Vzpomínka na Jardu Vinického
Po těžké nemoci zemřel 3. června 2021 ve věku 63 let Jaroslav Vinický. Tato prostá
věta oznamuje moc smutnou a špatnou zprávu a konec jednoho velkého příběhu.
Nejen pro jeho rodinu a jeho přátele, ale i pro celou dědinu. Byl výraznou osobností
Jaroslavic. Nebyl místním rodákem, přistěhoval se sem s rodinou v roce 1988, kdy
postavil dům v mezeře mezi horní a dolní částí. Jakoby v tom byla symbolika. Měl
mnoho přátel a kamarádů na obou koncích a zapadl sem se samozřejmostí jemu
vlastní. Kdo něco potřeboval, tomu pomohl. Ať už poséct trávu, usušit seno, nařezat
dřevo, něco převrtat nebo přivařit, něco odvézt nebo přivézt… cokoliv a kdykoliv.
Vždycky přiložil pomocnou ruku i při obecních akcích jako košt nebo pouť. Nebyl na
dlouhé řeči, když bylo potřeba, tak prostě šel a udělal.
Byl výborným kuchařem a sám říkal, že vaření je pro něho relaxem. Jeho vynikající
guláše nebo polévky byly vyhlášené a nikdy neměl problém navařit toho o trochu víc
a podělit se.
Asi nejvíc se zapsal ve spojitosti s jaroslavickým fotbalem. Začínal zde jako hráč,
pomáhal stavět kabiny s hospodou, staral se o údržbu tehdy ještě škvárového hřiště.
Později nastupoval za „staré pány“. Dotáhl to až na předsedu Sportovního klubu,
kde se za jeho funkčního období pohnula celá řada věcí. Rozšířila se práce s dětmi a
mládeží, rozjela se rekonstrukce hřiště a kabin, hospoda zvýšila svoji úroveň.
Vůbec byl hybatelem mnoha akcí, výjezdy fanoušků na fotbalová utkání v okolí počínaje a zorganizováním hromadných
dovolených konče. To se mu přezdívalo Lopuchreisen a jeho výpravy do Bügu, Velkého Medéru nebo do Chorvatska jsou dnes již
legendární. Vždy ho bylo plno. Bude nám všem moc chybět.
Antonín Cekota
Zemřel Metoděj Dobeš
V neděli 6. června od nás odešel Metoděj Dobeš, další výrazná osobnost
Jaroslavic. Za pár týdnů by mu bylo 82 let. Nejvíc vešel do povědomí nás
všech jako muzikant, trumpetista, kapelník zprvu rodinné kapely. Dokud
zdraví sloužilo, bylo nemyslitelné, že by o pouti hrál u kapličky někdo jiný.
A nejen tam. Dechovková pouťová zábava pod stanem u autoservisu do
dlouhých nočních hodin v roce 2016 se stala legendou! Pod jeho taktovkou
vydala kapela hudební DVD a vysílali je i na TV Šlágr. Ale vynikal i pracovně.
Byl výborný řidič, řídil dobře a rád. Taky to měl u hasičů jako profesi. Na
začátku 90. let jako jeden z prvních začal podnikat. Založil zámečnickou
�irmu se zaměřením na ploty, která nejenže v nezměněné podobě funguje
dodnes, ale naopak se rozrostla o další aktivity.
Bývalo s ním veselo, uměl vyjít vstříc a na Jaroslavicích si zakládal.
Po Metošovi bude další prázdné místo.
Antonín Cekota

číslo 8
červenec 2021

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané Jaroslavic!
Prožíváme velmi zvláštní dobu. Prožíváme něco, co jsme si mysleli, že nikdy nemůžeme zažít. Prožíváme něco, na co jsme nebyli
připraveni a s čím se těžko vypořádáváme. Zvykli jsme si, že jediný nedostatek je nedostatek peněz a možná času. A najednou
jsme omezováni v čase, pohybu, cestování, zálibách, setkávání. Zahalujeme si tváře jako v Orientu, váháme, zda si podat ruce,
o políbení na tváře ani nemluvě.
Skoro není možné, aby se takové věci nepromítly i do mezilidských vztahů. Lidé jsou podrážděnější, agresivnější. Věci si
nevyříkávají, ale mailují. Ty zdravé a silné vztahy obstojí. Lidé moudří, lidé s nadhledem a tolerancí, ti to asi budou mít
jednodušší. No a ti ostatní se vztekají nad každou malicherností, kterou by možná dřív přešli mávnutím ruky.
V loňském vydání Jaroslavin jsme se přeci jen měli čím pochlubit. Tak to bohužel letos nemáme. Od opravy ulice Ve svahu I
(vrátím se k ní ještě v samostatném článku) jsme nepokročili ani v prioritách, ani v ničem dalším. Město nám dokonce dalo
najevo, že už se toho tady udělalo víc než dost a že v následujících minimálně dvou letech nemáme počítat s ničím, co si sami
nezaplatíme. Prakticky přestal fungovat klub seniorů, fotbalisti a hasiči byli také dost omezeni, skoro rok je zavřená hospoda,
košt slivovice jsme museli vynechat stejně jako loňské podzimní i letošní jarní Setkání u školy.
Ale nakonec optimisticky a pozitivně (mimo testů). Anenská pouť bude od 23. do 25. července. Program najdete uvnitř Jaroslavin
a všichni se moc těšíme! No a úroda na stromech taky vypadá slibně!
Na závěr je naprosto nezbytné poděkovat za bezplatnou práci pro Jaroslavice všem členům Komise místní části včetně členů
městského zastupitelstva Hynka Stesky a Vojtěcha Volfa.
Děkuji Josefu Palovi za jeho kronikářskou práci. I když není řádným členem Komise tak pravidelně dochází na její jednání
a jeho názorů si velice vážím.
A také Jarce Skydánkové za její úředničinu a vůbec všem úředníkům Magistrátu, které při jejich práci PánBůh při zdravém
rozumu zachovati ráčil.
Antonín Cekota
předseda Komise místní části Jaroslavice

Oprava ulice Ve Svahu I
Po delší pauze jsme se v Jaroslavicích opět dočkali větší investice. Ulice Ve Svahu I to už opravdu potřebovala. Většinou vypadala
jako polní cesta a ne ulice krajského města. Poprvé se v prioritách objevila v roce 2008, o rok později se začaly řešit podklady
a v roce 2010 bylo zadáno vypracování projektové dokumentace. Pak následovalo zdržení kvůli výkupu kousku jednoho pozemku
a následně snaha o získání �inančních prostředků, protože rozpočet místní části Jaroslavice na takovou akci neměl šanci stačit.
Nakonec se investice dostala do rozpočtu na rok 2019 a oprava mohla začít. Jenže než se vodaři rozhodli, v jakém stavu je potrubí,
tak se stavba přesunula do roku 2020. No a zbytek už vidíme dnes a denně. Myslím, že od �irmy JASY je udělán kus dobré práce,
že tady Odbor dopravy Magistrátu města Zlína hodně zabodoval a nakonec i vodaři odvedli solidně svůj díl. Všem moc děkujeme.
Také za trpělivost, se kterou odpovídali na naše povětšinou laické dotazy a snažili se vyjít vstříc našim představám.
Antonín Cekota

Nejnovější údaje o obci

Jaroslavice mají celkem 340 čísel popisných. K 1. 1. 2021 v obci trvale bydlelo 827 obyvatel, z toho 405 mužů a 422 žen.
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Rok v Jaroslavicích (od července 2020 do června 2021)

Poslední vzpomínka na osvobození Jaroslavic
Po přečtení titulku si asi každý položí otázku: Proč poslední? Je to proto,
že postupně řídnou jaroslavičtí pamětníci, kteří si na osvobození obce
pamatují. Vždyť těm několika, kteří mezi námi ještě žijí a v té době byli
dětmi, dnes je už přes osmdesát let a jejich počet bychom mohli spočítat
na prstech jedné ruky.
Jednou z nich je paní Ludmila Berkešová (Kamasová), která 27. června
oslavila 84. narozeniny. Je to vpravdě jedna z posledních domorodých
pamětnic, která na konci války měla necelých osm let, takže si celou tu
těžkou dobu alespoň trochu pamatuje, i když jako dítě školou povinné.
A proto jsme paní Berkešovou u příležitosti 76. výročí konce druhé
světové války oslovili s prosbou, aby trochu zavzpomínala…
Co se vám prvně vybaví, když se vás někdo zeptá na konec války
v Jaroslavicích?
Narodila jsem se v Jaroslavicích a zde jsem také prožila celý svůj život.
Na konci války jsem měla osm let, chodila jsem do druhé třídy místní
obecné školy. Učil mne řídící učitel Alois Apolenář, který v Jaroslavicích
učil přes 30 let. Bydleli jsme na dolním konci (na Boněckách) a do školy
na hoře v obci jsme chodili pěšky. Když se blížil konec války, tak jsme
do školy přestali chodit…

Vzpomínáte si na kapitána Smirnova?
Poslední dny války jsem prožila s rodiči a sestrou schováni ve sklepě u Zábojníků v domě č. p. 110, který stál
v bezprostřední blízkosti našeho domu. Tatínek s panem Zábojníkem byli kamarádi. A protože jsme neměli sklep, byli jsme
rádi, že jsme u nich našli ve sklepě útočiště. Stále bylo slyšet střelbu, hlavně v Pasíčkách, ale i v horní části dědiny.
Všichni jsme měli strach a nevěděli jsme, co se bude dít. Jakmile střelba utichla, můj tatínek s panem Zábojníkem vyšli
ven před dům na cestu podívat se, co se děje. Byli nadmíru překvapeni, že zde uviděli mladého kapitána Rudé armády
Konstantina Smirnova se dvěma ruskými vojáky. Tatínek se s nimi dal do řeči. Rusky trochu uměl, protože za první světové
války byl v Rusku v zajetí. Mezitím jsme vyšla z úkrytu i my děvčata. Jako by to bylo dnes, i po tolika letech stále slyším
Smirovovu větu: „Iditě vnutor, fašista nět kaput.“ A lehce se nás dotkl za rameno, s tím abychom šly zpátky. Hned jsme se
vrátily do sklepa. Pak už si nepamatuji nic…
Vždy si na kapitána Smirnova vzpomenu, když jdu okolo jeho pomníku. Jeho socha ztvárňuje jeho podobu, jak jsem ho
viděla v onen osudný květnový den roku 1945, kdy padl při osvobozování Jaroslavic. Měl sibiřskou beranici a samopal přes
rameno.
Za pěknou vzpomínku děkuje jaroslavický kronikář Josef Pala

Vzpomínka u pomníku kpt. Smirnova (2020)

Poutní mše svatá u kaple sv. Anny

Pouťové atrakce na návsi

Anenské poutní slavnosti 2021 v Jaroslavicích
Pátek 23. července – od 19 hod. v altánu na Návsi hraje hudební sestava RIPTETO
průřez žánry
Sobota 24. července – od 19 hod. v altánu Country sešlost Petra “Žebro” Chluda
Neděle 25. července – 10 hod. v kapli sv. Anny poutní mše svatá obětovaná za všechny
oběti covidové pandemie
Od pátku do neděle na Návsi pouťové atrakce a občerstvení

Tradiční pouť
Poutní mši svatou v kapli sv. Anny v Jaroslavicích sloužil v neděli 19. července 2020 v 10 hod. zlínský farář P. Mgr. Kamil Obr.
Byla obětována za oběti druhé světové války u příležitosti 75. výročí osvobození Jaroslavic. Ve 13 hod. pak následovala
pobožnost u pomníku kapitána Smirnova v dolní části obce, kterou vedl zlínský kaplan P. Mgr. Ondřej Talaš. Na jejím závěru
zde byla položena kytice květin. Vzpomínkové akce se zúčastnilo jen 14 lidí.

Krajské a senátní volby
Konaly se 2. a 3. října 2020. Celorepublikově v nich zvítězilo hnutí Andreje Babiše ANO 2011. Stejně tak i ve Zlínském kraji,
kde těsně porazilo KDU-ČSL. V Jaroslavicích se voleb zúčastnilo 334 voličů z 649 občanů zapsaných ve voličském seznamu,
což je 51,46 % místních obyvatel.
Souběžně s komunálními volbami probíhaly také volby senátní. V Jaroslavicích se jich zúčastnilo 318 občanů, kteří odevzdali
14 neplatných hlasů. Vzhledem k tomu, že v prvním kole senátních voleb neuspěl ani jeden kandidát, konalo se druhé kolo
ve dnech 9. a 10. října 2020, v němž se utkali MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., a dosavadní senátor Ing. Tomáš Goláň, který druhé
kolo senátních voleb vyhrál (v Jaroslavicích dostal 76 ze 130 platných odevzdaných hlasů). Senátní volby však celostátně
provázela nízká volební účast (v Jaroslavicích 19,97 %).

Souběžně s těmito volbami se ve Zlíně konalo také místní referendum o vodě.
Otázka v referendu zněla: „Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo
ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána
společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.?“
Ano řeklo 80,3 % hlasujících. O „vodě“ hlasovalo ve Zlíně celkem 38,3 %. Tím byla podle primátora Zlína Jiřího Korce splněna
podmínka pro platnost referenda.

Téměř po roce schůze komise místní části
Kvůli náročné koronavirové pandemické situaci, která trvala více než rok, celkem úspěšně proběhla 6. dubna 2021 (historicky
první) videoschůze Komise místní části Jaroslavice, které se zúčastnilo sedm členů komise.
Půlroční nouzový stav (Lockdown) skončil v neděli 11. dubna 2021, ale dále pokračoval v mírnější formě v rámci
pandemického zákona. Shromažďování osob bylo stále omezeno na 10 lidí. Takže v pondělí 12. dubna 2021 se sešla řádná
schůze Komise místní části Jaroslavice, které zúčastnilo osm členů komise.
Spolkový život v Jaroslavicích
V Jaroslavicích pracuje šest zájmových organizací:
- Jaroslavická beseda, z. s.
- Myslivecký spolek Kudlov – Jaroslavice, z. s.
- Sbor dobrovolných hasičů Jaroslavice u Zlína
- Sportovní klub Jaroslavice, z. s.
- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Na Vrše Jaroslavice
- Zlínský klub seniorů – klub Jaroslavice
• Kvůli nečekané pandemické situaci způsobené covidem-19
byla fakticky po celý rok ochromena spolková činnost v celé
republice. V Jaroslavicích se proto také neuskutečnil pravidelný
jarní sběr železného šrotu, který každoročně pořádá místní
SDH. Při podzimním sběru železa v sobotu 9. září 2020 se ho
sesbíralo 9780 kg.
• Sbor dobrovolných hasičů Jaroslavice má od začátku roku
2021 nové auto – devítimístný Ford Tranzit (viz foto), který
nahradil dvacet let starý vůz Nissan Patrol.
• Po úmrtí Rudolfa Baďury, dlouholetého předsedy
Mysliveckého spolku Kudlov – Jaroslavice, který zemřel
27. března 2020 ve věku 62 let, byl na jeho místo 31. května
2020 zvolen Ing. Aleš Popelka (1975) ze Zlína – Kudlova.

Zemřelí občané
Od července 2020 do konce června 2021 zemřelo sedm jaroslavických občanů.
Josef Pala
jaroslavický kronikář

