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J AROSLAVINY
Vážení spoluobčané,

V tomto čísle najdete

mnoho věcí se čím dál s větším tempem děje kolem nás. O tom, co se daří i o tom co

Pozvánka

1

Sportoviště, vysazení lip, společenský sál

2

KMČ, cyklistický závod

3

Nicméně po třech letech to vypadá na bohatou úrodu švestek a dalšího kvasného

Spolkový život v Jaroslavicích

4

ovoce, budou i ořechy, smí se už do lesa, důchodci a poslanci dostanou přidáno a

Rok v Jaroslavicích

7

nakonec i ta vedra jsme přečkali. Takže samé dobré zprávy.

Rozhovor, pozvánka

8

se nedaří, se dočtete v tomto výtisku "Jaroslavin". Ve většině věcí nejsme nad nimi
pánem, o to víc práce a námahy dá dovést je zdárně ke konci.

Komise místní části nyní pracuje v plném počtu 11 členů, kteří jsou ze všech konců
Jaroslavic, takže problémy snad umíme zmapovat. Přesto si o všem s vámi rádi
promluvíme přímo osobně nebo na veřejné schůzi. Také doufám v obnovení "Setkání
před školou" a udržení Anenské poutě.
Přeji vám všem zdraví, pohodu a radost ze života a držte nám v komisi místní části
palce, ať se nám daří vylepšovat Jaroslavice dle společných představ.
Antonín Cekota, předseda KMČ Jaroslavice

POZVÁNKA
NA VEŘEJNOU SCHŮZI
KOMISE MÍSTNÍ ČÁSTI JAROSLAVICE
ve středu 17.října 2018 od 18,oo hodin
ve společenské místnosti budovy bývalé školy
Přijďte prodiskutovat to, co se v Jaroslavicích děje
a co by se mělo v roce 2019 dít.
Srdečně zve
Antonín Cekota, předseda KMČ
předseda Komise místní části Jaroslavice

Připomínka vzniku samostatné Československé republiky v Jaroslavicích
Čtvrtek 25. 10. 2018
15.30

Položení věnce k pomníku padlých v první světové válce (krátká vzpomínka, modlitba, hymna)

16.15

Průvod na Jaroslavické Paseky

16.45

Vysazení „Masarykovy lípy“ k 100. výročí republiky
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Nové sportoviště v Jaroslavicích
Již v roce 2010 jsme začali přemýšlet o možnosti vybudování sportoviště. Ovšem najít vhodné místo v kopcovitém terénu Jaroslavic nebylo
jednoduché. Vytipovaný pozemek pod servisem se nakonec ukázal jako nejlepší a posléze i nejideálněji využitelný. Vzhledem k velkému
zájmu o pozemek od servisu, který chtěl využít tento prostor k „vrakovišti“, se nám podařilo hlavně díky Zbyňku Domanskému získat pro
náš záměr. Po osmi letech se letos začalo s realizací sportoviště. I přes lehké komplikace při výběrovém řízení a časové prodlevě při
realizaci věříme, že sportoviště bude do konce října hotové. Na začátku byla myšlenka dostat hrající se děti z úzkých nebezpečných uliček
na ohrazenou bezpečnou plochu. Pevně věříme, že sportoviště bude hojně využívané nejen dětmi. Plánujeme zřízení spolku, který bude
organizovat a zaštiťovat jak sportovní, tak i společenské akce.

Tomáš Bureš

Výsadba památných lip republiky
Statutární město Zlín se zapojilo do oslav 100. výročí založení samostatného státu Čechů a Slováků – vzniku Československa. Jednou,
nikoliv však jedinou, z akcí k tomuto významnému datu je výsadba lip srdčitých (Tilia cordata) v místních částech Statutárního města Zlína.
Jednotlivé místní části byly osloveny odborem městské zeleně za účelem zvolení nejvhodnějšího místa pro výsadbu památné lípy, neboť
sami jejich obyvatelé nejlépe znají příslušnou část města s ohledem na historii, tradici a místo k setkávání. Z 15 místních částí se podařilo
vybrat místa pro 11 ks stromů. Materiál, výsadbu a péči o stromy zajišťuje odbor městské zeleně. Mnohé místní části začlenily výsadbu
památné lípy do vlastních oslav 100. výročí založení Československa a pojaly výsadbu lípy jako společensko-kulturní událost. Ať již za
účasti jednotlivých členů komise, radních či zastupitelů města přispějí k slavnostní atmosféře vystoupení žáků škol či spolkových
organizací.
Památné lípy vysazené u příležitosti 100. výročí vzniku Československa budou označeny nejdříve dočasnou tabulkou s logem města, do
dvou až tří let trvalou pamětní deskou, a zaevidovány ve veřejně přístupném portálu „Stromy pod kontrolou“.
Věříme, že urostlá a statná lípa, jež je mimo jiné symbolem spravedlnosti a dobrého ducha, bude v každé z místních částí zdravě a pokojně
růst a přinese mnoho dobrého svým obyvatelům nejméně po dobu dalších 100 let.
V místní části Jaroslavice bude památná lípa vysazena ve čtvrtek 25. října 2018 na pozemku Statutárního města Zlína na Jaroslavických
Pasekách. Tento strom bude umístěn na rozcestí ulic Drahy a Průkop a stane se součástí značené turistické trasy Pasekářská stezka.
Ing. Marie Surovcová, Ing. Zuzana Hegmonová, Odbor městské zeleně SMZ

Společenský sál na Anenské ulici, č. p. 119
Chcete uspořádat větší rodinnou oslavu a nevíte kde? Objednejte si termín v budově bývalé školy na Anenské ulici. Zdejší společenský sál s
vybavenou kuchyňkou má kapacitu pro 40 osob. Cena pronájmu je 300 Kč na den. Objednávku vyřídíte vždy v pondělí od 15 do 19 hod. v
kanceláři místní části na Anenské č. p. 119, osobně i s prohlídkou prostor; nebo u paní Marie Zbořilové na telefonním čísle 604 924 262.

Poděkování
Ing. Zbyněk Domanský je dlouholetým členem Komise místní části Jaroslavice. Poslední čtyři roky dostal jako člen Zastupitestva města Zlína
na starost naši místní část. Vždy se snažil udělat maximum možného pro Jaroslavice a za tu péči mu chci poděkovat.
Antonín Cekota, předseda KMČ Jaroslavice

Činnost sdružení Na Pasece v Jaroslavicích
Spolek Na Pasece, z. s., začíná již třetí školní rok svého působení v Jaroslavicích. Hlavní činností, kterou zde provozuje, je lesní klub („lesní
mateřská škola“), která funguje od pondělí do pátku. Základnu má v prostorách bývalé školy. Hlavní myšlenkou lesního klubu je poskytnout
dětem předškolní vzdělání v přírodě a pomocí přírody. Proto velkou část dne se děti učí a hrají si venku. Pečují také o malou zahrádku, z
které mohou ochutnat vlastnoručně vypěstované plody.
Kromě běžného programu pořádáme pro děti také mimořádné akce – výlety do knihovny, galerie apod. Oblíbený je také Den tátů (kdy tatínci
stráví spolu se svými dětmi den ve školce) či Potulná kovářka, kdy si děti mohou vykovat vlastní kovářský výrobek. I letos je lesní klub
zaplněn do poledního místečka a v září jsme přivítali kolem 30 dětí.
Stejně jako loni se i letos děti z lesního klubu těší, že si budou moci připravit krátké pásmo písní a říkanek na rozsvěcování vánočního
stromečku.
Pro bližší informace o nás i aktuálních informacích o pořádaných akcích sledujete náš web: www.napasecE.net a facebook

https://www.facebook.com/NaPasece/, nebo nás kontaktujte na e-mail: info@napasece.net, tel. 608 762 488.
Lucie Ištvánková, předsedkyně Na Pasece, z .s.
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Co je vlastně komise místní části?
Komise místní části (KMČ) vznikly z původních regionálních komisí, které fungovaly od 90. let minulého století. Změna nastala v roce 2002
nastavením statutu, částečně v systematičtějším stanovování priorit, ale hlavně v přidělení konkrétních finančních prostředků z rozpočtu
města podle klíče, kterým je počet obyvatel příslušné místní části.
V tomto rozdělení vidím slabinu a tou je rozdíl mezi městskými částmi, kde jsou jen rodinné domy, a částmi, kde jsou bytové (činžovní)
domy. Praxe totiž ukázala, že více než 70 % prostředků se využívá na opravu komunikací včetně chodníků. Tím pádem více prostředků bude
mít místní část se dvěma „činžáky“, přitom délka komunikací kolem jednoho rodinného domu nebo jednoho „činžáku“ je prakticky stejná.
Zbývající část prostředků pak dělíme mezi příspěvky fotbalistům a hasičům a maximálně 10 % smíme použít na kulturně společenské akce,
jako je např. pouť nebo setkání před školou.
Činnost KMČ je vymezena následujícími dokumenty: Statut KMČ, Jednací řád a Pravidla pro využití finančních prostředků. KMČ má pět až
jedenáct členů. Členem KMČ se může stát každý občan starší 18 let s trvalým bydlištěm v příslušné místní části případně občan, který
k místní části má nějaký zvláštní vztah. Členy schvaluje Zastupitelstvo města Zlína. KMČ si ze svého středu volí předsedu. KMČ je dle
Statutu „iniciativním dobrovolným seskupením“ a měla by být poradním orgánem Zastupitelstva a Rady města Zlína. Činnost v KMČ je
bezplatná. Tajemníkem KMČ je pracovník místní úřadovny. Každá komise má přiděleného člena Zastupitelstva města Zlína, který má hlas
poradní, pokud není řádným členem. KMČ se schází zpravidla jednou měsíčně a jednou ročně má povinnost uskutečnit veřejné jednání s
občany ohledně rozdělení finančních prostředků.
Podle Statutu spočívá náplň činnosti KMČ v předkládání návrhů na řešení, stanovování priorit, a pokud se o nich včas dozvíme, tak se
můžeme vyjádřit k investičním akcím nebo opravám či ke změnám územního plánu.
Naše komise má celkem rovnoměrné zastoupení všech částí Jaroslavic, snad jen s výjimkou Pasek. Prostřednictvím KMČ se tedy dá zařídit
dost věcí, sice většinou dost „ztuha“, ale dá. K tomu ovšem potřebujeme vaši podporu a včasné informace. Když na veřejnou schůzi KMČ
přijde pět lidí, tak si říkáme, že to asi děláme buď naprosto zbytečně, anebo naopak úplně špičkově, že není co řešit.
Antonín Cekota, předseda KMČ Jaroslavice

Přes Jaroslavice jel mezinárodní cyklistický závod
Ve dnech 14. a 15. července 2018 se ve Zlíně uskutečnil závod Mistrovství Evropy
v silniční cyklistice juniorů. Zúčastnilo se jej 497 závodníků z rekordních 42 zemí.
Šampionát si vyžádal úplné uzavírky řady ulic nebo celých místních částí. Byl to
první velký závod v našem městě po 42 letech. Gottwaldov byl naposledy cílovou
stanicí druhé etapy 29. ročníku mezinárodního cyklistického Závodu míru 10. května
1976. Přes Jaroslavice jel Závod míru poprvé v historii 9. května 1996.
A nyní po 22 letech byly Jaroslavice opět svědky významné sportovní události. Na
cyklisty čekal při hromadném silničním závodě jeden z historicky nejtěžších okruhů
v rámci mistrovství Evropy, který měřil přes deset kilometrů a vedl z centra Zlína do
městských částí Kudlov a Jaroslavice (po ulicích Návrší a Anenská). Zajištění a
organizace závodu si vyžádala v obou dnech velké omezení osobní automobilové i
městské autobusové dopravy. Většina občanů však tento fakt vzala na vědomí
s porozuměním. Šampionát pro mladé cyklistické naděje z evropského kontinentu
se uskutečnil za výrazné podpory a spolupráce Magistrátu města Zlína a Zlínského
kraje.
I když byl závod místy velmi nebezpečný, zvláště v dolním úseku Anenské ulice
(několik závodníků utrpělo pád z kola), dopadl až na jeden vážnější úraz dobře k
spokojenosti diváků místních i těch, kteří do Jaroslavic při této příležitosti
přicestovali. U pomníku kapitána Smirnova v dolní části obce po poledni havarovala
mladička závodnice ze Švédska, kterou následně na místě ošetřila přivolaná
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje a odvezla ji do Krajské nemocnice
Tomáše Bati do Zlína.
Slovy chvály na adresu pořadatelů nešetřil ani Rus Alexander Gusjatnikov,
viceprezident Evropské cyklistické federace (UEC) a zároveň šéf komise silniční
cyklistiky: „Je neuvěřitelné, jak náročný okruh jste tady pro mladé závodníky

připravili. Byl ale spravedlivý pro všechny, každý musel ukázat svou pravou
výkonnost. Celková úroveň zázemí stejně jako při všech jiných akcích v České
republice byla na vysoké úrovni. Vyzvednu rovněž perfektní organizaci a velký
divácký zájem, který tvořil vynikající kulisu silničních závodů.“
Josef Pala
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Spolkový život v Jaroslavicích
V Jaroslavicích aktivně pracuje pět spolků: Klub seniorů, Myslivecké sdružení, Sbor dobrovolných hasičů, Sportovní klub a Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu.

Z činnosti jaroslavických seniorů
Jaroslavický klub seniorů naplnil druhý rok své činnosti a nutno říci, že úspěšně. Seznam akcí je velmi pestrý. Každý první čtvrtek se se
seniory scházíme na partičku karet nebo šachů a jednou měsíčně organizujeme buď výlet, nebo besedu. Jen namátkou: velice zajímavé
přednášky o Mexiku, Vietnamu nebo Izraeli. Absolvovali jsme výlety do Čejkovic a na Svatý Hostýn, anebo si zazpívali s country kapelou
nebo cimbálovkou. Atraktivní bylo březnové vystoupení bubenic z Příluků.
V současné době činí členská základna 52 členů. Klub seniorů se schází ve společenské místnosti v bývalé škole. Pozvánku vždy hlásí
místní rozhlas.
Marie Zbořilová, předsedkyně Klubu seniorů v Jaroslavicích

SK Jaroslavice
Hodnocení sezony 2017/2018
Po celkem úspěšném podzimu jsme získali osmnáct bodů a všichni jsme věřili že, 1. A třídu budeme hrát i v roce následujícím. Bohužel
se tak nestalo a po spackaném jaru hrajeme o třídu níže. Ale jak se říká, vše zlé je pro něco dobré. 1. B třída je v našich podmínkách
ideální, jak pro hráče, tak pro oko diváka, který si určitě přijde na své. Hlavně v tom, že se hraje spousta derby a není třeba skoro
žádné cestování.
Abych se vrátil k hodnocení. O všem rozhodlo jaro, kdy se nám opravdu nedařilo. Několik prohraných zápasu o jediný gól a bohužel
špatná produktivita z naší strany. K tomu několik zranění hráčů základní sestavy a pohroma byla na světě. Vše jsme důkladně probrali
a všichni doufáme, že nás tahle zkušenost postaví zpátky tam, kam patříme, a to je čelo krajské 1. B třídy.
V současné době máme čtyři oddíly – „přípravku“, žáky, dorost a muže „A“. Trenéry jsou naši dřívější i současní hráči. Od letošního
ledna máme nové nájemce hospody, kteří ji hezky zrekonstruovali. Čeká nás oprava tribuny, která byla postavena v 80. letech.
Děkuji všem trenérům, kteří se starají o naši mládež a mužskou kategorii, všem funkcionářům a v neposlední radě fanouškům.

http://www.jaroslavice.cz/fotbal/
Petr Žbel, předseda SK Jaroslavice

Z činnosti Českého zahrádkářského svazu v Jaroslavicích
Sad „Na Vrše“ ve Zlíně–Jaroslavicích, zřízený na základě příslušných rozhodnutí Městského národního výboru Gottwaldov a Okresního
národního výboru Gottwaldov, je organizační a hospodářský celek malých zahrádek, sloužící k pěstování ovocných stromů, keřů, vinné
révy, zeleniny a jiných plodin, květin a k zotavení členů a jejich rodin. Sad vznikl usnesením členské schůze základní organizace ČZS
konané dne 1. 2. 1970 (Sadový řád sadu „Na Vrše“ ZO ČZS Zlín-Jaroslavice).
V současné době sad má 63 členů, kteří zde mají postaveny zahradní domky. Pro všechny členy platí Osadní řád vydaný 5. dubna
2007. Sad řídí výbor ZO ČZS v čele s předsedkyní, kterou je Eva Ondrušková.
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Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína rozhodl k 2. 10. 2007 na základě žádosti ZO ČZS ve Zlíně–Jaroslavicích
prodloužit povolení k nakládání s povrchovými vodami pro vodní dílo „vodovod v kolektivním sadu Na Vrše“ z vodního toku Milenovka
do 31. 12. 2030. Na popud místních občanů bydlících v ulici Drahy společně s jaroslavickými zahrádkáři ze sadu „Na Vrše“ Magistrát města
Zlína zařídil opravu sjízdnosti místní komunikaci, kterou používají. Zahrádkáři si navíc svépomocí vybudovali vstupní přípojku ke spodní
bráně sadu „Na Vrše“.
Jaroslavičtí zahrádkáři na svých výročních schůzích probírají běžné záležitosti týkající se života v zahrádkářské kolonii. Jsou fakticky stejné a
stále se opakující (opravy poničeného plotu, potíže s lehkovážným používáním dodávky vody, problémy společného vlastnictví, některé
neudržované pozemky a chatky, volně pobíhající psi). Zvláštní důraz je kladen na zákaz používání zahradnické strojové techniky o sobotách,
nedělích a svátcích.
V roce 2017 Český zahrádkářský svaz slavil 60. výročí od svého vzniku, i když historie zahrádkářských spolků sahá mnohem dál. Při této
příležitosti navrhlo předsednictvo Českého zahrádkářského svazu o dvojnásobné kvótě vyznamenání pro zasloužilé členy, nebo členy
zakládající základní organizace a také dlouholeté aktivní členy. Čestné uznání za dlouholetou práci ve prospěch Českého zahrádkářského
svazu obdrželo také pět jaroslavických zahrádkářů: Ing. Jiří Holub, Ing. Pavel Jetleb, František Novotný, Eva Ondrušková a Karel Ševčík
(zakládající člen ZO ČZS v Jaroslavicích).

Josef Pala

Ze života jaroslavických myslivců
Myslivecké sdružení Kudlov–Jaroslavice má aktuálně 14 kmenových členů. Nad tím, že si jednou do roka při honu můžete střelit nějakého
zajíce či bažanta (pokud ho najdete) dnes převažuje starost o lesní zvířata, jako např. přikrmování v zimě nebo sledování zdravotního stavu.
A kolik jich můžete ulovit, vám řeknou úřady podle toho, kolik zvířat v revíru máte, takže žádné pravidelné zpestření jídelníčku. V naší
oblasti se z tzv. lovné zvěře vyskytuje srnčí, zajíci, bažanti a divoká prasata.
Dnes všechny a myslivce zvlášť, trápí situace kolem tzv. afrického moru prasat. Sice v říjnu uplyne půl roku od posledního nálezu
infikovaného kusu, nicméně opatření mohou zůstat v platnosti a to až dva roky od nálezu posledního kusu! Protože se u nás situace vyvíjí
celkem dobře, ohlásila veterinární správa postupné rušení některých omezení. Teď v říjnu se odstraní elektrické ohradníky a do konce roku
chce zrušit zákaz vstupu a zlikvidovat také ohradníky pachové.
V průběhu druhého záříjového týdne byla ve Zlínském kraji nalezena tři uhynulá divoká prasata. Ani jeden z nálezů nepocházel z tzv. vysoce
rizikové oblasti uvnitř ohradníků. Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje veterinární správa ve
Zlínském kraji 168 nálezů. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 12 kusů nalezených v zamořené oblasti. Poslední pozitivně testovaný
nález pochází z letošního dubna a jednalo se o kus uhynulý již několik měsíců předtím. Ve 155 případech bylo vyšetření negativní. V
současné době se čeká na výsledek vyšetření jednoho zbývajícího kusu, zbývající dva nové nálezy již byly laboratorně vyšetřeny s
negativním výsledkem na AMP. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 1032 divočáků, za uplynulý týden sedm.
Vyšetření AMP prokázalo pouze u jednoho kusu odloveného během února katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků. V oblasti s
intenzivním odlovem bylo ve stejném období zastřeleno 6813 divokých prasat. Nejvíce lovili myslivci v okresech Kroměříž (1110), Uherské
Hradiště (1079) a Hodonín (1013). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo. (Zdroj KVS)
V našem revíru bylo odloveno osm prasat. Nutno připomenout, že všechna ulovená prasata z rizikových oblastí končí v kafilerii bez ohledu
na to, zda jsou nebo nejsou nakažená. Zatím ještě platí zákaz vstupu do lesa hlavně s volně puštěnými psy. Výjimku mají mimo myslivců též
vlastníci či nájemci pozemků nebo osoby s povolením vydaným Magistrátem města Zlína.
Na dodržování zákazu dohlíží myslivecká
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katastru. Sice tady žádné stádo trvale nesídlí, ale hodně jich přes nás prochází a občas i přenocují.

Sbor dobrovolných hasičů Jaroslavice

S blížícím se koncem roku všichni rekapitulují uplynulé období. Pojďme tak učinit i my za náš Sbor dobrovolných hasičů Jaroslavice.
Mezi naše největší letošní úspěchy bezesporu patřilo první místo v soutěži O putovní pohár primátora města Zlína, která se konala 2. června
ve Lhotce u Zlína. Na start se sjelo 13 soutěžních družstev, zastupující zásahové jednotky dobrovolných hasičů místních částí, které zřizuje
Statutární město Zlín. Úkol obhajoby prvenství z loňského roku se podařil a naším zlatým borcům připadl putovní pohár do stálého
vlastnictví, neboť jej v posledních pěti letech třikrát vyhráli.
Co se týká soutěže Grand prix okrsku, tam to letos nebylo na stupně vítězů, ale poslední soutěž v Ludkovicích nám prvním místem spravila
náladu.
Ale nejen soutěžemi žije náš sbor. Dvakrát ročně pořádáme sběr železného šrotu, pomáháme s přípravou letního tábora v Březůvkách a v
neposlední řadě organizujeme za podpory komise místní části pro děti i jejich rodiče akci „Rozloučení s prázdninami“.
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Před školou i za školou si letos 8. září mohly děti zasoutěžit např. v hodu míčky na terče nebo ve srážení kuželek, vyzkoušely si i obsluhu
vodou naplněné klasické džberovky. Nafouklý skákací hrad a lanová dráha patřily také mezi velmi obléhané atrakce.
O všech akcích se můžete více dozvědět na našich webových stránkách, které pravidelně aktualizujeme: www.sdhjaroslavice.cz
Marie Čechová, jednatelka SDH Jaroslavice

Hospoda Na hřišti
V lednu 2018 převzal dnes už jedinou hospodu v Jaroslavicích nový nájemce Petr Babiš s partnerkou Kristýnou. A vzali to „ozaj z gruntu“.
Výměna výčepu, obložení dřevem, přibyl barový pult, radikální úklid zázemí, nákup nového vybavení, nové slunečníky na zahrádce atd.
dávaly tušit, že to bude všechno trochu jinak. A taky že ano. Vedle příjemné, usměvavé obsluhy se výrazně rozšířil sortiment, jak co se týče
pití, tak toho, co si k němu zakousnout. Např. z piv si můžete vybrat Radegast 10 nebo 12 anebo s láskou točenou Plzeňskou 12 za ceny
odpovídající dědinské hospodě. Trochu hůř už na tom budou vinaři, ale je to hospoda, ne vinárna. A co se týče „panáků“, tak tam je rozpětí
opravdu širokánské – ve výběru i v ceně. Takže se přijďte podívat, určitě se budete cítit příjemně. Pokud ještě trefíte hezké počasí, rádi vás
obslouží i na zahrádce vyhlášené nádherným a zatím developersky nerušeným výhledem.
http://www.jaroslavice.cz/fotbal/hospoda.html, kontakt: 774 025 025, otevřeno středa až neděle

Restaurace U Baďurů
Hned v sousedství najdete ještě jedno, tentokrát restaurační zařízení. Od 90. let jej provozuje rodina Baďurova. Zpočátku tam měli kulečník,
biliár a dokonce i kuželnu. S přibývajícím zájmem strávníků o výbornou kuchyni tyto věci ustoupily většímu zázemí a dalším stolům. Dnes si
tam můžete zajít na vydatné „meníčko“ anebo si jej můžete nechat vozit až domů či do práce za cenu 75 resp. 85 Kč. Příprava jídel začíná už
kolem druhé hodiny v noci, čtyři vozy pak od rána zajišťují rozvozy, kdy šikovný personál dodá jídlo až do vašich rukou
http://www.restauraceubaduru.cz/

Hospoda Na hřišti

Restaurace U Baďurů
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Rok v Jaroslavicích (od července 2017 do října 2018)
Tradiční pouť

Volby

Tradiční pouť se konala v Jaroslavicích v neděli 23. července 2017 –

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se

poprvé v novodobé historii bez pouťových atrakcí a občerstvení.

konaly 20. a 21. října 2017. Hnutí ANO 2011 zvítězilo ve všech

Poutní mši svatou v místní kapli sv. Anny sloužil za pěkného počasí

krajích. V Jaroslavicích se voleb zúčastnilo 419 občanů z 627

venku před kaplí zlínský kaplan Mgr. Michal Zahálka.

oprávněných voličů, což je 66,83 % místních obyvatel. Z počtu 419

Proč letos chyběly kolotoče a proč nebylo žádné občerstvení? Na tyto

hlasů byly dva hlasy neplatné.

otázky odpověděl po bohoslužbě člen komise místní části Antonín
Cekota: „Letos se nepodařilo zajistit občerstvení. Díky EET

Ve dnech 5. a 6.října 2018 proběhly volby do obecních

(Elektronické evidenci tržeb) jej já už od března 2017 provozovat

zastupitelstev. Z 654 oprávněných voličů jich tentokrát přišlo volit

nemohu a nikdo jiný o tak malou akci zájem nemá. Což v podstatě

256. V Jaroslavicích zvítězilo hnutí STAN před ANO a KDU-ČSL.

platí i pro kolotoče, které se mi vždy dařilo zajistit jen díky dobrým

Ve Zlíně to však o pár hlasů vyhrálo ANO.

osobním kontaktům, ale všechno má dnes své meze. Je zde přímá
návaznost – bez občerstvení nebudou lidi, bez lidí nebude kšeft a bez

Tříkrálová sbírka

kšeftu složenky nezaplatíte. Navíc stánek s občerstvením nemáme

Při Tříkrálové sbírce v sobotu 6. ledna 2018 bylo v Jaroslavicích

(oproti lunaparku) uvedený ve vyhlášce 4/2016, takže je asi potřeba

vybráno rekordních 22.081 Kč. Koledníci byli rozděleni do čtyř

dalších šest povolení. Dále se prodlužují termíny na zhruba 60 dní na

skupin. První skupina s vedoucí Irenou Kadlčákovou vykoledovala v

podání žádostí, kterých např. letos bylo devět, bez ohledu na to, že se

horní části obce 9410 Kč. Druhá skupina s vedoucí Andreou

jedná o opakující se akci, dlouhá léta na stejném místě za stejných

Filipovou vykoledovala v dolní části obce 6362 Kč. Dvě skupiny si

podmínek. Žádosti podané 4. července 2017 byly prostě podány

rozdělily střed obce: skupina s vedoucím Josefem Němečkem

pozdě, jenže já jsem do 3. července ještě nevěděl, jestli kolotoče

vykoledovala 5397 Kč a malá skupinka s Filipem Němečkem

vůbec do Jaroslavic přijedou…“

vykoledovala 912 Kč.

Barumka po 44 letech v Jaroslavicích

I Jaroslavice v rizikové oblasti kvůli africkému moru

Ve dnech 25. až 27. srpna 2017 se ve Zlíně uskutečnil 47. ročník

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj (KVS) vydala 9. ledna

Barum Czech Rally, automobilové soutěže, která je součástí

2018 nová mimořádná veterinární opatření v souvislosti s africkým

Mistrovství Evropy a Mistrovství ČR. Po 44 letech vedení závodu

morem prasat. Rozšiřují tzv. vysoce rizikovou oblast o Zlín–

rozhodlo, že jedna rychlostní zkouška pojede opět přes Jaroslavice.

Jaroslavice, Zlín–Kudlov, Lípu a Želechovice nad Dřevnicí. Od 1.

Ulice Pomezí, Návrší, Drahy a Průkop byly proto při této příležitosti

února 2018 začal platit zákaz chovu. Kvůli prasečímu moru byla

uzavřeny v neděli 27. srpna 2017 od 7.00 do 16.30 hod. I když byl

rozšířena oblast, pro kterou platí zákaz vstupu do lesů, což platilo i

závod místy velmi nebezpečný, zvláště v úseku Drahy, dopadl bez

pro Jaroslavice.

úrazu a k spokojenosti diváků místních i těch, kteří do Jaroslavic při
této příležitosti přicestovali.

Oprava propustku před Jaroslavicemi
Dva měsíce (od 24. 4. 2018 do 28. 6. 2018) trvala oprava
propustku přes hlavní silnici těsně před Jaroslavicemi. Šlo o
havarijní stav, kde hrozilo propadnutí vozovky. Naštěstí nebyla celá
komunikace uzavřena, vždy se opravoval jen jeden jízdní pruh. Na
dva měsíce byla v této části řízena doprava v obou směrech
semafory. Stavební práce provedla stavební firma KKS ze Zlína.
Úmrtí nejstarší jaroslavické občanky
Nejstarší jaroslavická občanka Anežka Hašpicová zemřela 18.
července 2018 v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, kde
strávila posledních 14 dní svého života. Ve svých 97 letech byla
zcela samostatná, velmi čilá, duševně i tělesně. Ve svém domku v

Počasí
Mrazivý leden a velmi suché léto, jinak vše v normálu – tak by se dalo
ve zkratce shrnout počasí v roce 2017 na Zlínsku.

Jaroslavicích žila dlouhá léta sama jako vdova.
Zemřelí občané
Od července 2017 do září 2018 zemřelo šest jaroslavických
občanů.

Josef Pala, jaroslavický kronikář
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Vrátil jsem se do rodných Jaroslavic
Malý rozhovor s Antonínem Cekotou, předsedou Komise místní části Jaroslavice

Jaký je to pocit odstěhovat se z velkoměsta do malé obce na Valašsku?
Pro mne to byl návrat domů, protože jsem v Jaroslavicích do svých sedmi let vyrůstal. Moji rodiče i
prarodiče všichni pocházeli z Jaroslavic. Vrátil jsem se do rodné chalupy.
Jak dlouho jsi v Praze bydlel?
Skoro třicet let – od roku 1962 až do roku 1991 – se třemi přestávkami. V Jaroslavicích jsem chodil
do 5. třídy, o dva roky později jsem navštěvoval 7. třídu ve Zlíně, to bylo v roce 1968 a pak to byly
dva roky (1983 až 1985), kdy jsme zde bydleli po svatbě.
Je o tobě všeobecně známo, že tvým velkým koníčkem byly a stále ještě jsou automobilové závody…
Ano, auta mne vždycky zajímala. V 18 letech jsem začal jezdit orientační soutěže, později také
rallye. I dnes se ještě občas svezu na místě spolujezdce při veteránské rallye. Také stále pomáhám
na „Barumce“. Plných 16 let jsem byl ředitelem amatérské rallye „Ve stopě Valašské zimy“ ve
Vizovicích, kde dodnes působím jako tajemník soutěže. Auta mne i živila, od roku 1991 až do
důchodu jsem měl obchod s autodíly a manželka v oboru působí dodnes.
Jak ses dostal k práci v Komisi místní části Jaroslavice?
Na konci 90. let jsem začal pracovat v tehdejší Regionální komisi v Jaroslavicích, na jejíž činnost
navázala v roce 2001 nově ustanovená komise místní části. Od 1. ledna 2018 jsem se ujal funkce
předsedy Komise místní části Jaroslavice, do které mne zvolili její členové na svém zasedání loni 16.
listopadu. Mám také zkušenosti z komunální politiky, protože v letech 2002 až 2006 jsem byl
členem Zastupitelstva města Zlína.

Josef Pala

Pozvánka na košt
Tradiční Jaroslavický košt ovocné pálenky proběhne v sobotu 19. ledna 2019 v hospodě Na hřišti. Příjem vzorků bude od 15.30 do 17.00
hod. Jelikož letošní úroda byla bohatá a očekává se větší množství vzorků, bude jejich počet omezen na 30 – s tím, že bude přednostně
zařazena slivovice.
Od každého účastníka bude přijat jeden vzorek. Pokud zbudou volná místa, mohou být přijaty i dva vzorky.
Vlastní košt začne v 18.00 hod., vstupné je 200 Kč/pár, občerstvení v ceně je zajištěno též už tradiční „Jardovou vepřijádou“.
Rezervace včetně úhrady vstupného řeší nejpozději do 6. 1. 2019 personál hospody, domluvit se můžete na telefonu 774 025 025.
Na minulém koštu 3. 3. 2018 se sešlo 26 vzorků od 24 soutěžících.
Až na čtyři vzorky byla všechno slivovice. Vyhrál J. Mrlina dost těsně před J. Krejčiříkem a R. Novákem.
Antonín Cekota

Kancelář místní části Jaroslavice
(budova bývalé školy)
Tajemnice: Jarmila Skydánková
Nejnovější údaje o obci
Jaroslavice mají celkem 336 čísel popisných. K 1. 1. 2018 v Jaroslavicích trvale
bydlelo 808 obyvatel, z toho 397 mužů a 411 žen.

Úřední hodiny: Pondělí: 15-19 hod.
Tel. 575 570 738
Email: kancelar_jaroslavice@zlin.eu
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