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Kateřinské setkání
Již potřetí v novodobé tradici se konalo setkání seniorů z naší velké obce. Tentokrát bylo laděné kateřinsky. Připravený program přítomným připomněl toto pěkné ženské jméno i zvyky a obyčeje se svátkem svaté Kateřiny spojené. Stovka účastníků mohla posoudit snažení dětí z mateřské i základní školy, dramatického kroužku,
krojové družiny i nedávno vzniklého Klubu čilých seniorů, který se prezentoval nádherným vrkočem, jenž byl
součástí ceny pro vítězný stůl. K aktivnímu zapojení všechny zúčastněné pak vybídl Kateřinský testík i možnost
seznámit se se stolní hrou zvanou káča, následně pak některé z nich i k reprezentaci svého stolu při zápolení
s ostatními nejen o potřebné body do testu, ale i v soutěži o absolutního Mistra seniora v káče. Tím se po velkém
boji stal pan Jiří Vacek z Nekrasína, který už překročil osmdesátku, ale právě to je důkazem, že káča je zábava
opravdu pro každého. Srdečně mu gratulujeme! Ostatně velmi zdatně si počínala i paní Blanka Pecánková, která
krátce po tomto setkání oslavila krásné pětaosmdesátiny.
Ke zdaru setkání přispěla i aktivní účast nově zvolených zastupitelů, kteří osobně pomáhali
s organizačním zajištěním akce. Velmi pomohli i další „neviditelní“, jako např. kuchařky ze školní jídelny, kroužek vaření se svojí vedoucí nebo „dobrovolná obsluha a výpomoc v zákulisí“ z řad omladiny.
Třetí setkání seniorů se tedy vydařilo a už teď se společně s vámi těšíme na to další v příštím roce, které
bude zase trochu jiné, ale určitě s láskou připravované.
Jménem všech organizátorů
Milena Kodýmová

Nadp is v nitř níh o t ext u

Zdešovské surfování

Milovníci internetu i zájemci o pohotové informace mají možnost využívat vymožeností dnešní doby už i
ve zdešovské knihovně. Na základě úspěšného projektu bylo možné za ministerskou dotaci pořídit potřebné technické vybavení a díky zapojení do dalšího grantového programu PIK (Program internetizace knihoven) začít využívat výhod bezplatného připojení na toto celosvětové informační médium. Přístup na internet je možný ve výpůjčních hodinách knihovny a také podle potřeby za asistence pana Luboše Housera, člena rady obecního zastupitelstva.
Takže Zdešovští, příjemné surfování a užitečně strávený čas v knihovně!
Milena Kodýmová

Opět František Pravda
Nezdá se to být možné, ale je to tak. V příštím roce na jaře si připomeneme již 190. výročí narození tohoto neobyčejného člověka. Připravuje se řada větších či menších akcí, které jej mají opět připomenout. Mimo jiné
by měl v jarošovské knihovně vzniknout koutek, ve kterém by se kromě zajímavých dokladů a dokumentů o něm
měla objevit také jeho literární díla. Potíž je ale v tom, že v knihovně je k dispozici pouze zlomek toho, co František Pravda napsal. Proto se obracím na Vás, milí spoluobčané, jestli nemáte náhodou doma ve svých knihovničkách skrytý poklad, ke kterému se už nevracíte. Cokoli od tohoto autora bych přivítala, byl by to opravdu cenný
dar. Za provedenou prověrku různých zákoutí a odložených věcí po předcích už teď děkuji a těším se na případné
obohacení dosavadního Pravdova archivu.
Milena Kodýmová, knihovnice
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Hasiči…

Chci vám vyprávět příběh. Příběh, který začal před 120 lety, tedy roku 1886, v naší obci, a trvá dodnes.
Příběh s názvem Dobrovolní hasiči Jarošov nad Nežárkou.
Co znamenalo být hasič před 120 lety, to si představit neumím. Snad dobrý kolektiv, vzájemnou pomoc,
náplň volného času, hasičské zábavy (vybaví se mi film Hoří, má panenko) …
A dnes? Hasiči jsou kolektiv. Když se – nedej bože – něco semele, Edrovi (dnes už Hladíkovi, pozn. redakce) jsou v kuchyni v holínkách, hoří kolem trati nebo hrozí největší katastrofa – zaplavení fotbalového hřiště,
hasiči jdou tvrdě do boje. Jsou schopni během pěti, deseti minut po zatroubení sirény stát u hasičárny. (Kéž by se
tak snadno dohodli a svolali naši politici…). Sousloví vzájemná pomoc, myslím, taky přichází v úvahu. Přece pan
Vaněček, velitel hasičů, nepytluje pytle pískem sám… A výplň času? Spíš bych řekla, že hasiči baví nás ostatní.
Hasičskou zábavou – vyhlášenou každoroční slávou a vrcholem plesové sezóny v Jarošově (mimochodem, letos se
koná 6. ledna). Také 5. prosince můžeme s trochou fantazie vidět hasiče v našich domácnostech. Dále pořádají
pouťovou zábavu….
Nechci vychvalovat a děkovat, jak se téměř stalo pravidlem na stránkách Jarošovského zpravodaje. Myslím, že by se mělo i upozorňovat a trochu kritizovat. Nebo jsme všichni stoprocentně spokojeni? Možná je lepší
nechat za sebe jednat činy. Úsudek si jistě každý udělá sám.
Můj taťka řekl: „Napiš tam, že hasiči (jako dobrovolní hasiči, jo) jsou jistotou v dnešní nejistotě. A taky
tam napiš, že všem lidem přejeme všechno nejlepší do nového roku, pak že hasiči mají kazetu ke 120. výročí založení, že sbíráme starý železo…“ Ale jak mám tyhle myšlenky seskupit, aby to vypadalo alespoň trochu logicky a
hlavně, abyste vy, čtenáři, pochopili, co tím chtěl básník říci, to už mi taťka neřekl. Tak si to přeberte, jak chcete.
Každopádně vám sama za sebe přeji klidné Vánoce. A pozor na vánoční stromečky! Co kdyby začalo hořet a hasičům, přejedeným vánočním cukrovím, se nechtělo vstávat od televize!!!
Kateřina Vlková

Máte zájem ?

Jste hasiči nebo jejich příznivci? Zúčastnili jste se letošních oslav 120. výročí trvání jarošovského dobrovolného hasičského sboru? Pak se možná najdete v některém záběru na videokazetě nebo DVD, které vytvořil již
tradičně pan Zdeněk Šlechta z Políkna. Pokud máte zájem, můžete si je za 200 Kč koupit u pana Zdeňka Vaněčka.

Poděkování krojové družině
Na adresu naší krojové družiny přišel dopis následujícího znění, který rádi uveřejňujeme:
Vážení a milí přátelé!
Dovolte mi, abych Vám jménem konšelstva Obce baráčníků KUNIFER, sousedů a tetiček srdečně poděkoval za Váš krásný výstup při vernisáži výstavy v Okresním muzeu dne 14.5. t.r.
Vaše vystoupení obohatilo význam výstavy „Tetičky a sousedé, přijďte pobejt“, která přítomným přiblížila život dříve a nyní. Krása krojů, písní a tanců uchvátila též zahraniční hosty.
Přejeme Vám, aby Vaše činnost pokračovala i nadále, neboť mládí, toť krása vždy a všude.
Na další spolupráci se těší všichni baráčníci z Jindřichova Hradce
syndička OB v.r.
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