Rok v Jaroslavicích (od října 2019 do června 2020)
Tříkrálová sbírka
Při Tříkrálové sbírce v sobotu 4. ledna 2020 bylo v Jaroslavicích vybráno 22 245 Kč. Koledníci byli rozděleni do pě� skupin. První
skupina s vedoucí Andreou Filipovou vykoledovala v dolní čás� obce 7670 Kč. Střed obce si rozdělily dvě skupiny – první s vedoucí
Vladěnkou Němečkovou vykoledovala 6078 Kč, druhá vedená Filipem Němečkem vykoledovala 1590 Kč. Na Drahách skupinka s Marií
Rozumkovou vykoledovala 790 Kč. Horní konec obce zabezpečila koledníky Lucie Bilíčková, kteří vykoledovali 6117 Kč.
Epidemie koronaviru
Od začátku března 2020 začala epidemie koronaviru, která se rozšířila z Číny do Evropy. Postupně byly uzavírány hranice evropských
států i České republiky.
Koronavirové onemocnění (COVID-19) je nakažlivé onemocnění způsobené nově objeveným koronavirem.
U většiny osob, které onemocní COVID-19, se projeví mírné až středně závažné příznaky a zotaví se bez zvláštní léčby. Virus
způsobující COVID-19 se přenáší především kapénkami, které vznikají, když nakažená osoba kašle, kýchá nebo vydechuje. Tyto
kapénky jsou příliš těžké na to, aby zůstávaly ve vzduchu, a rychle padají na podlahy nebo povrchy. Lidé se mohou nakazit
vdechováním viru, pokud jsou v těsné blízkos� osoby, která má COVID-19, nebo dotýkáním se kontaminovaných povrchů a následně
očima, nosem nebo ústy.
Ve Zlíně byla potvrzena první nákaza koronavirem 16. března. Postupně byla na území celé České republiky zpřísněna hygienická
opatření (povinné nošení roušek, omezení návštěv úřadů, objednávání pacientů u lékařů, rušení veřejných akcí /kina, divadla,
koncerty, bohoslužby, sportovní akce/, testování občanů, omezení volného pohybu osob). Tato opatření, která na několik měsíců
ochromila život občanů České republiky, byla postupně rozmělňována v souvislos� s ústupem koronavirové epidemie až do konce
června 2020.
Velká oprava komunikace v dolní čás� Jaroslavic
Od začátku dubna 2020 probíhá v Jaroslavicích rozsáhlá oprava ulice Ve Svahu I (v obou částech) a čás� ulice Prudká. Stavební práce,
které budou trvat více než tři měsíce, způsobily některé komplikace a omezení dopravy v obci.
Nová členka komise
Na schůzi Komise místní čás� Jaroslavice konané 22. června 2020 byla představena nová členka komise Marie Zbořilová (1956),
předsedkyně Klubu seniorů v Jaroslavicích, jejíž jmenování schválilo 30. dubna 2020 Zastupitelstvo Magistrátu města Zlína.
Spolkový život v Jaroslavicích
V Jaroslavicích pracuje šest spolků: Jaroslavická beseda, Klub seniorů, Myslivecké sdružení, Sbor dobrovolných hasičů, Sportovní klub
a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu.
Zemřelí občané
0d října 2019 do konce června 2020 zemřelo deset jaroslavických občanů. Nejstarší byla Anna Skřivánková, která zemřela
26. června 2020 ve věku 95 let.
Josef Pala, jaroslavický kronikář
Připravované akce
* říjen 2020, Setkání u školy
* Pátek 27. listopadu 2020 v 16 hod. rozsvěcení vánočního stromu Na Návsi.
* Čtvrtek 24. prosince 2020 (Štědrý den) v 21 hod. vánoční zpívání u stromku Na Návsi.
Kancelář místní čás� Jaroslavice
(budova bývale školy)
Tajemnice: Jarmila Skydánková
Úřední hodiny: pondělí 15-19 hod.
Nejnovější údaje o obci
Tel. 575 570 738
Jaroslavice mají celkem 339 čísel popisných. K 1. 1. 2020 v obci trvale bydlelo
Email: kancelar_jaroslavice@zlin.eu
822 obyvatel, z toho 404 mužů a 418 žen.
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Úvodní slovo

Vážení obyvatelé Jaroslavic!
Po roce vás opět oslovujeme s naší „ročenkou“. Vrá�li jsme se do původního předpouťového termínu, takže bilance bude spíše
třičtvrtěroční.
Po několika letech urgování a odkladů se podařilo zásadním způsobem zrekonstruovat ulici Ve Svahu I včetně vodovodního řadu a
kanalizace. Občanům v dotčené čás� Jaroslavic děkujeme za trpělivost a shovívavost. Budou za to mít novou krásnou cestu. Opravena
je ulice Pod Dubovinou a konec ulice Pasíčka. Tam nás trochu trápí rozpadající se dvojgaráž, která je však v soukromém vlastnictví,
takže s �m nic nenaděláme, dokud to tam někoho nezavalí. Provizorních oprav výtluků se dočkaly ulice Březová a Na Vrše. Před
bývalou školou máme konečně osvětlení, takže na podzim k volbám už nebudete muset jít s baterkou.
Rádi bychom ještě letos zahájili rekonstrukci křižovatky Anenská – Pasíčka, kde ve zúžení přibývá drobných dopravních nehod. Marně
se snažíme najít řešení situace s chodci a hlavně s dětmi u zastávky MHD „u partyzána“ a na ulici Návrší (horní točna).
Vloni na podzim jsme nechali změřit intenzitu provozu přes Jaroslavice. Počítadlo s radarem bylo umístěno týden napro� „Tatrám“ a
necelý týden u bývalého kravína. Nutno poznamenat, že jsou bohužel mezi námi i spoluobčané velmi chabé mysli. Napřed u „Tater“
někdo otočil zařízení do lesa, takže dva dny počítalo veverky a měření se muselo opakovat. Horší to bylo u kravína. Tam někdo (asi ze
vzteku, že je kravín zrušený a on se tudíž nemá kde ubytovat) krabici s radarem vypáčil, zařízení odpojil a rozházel (!!) po okolí. Naštěs�
to bylo ke konci měření, takže výsledky máme.
Výsledky říkají, že přes Jaroslavice průměrně denně (za 24 hodin) projede v obou směrech 3400 až 3900 vozidel (měřeno u „Tater“) a
1700 až 1900 vozidel (měřeno na ulici Návrší).
V únoru jsme ještě s�hli udělat Košt pálenky, účast letos byla menší, ale i tak se sešlo 28 vzorků, většinou starších, ze sklizně 2019 jich
bylo minimum.
Důležité je, že Anenská pouť 19. července bude, a doufám, že i podzimní Setkání u školy, a že to bude bez roušek!
Přeji všem v této zvláštní době především a hlavně hodně zdraví.
P. S. Úrodu si tentokrát hodno�t nedovolím – něco pomrzlo, něco přečkalo, vláhy je za�m dost, tak uvidíme!
Antonín Cekota, předseda Komise místní čás� Jaroslavice

Poutní slavnos� 2020 v Jaroslavicích
Pátek 17. července – od 19 hod. v altánu Na Návsi hraje Country sešlost Petra „Žebro“ Chluda
Sobota 18. července – od 19 hod. v altánu Na Návsi hraje hudební sestava
„RIPTETO“ - průřez všemi žánry
Neděle 19. července – 10 hod. v kapli sv. Anny poutní mše svatá obětovaná za obě�
druhé světové války u příležitos� 75. výročí osvobození Jaroslavic
Neděle 19. července – 13 hod. pobožnost u pomníku kapitána Smirnova v dolní čás�
obce s položením ky�ce
Od pátku do neděle pouťové atrakce a občerstvení za příznivé ceny

Výročí konce druhé světové války
Letošním připomínkám 75. výročí konce druhé světové války předcházelo na počátku dubna odstranění sochy sovětského
maršála Koněva v Praze, což vyvolala „poli�ckou bitvu“ mezi Českou republikou a Ruskou federací. V souvislos� s �m mnoho
lidí zmiňovalo, že Češi by měli být Rusku především vděčni za osvobození od nacismu, jiní tvrdí opak. K tomu všemu přišla
koronavirová epidemie a lidé jakoby zapomněli na toto významné výročí.
Často nyní slyšíme, že je zbytečné „něco“ oslavovat. Vždyť v době nedávno minulé se lidé museli povinně účastnit opěvovaných akcí
chvály na Sovětský svaz. Nejinak tomu bylo i v Jaroslavicích. Na začátku května se každoročně konala vzpomínková akce u pomníku
kapitána Smirnova, která byla doprovázena průvodem žáků místní školy. Celou akci plnou oslavných projevů a básní doprovázely
budovatelské písně „komunis�ckých zítřků“ řinoucí se z tlampačů místního rozhlasu. Ne všichni byli touto propagandou nadšeni. Na
protest k pomníku prostě nešli.
A dnes? Opačný extrém. Lidé si ani nevzpomenou, že někdo Jaroslavice osvobodil. Dnešní generace ani neví, co je to válka, nebo ji to
prostě nezajímá.
O osvobození čteme ve školní kronice: “Již posledních několik dnů v dubnu 1945 bylo od jihu slyšet rachot dělostřelecké palby, který
se den ode dne blížil. Všichni tušili, že dlouho očekávaná chvíle osvobození se přibližuje. Dne 2. května ráno bylo střelbu slyšet již
docela blízko. Občané Jaroslavic viděli již před polednem na nedalekých kudlovských kopcích u�kat německé vojáky. Již okolo půl jedné
odpoledne dopadly blízko školy první miny a granáty. Naštěs� padaly jen okolo školy. Pouze jedna mina udeřila do zdi školy, odrazila
se, ale nevybuchla. V horní čás� obce byli Němci jen ve stavení, kde měli telefonní stanici. V dolní čás�, v lesnatých stráních, jich bylo
více. Asi po čtvrthodinovém ostřelování horní čás� vesnice, dva němeč� vojáci ujížděli na voze po silnici dolů. Jeden z nich byl raněn.
Lidé v provizorních sklepních obydlích čekali na své osvoboditele. Okolo tře� hodiny odpoledne uvítali ve škole první tři hrdiny Rudé
armády. Obyvatelé Jaroslavic vyšli na ulici a s upřímným nadšením vítali rudoarmejce. Všichni byli opojeni svobodou… V tom však
z lesa pod hřbitovem zaracho�l znovu německý kulomet. Naštěs� nebyl nikdo raněn. Střelbu odnesli se zraněním jenom dva koně od
muničního vozu u obecní kanceláře. Pobyt venku byl ještě nebezpečný, bylo nutno znovu se ukrýt do sklepů…“
V Jaroslavicích se ještě bojovalo, boj trval až do příš�ho rána. Během noci však přijelo a ubytovalo se zde mnoho vojáků Rudé i
rumunské armády. Byla to pěchota, příslušníci vrhačů min, dělostřelectva i kulometných oddílů. K půlnoci nastala pro Jaroslavice
kri�cká situace, když Němci útočili z kopce Lysá směrem od Želechovic. Rumunské oddíly couvly a teprve sovětš� vojáci Němce
odrazili. Právě v této bitvě u domu paní Hromadové (č. p. 107) padl mladý 27letý kapitán Rudé armády Konstan�n Smirnov, později
pohřbený ve Zlíně.
V katastru obce padli čtyři němeč� vojáci. Pochováni byli na místech, kde byli nalezeni.
Jaké stanovisko k výročí osvobození Československa má zaujmout dnešní občan?
Je nepochybné, že největší část československého území osvobodila Rudá armáda: vyhnala německé jednotky, utrpěla největší ztráty,
lidé vítali rudoarmějce spontánně a nadšeně. Zpochybňovat statečnost a odhodlání vojáků z východu by byla nejen hloupost, ale také
nevzdělanost. Zde je však dobré připomenout, že role spojenců při osvobozování Československa byla omezena demarkační linií.
Na druhou stranu však musíme připus�t pravdu, že si část Rudé armády na našem území počínala jako v kolonii, v níž nepla�
právo, nýbrž libovůle dobyvatelů. Lidé však byli rádi, že mají svobodu, byli „opojeni“ svobodou, a proto byli ochotni na to záporné
zapomenout.

Je důležité, že i v dnešní době se mezi námi najdou lidé, kteří se
snaží mapovat historii obou světových válek.
Jedním z nich je Josef Kocháň, který se snaží pátrat ve válečné
historii Jaroslavic. Při příležitos� 75. výročí osvobození Jaroslavic
odeslal v dubnu 2020 e-mailový dopis na ruskou ambasádu
v Praze s prosbou o bližší informace o sovětském kapitánu
Konstan�nu Smirnovovi, který zahynul při osvobozování Jaroslavic.
Odpověď z ruského velvyslanectví v Praze z 15. 5. 2020
přikládáme:
Vážený pane Kocháni!
Děkujeme Vám za to, že vám není lhostejný postoj k
památce vojáků Rudé armády, kteří padli během osvobození
Československa.
Sdělujeme Vám, že nemáme k dispozici žádné dodatečné údaje
o kapitánu Konstan�nu Smirnovovi, který je pochován v sadě
Komenského v městě Zlín.
Vedle toho v interak�vním servisu Ministerstva obrany Ruské
federace «Pamat naroda» jsou elektronické kopie archivních
dokladů, kde je uveden kapitán Konstan�n Vasiljevič Smirnov
(narozen 1918), zástupce velitele jednotky (divizionu), číslo 19533
(400. dělostřeleckého pluku 133. střelecké divizi). Padl 3. (4.)
května 1945. Místo hrobu v dokladech není uvedené.
S úctou
Alexej Nikolajevič Triakin
první tajemník Velvyslanectví Ruské federace v České republice
a vedoucí zastoupení Ministerstva obrany Ruské federace pro
organizaci vojensko-memoriální činnos� v České republice
Josef Pala

Z činnos� jaroslavických spolků
Sbor dobrovolných hasičů Jaroslavice
V dnešní pohnuté době napsat článek o činnos� za předchozího
půl roku by se zdálo být snadné – nic se nedělalo, jen řádil
koronavirus… Ale nic není jen černé, nebo bílé. Z dlouhodobého
hlediska došlo v našem sboru k velkým změnám, vyměnilo se
vedení a dostali příležitost mladší členové. Novou starostkou byla
na listopadové valné hromadě zvolena Katka Ordeltová, jejím
zástupcem Honza Kedroň a novým velitelem zásahové jednotky se
stal Petr Čech. Se svými funkcemi se sžívají a do budoucna hledají
nové cesty k pokračování v jednoznačně výborně vyjetých kolejích
odcházejícího vedení.
Co se týká uskutečněných akcí, proběhla v tomto roce pouze
uzlovačka mladých hasičů, kteří pod vedením Romana Pastorčáka
pravidelně dosahují na nejvyšší mety.

Dlouholetého starostu SDH v Jaroslavicích Jiřího
Dlabače vystřídala ve funkci Kateřina Ordeltová.
(www.sdhjaroslavice.cz)

Přes léto nás čekají čtyři soutěže v rámci Grand Prix 8. okrsku. V neděli 28. června se po delší virové pauze uskutečnilo
v Želechovicích nad Dřevnicí cvičení jednotek SDH. Tato cvičení jsou pro veřejnost přístupná, a proto jsou na ně všichni zváni.
Tradiční akcí bude také sběr železného šrotu, tentokrát netradičně již v sobotu 9. září. Pokud by někdo chtěl přiložit ruce k dílu,
stačí se přihlásit na některé z telefonních čísel, která jsou uvedena na našich webových stránkách (www.sdhjaroslavice.cz).
Za výbor SDH Jaroslavice přeji všem do příš�ch měsíců klidné léto, dovolenkovou pohodu a hlavně zdraví.
Marie Čechová
SK Jaroslavice informuje
Jaroslavič� fotbalisté se po podzimní čás� 1. B skupiny B umís�li na druhém místě, o jeden bod za družstvem FK Mladcová. Zimní
příprava se odehrávala na umělém povrchu a soustředění absolvovali fotbalisté v Penzionu Kopná. Zde nabírali hráči fyzickou kondici,
která zůstala v jarní fotbalové čás� nevyužitá. Díky pandemii koranaviru se musela přípravná utkání a následně i druhá půlka sezony
zrušit. Na jaroslavické fotbalisty čeká výkop nové sezony až první týden v srpnu, kdy začíná 1. pohárové kolo.
Šimon Polách, kapitán mužů
Ze života jaroslavických seniorů
Klub seniorů v Jaroslavicích má 55 členů, z nichž tvoří dvě tře�ny ženy. Scházejí se pravidelně dvakrát měsíčně v budově bývalé školy.
Kromě pravidelných oblíbených cestopisných a kulturních přednášek (Vánoce v Hongkongu; Indiáni a pyramidy v Mexiku; Šamani
v Mexiku; Portugalsko; Holandsko; Kanada) si vyjeli jaroslavič� důchodci také na tři zájezdy (Svatý Hostýn; Flora Olomouc a Čechy
pod Kosířem; Polešovice). K těmto akcím patří i hudební zastavení, malování, výroba baněk a v neposlední řadě také zdravotní
přednášky.
Marie Zbořilová, předsedkyně Klubu seniorů v Jaroslavicích
Jaroslavická beseda
Vážení spoluobčané!
V Jaroslavinách z října 2019 jste byli informováni o založení spolku Jaroslavická beseda. Tento spolek byl založen s cílem organizovat
akce pro nás, občany Jaroslavic, a také s cílem spolupracovat s komisí místní čás�.
Dříve, akce oblíbené občany, jako jsou Setkání před školou, Anenská pouť, Rozsvěcování vánočního stromu, Zpívání na Štědrý den, Košt
slivovice a podobně, organizovali členové Komise místní čás� Jaroslavice. Kvůli legisla�vním změnám v tom bohužel nemohou dále
pokračovat.
Přejeme si na výše zmíněné akce navázat a také pokračovat v organizaci vlastních akcí, jako bylo úspěšné Dýňobraní.
Pus�li jsme se tedy do organizace Anenské pou� 2020, která proběhne ve dnech 17. – 19. července 2020.
O programu se píše v jiném odstavci tohoto čísla Jaroslavin.
Jedná se o první akci tohoto roku, na které se můžeme společně sejít. Současně je to i první velká akce, kterou organizujeme. Přijďte
nás podpořit svou účas�!
Těšíme se, že společně posedíme, popijeme a probereme, co by se mělo v Jaroslavicích odehrávat.
Doufáme, že se k nám přidáte a využijete možnos� stát se členy spolku přímo na pou�.
Ať to v Jaroslavicích žije!
Vlas�mil Karola, předseda spolku
Vzpomínka na Rudolfa Baďuru
V pátek 27. března 2020 zemřel po delší nemoci ve věku 62 let Rudolf Baďura. Patřil mezi výrazné postavy Jaroslavic. Dlouhá léta,
věren rodinné tradici, se věnoval myslivos�, 15 let byl předsedou sloučených sdružení Jaroslavice – Kudlov. Myslivecké žezlo převzal i
syn Jiří, stejně jako rodinou restauraci, kterou v roce 1995 Rudolf Baďura vybudoval vedle fotbalových kabin. Rudolf opět navázal na
jakousi tradici, protože dlouhá léta společně s manželkou Marií vedl „fotbalovou“ hospodu „Na hřiš�“ a oba své syny, Jirku i Ondru,
tady učil vařit. V nové restauraci jste si mohli nejen pochutnat na dobrém jídle a kvalitním pi�, ale taky si zahrát biliard nebo klasické
kuželky. Dobrá kuchyně však lákala víc a víc lidí, objevila se poptávka po rozvozu jídel a tak zábava musela ustoupit. Kuchyň se zvětšila
na úkor kuželníku a kulečníkové stoly vyklidily místo těm jídelním.
I přes tragickou souhru okolnos�, jakou se stalo úmr�, navíc v čase kulminace koronavirové pandemie, a s ní spojené uzavření
restaurací, věříme, že situaci kluci zvládnou a přízeň svých strávníků si restaurace zachová.
Antonín Cekota

