyšla z úst jednoho z věřících spoluobčanů : „To je dost, že jste si vzpomněli…“. Tečku za vším
však udělal výrok jiného zastupitele. Prý se souhlasem obce vlastním jakýsi monopol na obnovování těchto památek. Lejstro sice mám, ale pouze na přemístění přesně určených křížků ze zrušených hrobů. To ostatní je dobrá
vůle lidí, kterým není lhostejný stav místa, ve kterém žijí. Za to jim ještě jednou děkuji.
Za Společenství příznivců obce Jarošova
Bohumil Rod
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Česká pošta oznamuje….

Možná jste ještě nezaznamenali, že došlo k úpravě hodin pro veřejnost na jarošovské poště. Proto tyto
změny připomínáme i v našem zpravodaji a uveřejňujeme text oznámení :
Hodiny pro veřejnost :
pondělí – středa
úterý,čtvrtek, pátek

7 – 11
7 – 11,30

15 – 17
13 – 14,30

Na uvedené poště jsou ukládány poštovní zásilky, k jejichž vyzvednutí Vás pošta vyzve v případě neúspěšného pokusu o jejich dodání v místě uvedeném v adrese. Jestliže Vám hodiny na této poště nevyhovují, na
Vaši žádost připravíme zásilky k vyzvednutí na jiné poště v okolí. Pokud jste již o změnu ukládací pošty požádali,
Vaši žádost respektujeme.
Česká pošta, s.p.

Prázdninový provoz
Tak už je tu zase léto a s ním i poněkud omezený prázdninový provoz v jarošovské knihovně. Pokud se
nehodláte intenzivně věnovat pouze prázdninovým radovánkám, pohybu a sportu, tak zajděte pro nějaké to čtení
nebo na internet. Otevřeno pro vás bude trochu jinak, než jste byli zvyklí v předchozích létech. Pátek bude nahrazen pondělím. Otevřené dveře tedy najdete následovně :
pondělí
úterý
čtvrtek

17 – 19 hodin
17 – 19 hodin
17 – 19 hodin
Milena Kodýmová

Zdešovská knihovna bude mít internet
Díky úspěšnému projektu v grantovém programu Ministerstva kultury VISK 3 (veřejné informační služby
knihoven) získá zdešovská knihovna v letošním roce počítač s tiskárnou. Po přihlášce do grantového programu
Ministerstva informatiky Projekt internetizace knihoven pak bude v závěru roku připojena na internet, který bude
stejně jako v Jarošově provozován pro veřejnost zcela zdarma. Je to příležitost pro všechny, kteří internet dosud
nemají ve své domácnosti a ani jeho pořízení neplánují. Především jej určitě přivítá školní mládež, buď jako pomůcku při přípravě na vyučování nebo jako zajímavé trávení volného času.
Milena Kodýmová

Inzerát
Raiffeisen stavební spořitelna
Vám nabízí
prostřednictvím svého obchodního zástupce Aleny Říhové
stavební spoření, úvěry
3,5% p.a.
bez dokládání příjmů
tel. 602 782 730
e-mail r.alena.r@seznam.cz

