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Vážení spoluobčané Jaroslavic,
dostáváte do rukou mimořádné nulté číslo tohoto zpravodaje, které vzniká
při příležitosti naprosto výjimečné události letošních poutních oslav spojených
s návštěvou arcibiskupa Graubnera. Je to číslo účelové a jen budoucnost ukáže,
zda bude mít své pokračování. Záleží to na několika faktorech – jaké na něj budou
vaše ohlasy, zda se najde dostatek spolupracovníků a finančních zdrojů, abychom
mohli touto formou informovat také o běžném dění v naší části města Zlína.
V každém případě Komise místní části Jaroslavice má v úmyslu všeobecnou
informovanost občanů Jaroslavic zkvalitňovat. Kromě tradičních nástěnek
a plakátů v nedávné době došlo ke znovuobnovení místního rozhlasu a také byly
zprovozněny webové stránky www.jaroslavice.cz. Tato tiskovina s roznosem
do domácností vydávaná pravděpodobně jako občasník v případě, kdy se nakupí
dostatečné množství důležitých zpráv, by tomu zajisté mohla napomoci.
V této chvíli vám všem přejeme příjemné prožití místních svatoanenských oslav
v závěru letošního července v Jaroslavicích.
Zbyněk Domanský

Členové „Komise místní části Jaroslavice“
Předseda:
Členové:

Vlastimil Karola
Tajemnice: Vlasta Ordeltová
Miroslav Buchtík, Tomáš Bureš, Antonín Cekota, Ing. Zbyněk Domanský, Rudolf Kozel,
Ing. Zdeněk Valášek

Harmonogram církevních a společenských oslav
k 100. výročí posvěcení kaple sv. Anny ve Zlíně-Jaroslavicích
ve dnech 23. - 25. července 2010
Pátek 23.7.
• od 15.30 hod. na staré točně pouťové atrakce
(autodrom, kladivo, nafukovací skluzavka, střelnice), občerstvení
• od 16.00 hod. u fotbalového hřiště simulátor dopravní nehody
Sobota 24.7.
• úklid a příprava prostranství před školou a kolem kaple
• v 16.00 hod. v budově hasičárny prezentace nové knihy kronikáře PhDr. Josefa Paly
– Sto let kaple sv. Anny, potom zahájení prodeje knihy a autogramiáda autora
• ve 20.30 hod. na hřišti začíná Rocková noc se skupinami Jackye a Queenmania
(Fredie Mercury Revival)
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Neděle 25.7.
v 9.00 hod. uzavření dopravy v ulici Anenská mezi starou a novou točnou do 12.00 hod.
(poslední autobus MHD č. 31 projede v 9.45 hod. a ještě před 10. hodinou sjede dolů)
asi v 9.30 hod. se očekává příjezd arcibiskupa Mons. Jana Graubnera k hasičárně,
souběžně před školou prodej nové knihy PhDr. Josefa Paly
v 10.00 hod. začíná slavnostní mše svatá
za doprovodu dechovky (Bože cos ráčil) od hasičárny vyráží průvod směrem ke kapli
při příchodu arcibiskupa těsně před kapli dechovka hraje famfáru
oficiální přivítání společenských a církevních osobností před kaplí
při okuřování oltáře dechovka hraje mešní píseň (Ejhle, oltář)
po 1. čtení schola zpívá žalm, po 2. čtení hraje schola píseň (Hledám Tvoji tvář)
evangelium a kázání
při obětování schola hraje slovenskou píseň (Obeta srdca)
při pozdvihování hraje dechovka famfáru
při příjímání dechovka hraje mešní píseň (Vítej, vítej),
následuje zpěv operní pěvkyně s doprovodem (Ave Maria)
na závěr hraje dechovka mešní píseň (Bože, chválíme)

foto z loňské poutní slavnosti

• asi v 11.45 hod. před školou koncert kapel k poslechu, prodej občerstvení a nové knihy
• ve 12.00 hod. znovuobnovení dopravy v ulici Anenská mezi starou a novou točnou
• ve 14.00 hod. za doprovodu scholy u kaple odpolední požehnání (žehnání obci),
litanie ke svaté Anně a beseda s arcibiskupem Janem Graubnerem

Po celý víkend budou probíhat pouťové atrakce a doprovodné akce.
V průběhu nedělního programu bude zajištěna služba první pomoci.
Z celého dne bude pořízen videozáznam a bude zpracován na DVD.
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
Jan Graubner se narodil 29. 8. 1948 v Brně. Dětství prožil ve Strážnici.
Po studiích na strážnickém gymnáziu pracoval jako dělník v Závodech
přesného strojírenství (ZPS) v tehdejším Gottwaldově. Později byl přijat
na Teologickou fakultu a do Kněžského semináře v Olomouci.
Kněžské svěcení přijal dne 23. 6. 1973 v Olomouci. Po vysvěcení nastoupil
do duchovní správy jako kaplan v nynějším Zlíně. Od října 1973 do září 1975
vykonával základní vojenskou službu. Po ní pokračoval v kaplanské službě
ve Zlíně (přitom zajížděl také do Jaroslavic) a od r. 1977 do 1982
ve Valašských Kloboukách. V roce 1982 byl jmenován administrátorem
farnosti Vizovice, ve které setrval až do svého biskupského svěcení. Během této doby krátce
spravoval mariánské poutní místo Provodov a farnost Horní Lhota u Luhačovic.
Papež Jan Pavel II. ho dne 17. 3. 1990 jmenoval světícím biskupem olomouckým. Olomouckým
arcibiskupem a metropolitou moravským ho jmenoval Svatý otec 28. 9. 1992. Stal se tak
nejvyšším představitelem římskokatolické církve na Moravě.
převzato z www.ado.cz

Při poutní slavnosti 26. července 2009 byl
instalován a slavnostně požehnán nový
zvon zasvěcený Panně Marii, resp. události
Zvěstování Páně.
Nápisy na zvonu:
KE 100-LETÉMU VÝROČÍ
KAPLE SVATÉ ANNY
L.P. 2009
NÁKLADEM MĚSTA ZLÍNA
ULIL JOSEF TKADLEC
HALENKOV
ANDĚL PÁNĚ ZVÉSTOVAL
PANNĚ MARII
A ONA POČALA
Z DUCHA SVATÉHO ...

* Dětský den *
Dne 26. června se v Jaroslavicích na hřišti
uskutečnil dětský den a s tím spojený
pohádkový les na zakončení školního roku.
Začali jsme ve všem vyhovujícím
dopoledním čase, a to v 10 hod. Jako první
čekala
děti
procházka
pohádkovým
lesem,
ve kterém
malé šikuly
odměňovaly
za splněné
úkoly
nejrůznější pohádkové bytosti. Mohli jste zde
potkat vodníky, loupežníky, čaroděje,
karkulku,
popelku,
otesánka,
víly
či princeznu s princem. Trasa byla dlouhá
necelé 3 km, ale to bylo to poslední, čemu
rodiče s neposednými dětmi věnovali
pozornost.
Po 10. hod. začal na hřišti program,
ze kterého
si mohl vybrat
každý
bez
ohledu na věk,
pohlaví
či náladu.
Nemálo
her
a hlavně
skvělou muziku připravilo po celý den Rádio
Zlín. S hudbou a zábavou nám pod nos
voněly grilované dobroty v podobě špízů,
kuřátek a opékaného selete. V průběhu dne
byly na hřišti
nachystány jak
pevné atrakce,
jako skákací
hrad,
skluzavka,
prohazování
míčků

papírovým klaunem, skákání v pytlech nebo
třeba vyzkoušení si hasičských či
fotbalových dovedností, tak i doprovodný
program stylu ukázky dětského aerobicu,
cannisterapie, tance se psem nebo projížďky
v závodním autě. V určitý čas jste si mohli
prohlédnout profesionální hasičské auto
s výbavou a závodní Škodu 120. Každé dítě
dostalo zdarma vybrané jídlo a pití a od
19 hod, kdy byl připraven velký táborák,
dostaly i buřta.
Přibližně od 20 hod začala očekávaná
diskotéka
pro dospělé
s kapelou
Navalentim.
U tanečního
parketu na
nás čekaly
dva výčepy a
bylo připraveno grilované sele a jiné
chuťovky. Celý dětský den i se zábavou
zakončili poslední „pařmeni“ okolo 3. hod
ranní.
Celý dětský den dopadl nad naše očekávání
i díky
opravdu
vysoké
návštěvnosti
a nádhernému počasí. Všichni, kdo se na
tomto sobotním odpoledni podíleli, měli
velkou radost. Doufám, že se tato akce stane
pravidelnou tradicí a lidé s ní budou
spokojeni, tak jako letos.

Děkujeme
všem
návštěvníkům,
pořadatelům --- Hospoda Na hřišti,
Restaurace u Baďurů, SK Jaroslavice,
Sbor dobrovolných hasičů, Rádio Zlín
--- přátelům a sponzorům a těšíme se
na další spolupráci.
Barbora

Cekotová

Toto mimořádné nulté číslo občasníku JAROSLAVINY vydala Komise místní části Jaroslavice
v červenci 2010. Číslo za spolupráce členů komise a PhDr. Josefa Paly sestavil Ing. Zbyněk Domanský.
S náměty do dalšího čísla se obracejte na tajemnici komise Vlastu Ordeltovou. Úřední hodiny na místní
úřadovně (budova hasičárny): středa 13-17 hod., tel. 577431022, email: kancelar_jaroslavice@muzlin.cz

