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Rok v Jaroslavicích (od října 2018 do září 2019)
Nový člen komise
Na schůzi Komise místní části Jaroslavice konané 17. října 2018 se
představil nový člen komise Vít Záhořák (1964), jehož jmenování

Tříkrálová sbírka
Při Tříkrálové sbírce v sobotu 5. ledna 2019 bylo v Jaroslavicích
vybráno 18.732 Kč. Koledníci byli rozděleni do čtyř skupin. První
skupina s vedoucí Andreou Vlkovou vykoledovala v horní části obce

Setkání členů Komise místní části Jaroslavice s občany

v dolní části obce 6321 Kč. Dvě skupiny si rozdělily střed obce:

konalo veřejné jednání komise místní části s jaroslavickými občany.
Oproti roku 2016 byla účast občanů na schůzi vyšší. Téměř
dvouhodinového jednání se zúčastnilo 25 občanů a deset členů
komise. Přítomna byla také strážnice Městské policie ve Zlíně Ing.
Stanislava Hillerová. Předseda Komise místní části Jaroslavice Antonín
Cekota seznámil přítomné s prioritami komise pro rok 2019. Pro
jaroslavické občany zazněla pozoruhodná informace: přes Jaroslavice
přejede denně dva a půl tisíce až tři tisíce aut.
Nový internet pro Jaroslavice
V říjnu a listopadu 2018 prováděla v Jaroslavicích výkopové práce
společnost ZLINPROJEKT, a. s., Zlín, na stavbě „Metropolitní síť Zlín
Net – Zlín“. Tato společnost je zaměřena na poskytování služeb
především telekomunikačním operátorům a lokálním poskytovatelům
internetu. Mezi poskytované služby patří zejména pronájem optických
vláken, datových okruhů a v neposlední řadě také internet a hlasové
služby. Výkopové práce byly prováděny ve Zlíně na ulici Obeciny,
pokračovaly přes ulici K Jaroslavicím až do Jaroslavic, kde byla trasa
ukončena u stožáru vysílače v ulici Na Vrše. Předmětná stavba řeší
napojení domů z Obecin do Jaroslavic. Trasa výkopů byla vedena
převážně v travnatých pozemcích nebo zpevněných plochách.
Sázení pamětní lípy na Jaroslavických Pasekách
U příležitosti 100. výročí ukončení první světové války a 100. výročí
vzniku Československé republiky byly na mnoha místech České
republiky vysazovány pamětní lípy. Nejinak tomu bylo i v Jaroslavicích,
kde se tato akce konala ve čtvrtek 25. října 2018. I přes nepřízeň
počasí se sešlo více než dvacet občanů u pomníku padlých v první
světové válce v horní části obce. Vzpomínkou akci vedl předseda
komise místní části Antonín Cekota. Duchovní zamyšlení s modlitbou
za zemřelé pronesl salesiánský kněz P. František Bezděk, školní
kaplan ze Střední odborné školy svatého Jana Boska v Kroměříži, který
ve své krátké promluvě poukázal na význam rodinných kořenů.
Následně se všichni odebrali na Jaroslavické Paseky, kde se k nim
přidalo dalších dvacet občanů. Nově vysazenou lípu požehnal kněz.
Symbolické sadby se se záviděníhodnou energií chopil nejstarší
jaroslavický občan 95letý Josef Kamas.
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Jaroslaviny
Setkání
před školou

schválilo 13. září 2018 Zastupitelstvo Magistrátu města Zlína.

Po dvou letech se 17. října 2018 v budově bývalé školy v Jaroslavicích

Jaroslaviny

5910 Kč. Druhá skupina s vedoucí Andreou Filipovou vykoledovala
skupina s vedoucím Josefem Němečkem vykoledovala 4869 Kč a
malá skupinka s Filipem Němečkem vykoledovala 1632 Kč.

SDH uspořádalo Dětský den

Noví zastupitelé pro Jaroslavice
Na schůzi komise místní části Jaroslavice konané 18. února 2019 se
představili dva noví členové Zastupitelstva města Zlína, které
jmenovala Rada města pro Jaroslavice na období 2019 až 2022:
Mgr. Hynek Steska (ODS) a Vojtěch Volf (KDU–ČSL).
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Oprava pomníku kapitána Smirnova a jejího okolí
Kamenosochařství Jiří Rejda z Brumova na přelomu června a
července 2019 opravilo pomník kapitána Smirnova a jejího okolí.
Opravu zařídily Lesy ČR, na jejichž pozemku se jaroslavický pomník
nachází.

Sportovní klub Jaroslavice

Nový spolek v Jaroslavicích
Po roční přípravě byl v Jaroslavicích založen nový spolek s názvem
Jaroslavická beseda, z. s. Sídlo má v budově bývalé školy, Anenská
ulice č. p. 119. Zapsán byl u Krajského soudu v Brně 11. července
2019, předsedou se stal místní občan Vlastimil Karola.
Spolek je neziskovou organizací. Jeho případné příjmy budou tvořit
členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na jeho
činnost.
Barumka po dvou letech opět v Jaroslavicích
Ve dnech 16. až 18. srpna 2019 se ve Zlíně uskutečnil 49. ročník
Barum Czech Rally, automobilové soutěže, která je součástí
Mistrovství Evropy a Mistrovství ČR. Po dvou letech se jela jedna
rychlostní zkouška opět přes Jaroslavice. Ulice Pomezí, Návrší,
Drahy a Průkop byly proto při této příležitosti uzavřeny v neděli 18.
srpna 2019 od 7.00 do 16.30 hod. I když byl závod místy velmi
nebezpečný, zvláště v úseku Drahy, dopadl bez úrazu a k
spokojenosti diváků místních i těch, kteří do Jaroslavic při této
příležitosti přicestovali.
Počasí v roce 2019
Nezvykle teplý leden vystřídaly velmi silné mrazy na konci února.
Duben byl abnormálně teplý (nejteplejší od roku 1961), zvláště jeho
konec s letními teplotami. Česko trápilo velké sucho, zemi pokryl
žlutavý pyl a ze zimy jsme hned skočili přímo do léta. Letní měsíce
s přímo tropickými teplotami byly zařazeny k nejteplejším za
posledních 60 let.
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TĚŠÍME SE NA VÁS.
Kontakt na trenéry přípravky: M. Borský, tel. 732 452 852, e-mail:info@sklenenezasteny.cz
Na základě informací Petra Žbela, předsedy SKJ, zpracoval Antonín Cekota
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Zemřelí občané
Od října 2018 do září 2019 zemřelo 14 jaroslavických občanů.
Úmrtí nejstaršího občana Josefa Kamase (8.ledna 2019 ve věku
nedožitých 96 let), žil na Pasekách s rodinou svého vnuka
Josef Pala, jaroslavický kronikář

