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Opět ve škole
Také v Základní škole v Jarošově nad Nežárkou byl 3. září zahájen
nový školní rok 2001/2002. Celkem bude letos naši školu navštěvovat 49 žáků v 1. – 5. ročníku. Škola bude opět trojtřídní.
První ročník bude samostatný. První školní den jsme uvítali 12 prvňáčků, které bude vyučovat ředitelka školy paní Mgr. Marie Mráčková. Jsou
to tyto děti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Šárka Dočekalová
Milan Doležal
Tomáš Grünn
Milan Matějka
Josef Melichar
Daniela Škodová
Michal Tomaschko
Lukáš Tunka
David Vágner
Lukáš Vodička
Marek Vogl
Barbora Zdeňková

Druhý ročník navštěvuje 10 a třetí 9 žáků. Oba ročníky budou spojené a
vyučovat je bude paní učitelka Jana Dvořáková ( celkem 19 žáků ).
Čtvrtý ročník ( 9 žáků ) a pátý ročník ( 9 žáků ) budou také spojené. Celkem 18 žáků v této třídě bude učit paní učitelka Eva Vlková.
Všem dětem přejeme mnoho úspěchů ve školní práci!
Eva Vlková

Informace z obce ...
•

předpokládané termíny dokončení rekonstrukce mostů :
obec Jarošov nad Nežárkou - září 2001
hlavní tah na trase J. Hradec - N. Včelnice - říjen 2001

•

plynofikace Matějovce
zahájení - září 2001
dokončení - listopad 2001

•

čistírna

•

kanalizace v Jarošově nad Nežárkou

odpadních vod - dokončovací práce pokračují bez problémů

zahájení prací se předpokládá v závěru roku 2001
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Jarošovský zpravodaj

Z historie obce Nekrasín

Nekrasínské
zvláštnosti

jedna z nejmenších
místních částí
úzkokolejná dráha
literární tradice

Nekrasín je malá víska, která se nachází na cestě mezi obcemi Jarošov a Nová
Včelnice. Ve svém středu má dva malé rybníčky a kapličku.Nejstarší písemnou zmínkou je
poznaný, nikoli poznatelný fakt. Faktografické výroky se mohou různit podle autorů a doby
poznání. Jestliže budou poznána další věrohodná historická fakta, není vyloučeno, že může
být hranice poznání o nejstarší písemné zmínce dále posunuta do minulosti. Tato myšlenka
navazuje na obecný princip poznávání, že žádné poznání nemusí být konečné.
V Retrospektivním lexikonu obcí Československé socialistické republiky 1850 –
1970, vydaném v roce 1978, je v ústředních statistických údajích uvedeno, že první písemná zmínka o Nekrasínu je z roku 1654.
Po ukončení třicetileté války byla provedena generální vizitace celé české země. Výsledek
práce byl svázán do knih, nazván Berní rula a označen letopočtem závěru prací 1654.
V Berní rule byla podchycena všechna místa české země, tudíž i Nekrasín, vesnice spadající
pod jarošovskou rychtu a jindřichohradecké panství. Ústřední statistický údaj o první písemné zmínce o Nekrasínu je však nesprávný, neboť je o něm řada zmínek již před citovaným datem.
V Archivu českém byl totiž v roce 1890 uveřejněn text jindřichohradecké listiny
ze dne 18. srpna 1499 pojednávající o porovnání o některé lidi gruntovní. Dokument obsahuje zmínku o Adamovi z Nekrasína. V Ohlase od Nežárky byla v letech 1894 a 1910
zveřejněna další pojednání o citované listině.
Podle listiny datované v Jindřichově Hradci 18. srpna 1499, což bylo v neděli po
Matce boží nanebevzetí, dělo se porovnání, čili dobrovolná smlouva o některé lidi gruntovní.
Na jedné straně vinil Jindřich z Hradce pány Štítenské z lidí jemu patřících. Byli to Morovi
synové z Bednárečka, kteří byli ve Štítném, Petr z Hostějevse, který byl v Lidkovicích,
Adam z Nekrasína, který byl ve Štítném, Štajgar z Lomů, který byl v Olešné. Na straně druhé stáli bratři Jan a Artleb z Kostník a vinili Jindřicha z lidí mnohých ve smlouvě vyjmenovaných. Rozhodnuto bylo, aby každý k němu přistěhovalé poddané nadále jemu příslušející
si ponechal.
Pro stanovení data o nejstarší písemné zmínce o Nekrasínu je podstatný časový údaj
uvedený v jindřichohradecké listině. Bližší údaje o zmíněném Adamovi z Nekrasína se nikdy nedozvíme, protože prostředky k rozeznání osob byly v minulosti odlišné od současnosti. Na konci 15. století byla totožnost osob uváděna pouze osobním jménem a místem původu.
Přenesme se nyní do doby ne tak dávno minulé a vzpomeňme si na nejvýznamnějšího rodáka z Nekrasína

Je jím František Pravda, vlastním jménem Vojtěch Hlinka – kněz, vlastenec a
spisovatel.
Narodil se 17. dubna 1817 na statku u Hajných – dnes Poláčkovi. Po jeho úmrtí mu
byla na rodném domě odhalena pamětní deska, kterou tam můžete uvidět i dnes. Své rodiště
vepsal na stránky mnoha povídek. Ponejvíce se v nich věnoval prostému venkovskému lidu.
Velkou studnicí námětů, kterou velmi rád využíval, byla jeho maminka. Ta mu totiž jako
malému chlapci různé příběhy vyprávěla. První školu navštěvoval malý Vojtěch v Novém
Etynku, dnes Nové Včelnici. Dále vystudoval jindřichohradecké gymnázium, v Praze pak
filozofii a bohoslovectví. Jako mladý kaplan dokonce několik let působil na faře v Jarošově
nad Nežárkou. Později se stal vychovatelem na zámku v Hrádku u Sušice. Tam v roce 1904
zemřel a je pochován na hřbitově ve Zdouni. I když je dnes jeho tvorba už trochu pozapomenuta, byl prvním ze spisovatelů, kteří svoji pozornost obraceli k lidem práce a ve svých
dílech zachycovali jejich život. Inspiraci v jeho venkovské tvorbě čerpal a vysoce ji hodnotil
i Karel Václav Rais.
Petr Frühauf
P.S. Za poskytnuté informace týkající se nejstarší zmínky o Nekrasínu děkuji panu
Jiřímu Doležalovi.
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Neckyáda 2001
„Tak nám skončila neckyáda“, pomyslel jsem si, když jsme skládali zbytky plavidla „Zvláštňý školy“u Vlků
na dvoře.
Povedla se? To nechám drazí čtenáři na Vás. Na rozdíl od Kácení máje nás nevyšachovalo počasí, technika ani mezery v komunikaci.
Tato akce se řadí mezi ty pohodovější. Spory o to, jestli přes řeku natáhneme ocelové nebo horolezecké
lano se nakonec vyřeší k dobru věci i přes určitou zarputilost zúčastněných. Nežárka, ta řeka řek, bývá splavná
většinou i v červenci, tedy alespoň k jezu. Ceny pro soutěžící nám obstará již zmíněné Kácení máje.
A odvážní vodáci? „Hele, když vidím to hasičský auto, dělá se mi blbě! Víš, co to je, bejt mokrej od hlavy
až k patě?“, prohlásil jeden ze žáků „Zvláštňý školy“. Chápavě přitakám, s jeho „spolužákem“ jsem prožil nádherné a uvolněné , i když promrzlé březnové odpoledne na divoké sestře Nežárky Kameničce. Údajné breberky ve
vodě neodradí ani něžné pohlaví a to je dobře!
Nejvíce starostí je s plavidly. Nejdříve nápad, pak stavění za stodolou, aby soused neviděl a potom padl
překvapením. Musí plavat, vydržet na vodě, být nejrychlejší a nejoriginálnější. Apropos, když jsme u té soutěže o
originalitu, letos rozhodovali diváci. Zkuste si sečíst u následující tabulky všechny udělené hlasy. Podle mého to
zdaleka není ani polovina okolostojících. Je to škoda, protože třeba takový drak ŤIN ŤONK ŤANK si zasloužil
určitě lepší umístění.
Soutěž na trakaři nemá chybu. Klobouk dolů před frajerkami a frajery, kteří přejedou. A poklona těm,
kteří přejedou nejrychleji. Doušek alkoholu je pak jistě zasloužený.
Koneckonců vše je zachyceno na kazetě od Zdeňka Šlechty, kterou si můžete půjčit v knihovně. Bohužel i
ta moje závěrečná potupná koupel. A nemusí tam ani stát to hasičský auto. Jsme na tom stejně, Sváťo!!!
Bohouš
název plavidla

rychlost

originalita

Traktor Máňa

5. místo

14 hlasů

Pocahontas

4. místo

10 hlasů

Hlídárna dětí o.p. a.s. Vegeta

2. místo

10 hlasů

Pohádkový les

neklasifikováno

4 hlasy

Drak Ťink Ťonk Ťank

neklasifikováno

4 hlasy

1. místo

4 hlasy

Zvláštňý škola

neklasifikováno

42 hlasy

Čarodějky z Eastwicku

neklasifikováno

63 hlasy

3. místo

61 hlas

neklasifikováno

5 hlasů

Pirátská plachetnice

Titanic
Sáňky v létě

Přejezd po lávce
pořadí

soutěžící

dosažený čas

1.

Kodým, O. + Novotný

0, 54“

2.

Bednář + Kešnarová

0, 58“

3.

Tmej + Milan

0,59“

4.

Cepákovi

1, 24“

5.

Vaněček + Rodová

1, 28“

Obec
Jarošov nad Nežárkou

Co se chystá …
Jarošovský zpravodaj - čtvrtletník
vydává obecní úřad
odpov ědný redaktor - Bohumil Rod
500 výtisků
zdarma
povoleno Ministerstvem kultury ČR
č.reg. MK ČR E 11683
ze dne 26.4.2001

•

v nově vybudovaných a vybavených prostorách
vedle obecní knihovny začne od října pracovat
kroužek ručních prací pro děti pod vedením
Zuzany Bílé

•

stejná možnost se nabízí všem dospělým zájemcům, kteří se mohou zúčasnit kurzů různých
výtvarných technik; bližší informace podá
Zuzana Bílá

•

tyto prostory bude využívat kroužek dramatické
výchovy pod vedením Ivany Neumannové

•

od října rozšiřuje obecní knihovna přístup na
internet. Pro veřejnost bude otevřeno také v
pondělí, ve středu a v pátek od 17- 19 hod.

•

v rámci celostátní akce Týden knihoven se v
pátek 12. října uskuteční v jarošovské obecní
knihovně setkání starostů okolních obcí spojené s prezentací technického vybavení a nov ě
zaváděných služeb pro veřejnost

•

13. října přijďte do Lovětína do hostince U veverky na posvícení s tradiční šátečkovou

Organizace

Redakční rada se rozrostla o dalšího
dobrovolníka. Je jím Radek Mayer,
který bude zajišťovat technické
zpracování zpravodaje.

Ve třetím čtvrtletí oslavili svá životní výročí :
Jiřina Hladovcová ze Zdešova
Jaroslav Kamiš ze Zdešova
Marie Korandová z Kruplova
Jaroslav Kostka z Lovětína
Jaroslav Kučera z Lovětína
Marie Mandelíčková z Jarošova nad Nežárkou
Věra Mrkvičková z Lovětína
Františka Pechová z Jarošova nad Nežárkou
Marie Pelikánová ze Zdešova
Růžena Samcová z Lovětína
Karel Smítka ze Zdešova
Ludmila Václavíčková ze Zdešova
Anna Vaněčková z Jarošova nad Nežárkou
Miloslav Vetýška ze Zdešova

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !

