Žarošický zpravodaj II/2020
ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané, doba roušková je zpátky.
Předpokládáme, že nás, stejně jako na jaře, čekají další
opatření, která nám ztíží běžný život. Bereme to jako
nutné zlo. Již jsme museli zrušit nebo zásadně omezit
několik významných akcí, které u nás v obci tradičně
probíhají. Nyní byla vyhlášena další restriktivní opatření
vlády, dík nimž jsou zavřené školy, některé služby a také
restaurace a bary. Věřme, že tato doba brzy skončí.
Články, které nám autoři zaslali, byly připravovány
v době před vyhlášením nových preventivních opatření
platných od 14.10.2020. Proto omluvte nepřesnosti, které
mohly vzniknout díky rychle se měnící situaci během
posledních dnů.
Obecní úřad nepřestal ve své činnosti ani v době
vyhlášené karantény. Po uvolnění omezení mohl
pokračovat normální život tak, jak probíhal před
vypuknutím epidemie. Některé odložené akce mohly být
realizovány.

Prvního září byla plánována návštěva manželky
prezidenta Ivany Zemanové v Muzeu a komunitním
centru Žarošice. V rámci své návštěvy v Jihomoravském
kraji si do svého programu vybrala právě Žarošice. Kvůli
zranění pana prezidenta se návštěva nakonec
neuskutečnila.
Před velkým dilema jsme stáli při plánování Zlaté
soboty. Narůstající počty nemocných v nás vyvolávaly
obavy z možné nákazy při velkém počtu poutníků a
návštěvníků v naší obci, a tím ohrožení zdraví našich
občanů. Výsledek našeho rozhodování znáte. Pouť se
konala jako každý rok, avšak prodejní stánky
s pouťovým zbožím nebo s občerstvením byly povoleny
pouze mimo hlavní cestu tak, aby nedocházelo ke
koncentraci lidí na jednom místě.
Třetí říjnový víkend se v Žarošicích každoročně
konají tradiční císařské hody. Přes plány, jak hody nechat
proběhnout alespoň v omezené podobě (bez večerních
zábav, s omezením kontaktů a maximálním snížením
možnosti nakažení), došlo nakonec k tomu, že hody byly
zrušeny úplně.

Jednou z nich bylo vítání občánků, které se konalo
v červenci v Sále Josefa Konečného. Za hudebního
doprovodu Elišky Lisalové a Marka Hojače jsme přivítali
osm nových občánků Žarošic.

Oznámení o zrušení hodů (foto S. Kacerová)
Nadále probíhá příprava na zasíťování obce optickými
kabely pro vysokorychlostní internet. Stejně tak je stále
připravován (a zatím odkládán) projekt uložení NN
do země v části obce Žarošice.
Vítání občánků (foto J. Kacer)
V průběhu června jsme obdrželi potvrzení o získání
dotace na vybudování dětského a workoutového hřiště.
Více podrobností jsme uváděli v minulém čísle
Zpravodaje. Bylo vypsáno výběrové řízení na zbudování
obou hřišť. Rada obce následně jmenovala komisi, která
vybrala vítěznou firmu Flora Servis s.r.o., která během
října hřiště vybuduje.

Na jaře roku 2021 začnou práce na výstavbě
inženýrských sítí pro pět RD v trati Oujezdky III.
Při plánované rekonstrukci zasakovacího pásu
v Oujezdkách došlo ke zpoždění z důvodu připravované
výstavby bytového domu, jelikož musela být změněna
kapacita odvodu dešťové vody.

Ke zmiňované výstavbě bytového domu jsou
připraveny projekty, které nyní čekají na schválení na
Stavebním úřadu ve Ždánicích.
Zpoždění nabrala rekonstrukce prostor ve zdravotním
středisku pro dětského lékaře a fyzioterapeuta. Zpoždění
bylo způsobeno nedokončením projektové dokumentace
při extrémní vytíženosti projektantů některých sítí. Nyní
již je projektová dokumentace kompletní a probíhá
stavební řízení. Také u této akce předpokládáme započetí
stavebních prací na jaře roku 2021.
Václav Vágner, Ing. Jiří Kacer, Ph.D.

PODĚKOVÁNÍ

Obzvláště chceme vyzdvihnout pomoc žen, které
se ujaly šití nedostatkových roušek. V několika dávkách
se tak podařilo rozdat roušky těm, kteří neměli možnost
si je sehnat. Náš dík patří Haně Poláčkové, Regině
Maleňákové, Darje Belákové, Aleně Kerton, Jitce
Hořavové, Ludmile Plaché, Heleně Martináskové, Květě
Machálkové a Lucii Schovancové, které nejenže
zabezpečily své rodiny a postupně také celou obec,
ale jejich originální výtvory mnohdy splňovaly nároky
na plně funkční módní doplněk.
Ale naše poděkování patří i Vám všem ostatním,
kteří jste ušili roušky sobě, své rodině či sousedům.
Máme
informace,
že roušky
ze Žarošic
jsou i v nemocnicích a jiných zařízeních.

Během jarních měsíců, kdy byla vyhlášena vládní
omezení, jsme se museli naučit šít a poté nosit roušky.
Naučili jsme se připravovat dezinfekci, kterou nyní běžně
používáme při návratu domů nebo při vstupu
do veřejných budov (obecní úřad, škola, obchod, pošta).
Naučili jsme se dodržovat rozestupy a také několikrát
měněnou dobu vstupu do obchodů. To vše se základním
cílem ochránit nejohroženější skupiny obyvatel a také nás
všechny.
Je na místě poděkovat Vám, občanům Žarošic, že jste
disciplinovaní a bez problémů jste dodržovali platná
nařízení. Mnohdy to bylo a znovu je značně omezující.
Ze všech stran slyšíme, jak je to kontraproduktivní
a škodlivé, ale momentálně je to jediné, co můžeme proti
viru dělat.
Ihned po vyhlášení nouzového stavu se nám ozvalo
mnoho z Vás, zda potřebujeme s něčím pomoci, zda
je třeba něco udělat nebo zařídit. Všem dobrovolníkům
děkujeme.

Příprava desinfekce na hasičské zbrojnici (foto R. Klauz)
Hned poté bylo nutné zabezpečit veřejné budovy
dezinfekcí. Obecní úřad měl již s předstihem dodávky
objednány, avšak vypuknuvší krize vše zpozdila.

Roušky (foto Miroslava Urbanová)
Obec nabídla a také v několika případech zabezpečila
nákupy starším občanům Žarošic. Na obecních stránkách
vznikla nová rubrika „Mimořádná opatření“, kde jsme
pro Vás přinášeli nejnovější informace o nařízeních
vlády.
V hlášení
obecního
rozhlasu
a
také
na facebookových stránkách obce jsme zveřejňovali
vše aktuální o nabídkách nebo o potřebě roušek,
dezinfekčních gelů a dalších informací.

Připravená desinfekce pro občany (foto R. Klauz)

Z toho důvodu jsme přivítali nabídku Roberta Klauze,
který s několika dalšími dobrovolníky (Roman Švábík,
Martin Konečný a Iva Vagnerová) sehnal a namíchal
dostatečné množství dezinfekce na pokrytí prvotní
potřeby. Proto bylo možné ji nabídnout i Vám, občanům
Žarošic.
Zároveň s výše zmíněnými prostředky na ochranu
začali někteří z Vás vyrábět ochranné štíty. Poděkování
patří Kamilu Plachému, který zabezpečil štíty pro naše
hasiče, kteří se při zásazích setkávají s lidmi, o jejichž
zdravotním stavu neví nic.

NETRADIČNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO
ROKU
Prvního září začal v základní a mateřské škole nový
školní rok 2020/2021. Díky platným omezením bylo
slavnostní zahájení naplánováno venku, před budovou
školy. Bohužel, žákům a učitelům nepřálo počasí, a proto
se žáci se svými třídními učiteli přesunuli přímo do svých
tříd.

Třída 1. A (foto S. Kacerová)

Zkompletované štíty (foto R. Klauz)
Další, kterým obec děkuje, jsou Robert Klauz,
František Černý, Roman Švábík a Martin Konečný.
Ing. Jiří Kacer, Ph.D.

PŘÍPRAVA ŠKOLY NA MOŽNOU
DISTANČNÍ VÝUKU
Vzhledem k současné zdravotní situaci v ČR
a možnosti znovuzavedení distanční výuky na základních
školách proběhlo v minulých týdnech ze strany školy
k zjištění „průchodnosti“ dálkových komunikačních
kanálů mezi učiteli a žáky. Žákům byly učiteli zadány
úkoly, na které reagovali dálkovým způsobem z domu.
V současné době je nutná připravenost na tento způsob
vzdělávání od všech zainteresovaných stran, tzn. učitelů,
žáků i zákonných zástupců. Učitelé se přesvědčili, že žáci
jsou na tento způsob výuky připraveni. V jarních
měsících tohoto roku, kdy tento typ výuky probíhal,
pracovali žáci dobrovolně. Pokud by došlo k opětovnému
zavedení distančního vzdělávání, bude tento systém
výuky pro všechny žáky povinný.
Každý zákonný zástupce by se měl v zájmu svého
dítěte seznámit s dálkovou komunikací, aby mohl být
svému dítěti nápomocný. Třídní učitelé všech tříd jsou
připraveni komunikovat na dálku i se zákonnými zástupci
žáků tak, aby mohli společně řešit případné problémy online výuky.
V současné době probíhá vyučování
způsobem a věříme, že to tak i nadále zůstane.
Mgr., Ing. Tibor Zmrzlík, ředitel školy

běžným

Třída 1. B (foto S. Kacerová)
Pouze prvňáčci se svými rodiči byli přivítáni v sále
školy, kde jim mnoho úspěchů popřáli starosta obce
Václav Vágner, starostka Násedlovic Vlasta Mokrá, pan
farář Josef Pohanka a ředitel školy Tibor Zmrzlík.
V obou prvních třídách je po 14 žácích a jejich třídními
učitelkami jsou Mgr. Kristina Hečová a Mgr. Iveta
Svobodová.
Susann Kacerová

FARNOST V DOBĚ COVIDOVÉ
Když se na počátku letošního roku začaly objevovat
zprávy o výskytu nového koronaviru v Číně, nevěnoval
jsem jim pozornost. Čína je přece daleko a v posledních
letech už se vyskytly další nemoci, které plnily titulky
médií. V tu dobu jsem netušil, jak moc zasáhne
koronavirus do běhu světa a poznamená naše životy.

V polovině března se takřka ze dne na den zastavil
běžný život v naší zemi, v Evropě a dalších částech
zeměkoule. Opatření dolehla na všechny obyvatele
i na život církve. Byly zakázány veřejné bohoslužby
a další shromáždění. Skutečnost do té doby takřka
nemyslitelná. I za války nebo rudé totality se tak nestalo.
Ještěže žijeme v době internetové. Nejen v rozhlase
a televizi byly posíleny přenosy bohoslužeb. I z mnoha
kostelů se začaly vysílat mše svaté prostřednictvím
internetu. Díky ministrantům Ondrovi Stanislavovi
a Tomovi Popelkovi i z žarošického kostela od 5. postní
neděle začaly pravidelné přenosy nedělní hrubé mše
svaté a páteční bohoslužby určené pro děti. Taktéž bylo
umožněno věřícím z našich farností sledovat obřady
Velikonočního třídenní. A nejen jim. Mnoho lidí z naší
vlasti i ze zahraničí využilo možnost alespoň virtuálně
navštívit naše poutní místo.
Klukům bych rád za tuto pomoc ještě jednou
poděkoval. V kostele trávili velkou část volného času,
když místo ve škole studovali doma. Díky vysílání
se podařilo neztratit mezi sebou kontakt, povzbuzovat
se v těžké době i sdělit farníkům praktické informace.
Po této zkušenosti hodláme zřídit kamerový systém
v kostele i na prostranství, aby bylo možné v případě
potřeby vysílat kdykoliv. A zaznamenávat poutní
promluvy, což už v minulosti byla opakovaná prosba
poutníků.
V době jarní vlny pandemie vrcholila stavba
hospodářského objektu na dvoře fary. I přes tuto
nenadálou komplikaci, práce nebyly přerušeny a skončily
v plánovaném termínu. Navíc se podařilo vydláždit
plochu mezi garážemi a farou zámkovou dlažbou,
což v původním projektu bylo plánováno až v druhé
etapě. Práce si vyžádaly nemalé finanční prostředky.
I v tomto případě s radostí musím vyjádřit poděkování
za obrovskou vlnu podpory a solidarity, kterou jste
v době, kdy farnost zůstala na delší dobu bez příjmů, dílo
podpořili. Také farníkům, kteří bezúročně farnosti půjčili
svoje úspory na dofinancování stavby. Objekt je již
zkolaudován, garáže slouží k parkování automobilů
kněží, sklady budou postupně zaplňovány věcmi
z kostela a poutního prostranství. První místnost z ulice
je koncipována jako prodejna a farnost ji nabízí
k pronájmu.
Těsně před vyhlášením celostátní karantény
se za pomoci našich hasičů podařilo probourat úzkou
branku v ohradní zdi mezi kostelem a farou a osadit ji
dveřmi větší světlosti, aby o poutích i při běžném
provozu byla snazší komunikace mezi farou, novým
hospodářským objektem a kostelem.
Letos 21. května uplynulo 25 let od papežské
korunovace Staré Matky Boží Žarošské sv. papežem
Janem Pavlem II. Těšili jsme se na oslavu tohoto malého
výročí velké události, která se zlatým písmem vepsala
do dějin poutního místa i obce. Pozvání na Korunovační
pouť přijal papežský nuncius v České republice Mons.
Charles Daniel Balvo. Kvůli hygienickým opatřením

nemohla pouť proběhnout obvyklým způsobem. Mše
byla neveřejná, vysílaná přes internet. Panu nunciovi
se u nás velmi líbilo (zvláště krásné poutní zpěvy
v podání našeho chrámového sboru) a přislíbil přijet
i v příštím roce. Tak jen doufejme, že to už bude pouť
pro všechny ctitele Divotvůrkyně Moravy.
Jelikož Korunovační pouť proběhla v kostele
za zavřenými dveřmi, nebylo možné, aby se naši
krojovaní zapojili do liturgie. Vynahradili si to však
o červnové třináctce. I přes nejisté počasí se pouť
nakonec vydařila znamenitě a naše mládež se nenechala
zahanbit.
K zmíněnému jubileu korunovace vznikl nápad
pro naše poutní místo získat relikvie sv. Jana Pavla II.
Zprostředkovatelem se stal novoříšský opat Marian
Rudolf Kosík O.Praem., který se obrátil na emeritního
krakovského arcibiskupa a dlouholetého sekretáře Jana
Pavla II. Stanislawa kardinála Dziwisze. První
domluvený termín převzetí relikvie kapky krve svatého
papeže zhatilo uzavření hranic. Ve čtvrtek 20. srpna jsme
se vydali na cest do Krakova a osobně si je z rukou pana
kardinála převzali. Kromě kněží na setkání naši farnost
zastupovala paní Eliška Vachová. Jsme rádi, že v našem
kostele máme trvalou památku na prvního papeže
Slovana a že se můžeme těšit z jeho přímluvy.
Koronavirovou krizí byla poznamenána i letošní Zlatá
sobota. Bez stánků, bez účasti slovenských poutníků,
ale především s poutníky z blízkého okolí. Za krásného
počasí se nakonec hlavní pouť vydařila a byla důstojnou
oslavou Matky Boží. A v naději, že pod jejím ochranným
pláštěm překonáme i tuto zkoušku a nelehkou dobu.
P. Josef Pohanka

NEPODAŘENÉ JEHLICE
Zdravím všechny příznivce muzea v obci.
Každým rokem chodím na jarní a podzimní
povrchové sběry pro archeologické nálezy, které
vytvářejí pomyslný mapový podklad pro pochopení
minulosti a vzniku obce Žarošice.
Za 35 let se mi podařilo chozením po zkypřené půdě
orbou nalézt nejenom mnoho kostí a parohů, ale také
pestrou škálu kamenných nástrojů prehistorických,
kostěných a nesčetného množství keramických zlomků,
které jsou mnohdy hmotným dokladem časového
zařazení v rámci lidských dějin zemědělského lidstva
Moravy.
Tak jsem nedávno vlastní prospekcí v trati Díle
v Jezírkách našel záhadný předmět. Zprvu jsem doufal,
že se jedná o hlavu pravěké bronzové jehlice, neboť jsem
se nacházel v archeologicky zajímavé lokalitě. Avšak
brzy jsem vystřízlivěl prozaicky.

Soukal spolu
Malečkem.

s

náměstkem

hejtmana

Martinem

Cílem Jihomoravského kraje a celé soutěže je
motivovat vlastníky památek k jejich citlivé rekonstrukci
nebo obnově. „Jižní Moravu navštěvují každoročně
statisíce turistů. Prostřednictvím této soutěže chceme
podpořit a zviditelnit opravené kulturní památky
a pomoci jejich vlastníkům při jejich obnově,“ řekl radní
JMK pro oblast kultury Tomáš Soukal. Do soutěže bylo
možné přihlásit registrované kulturní památky, jejichž
celková obnova, popřípadě obnova ucelené části areálu,
byla dokončena během roku 2019.

Bylo mi sděleno, že v mém nálezovém případě
se jedná o klíček ke kapesním hodinkám tzv. klíčovkám.
Čili stáří předmětu se pohybuje, nikoli před dvěma
tisíciletími, ale před sto padesáti lety.

„Komise soutěže také navrhla Radě Jihomoravského
kraje udělit zvláštní cenu ve výši 25 tisíc korun a titul
„Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji“ panu
Romanu Muroňovi ze Žarošic jako osobnosti
Jihomoravského kraje, která vykazuje hluboký a trvalý
zájem, vytrvalost a obětavost ve vztahu k péči
o památky,“ dodal radní Soukal. Titul „Rytíř péče
o památky v Jihomoravském kraji“ za rok 2019 získává
pan Roman Muroň ze Žarošic.

Klíček ke kapesním hodinkám (foto R. Muroň)

Předávání ocenění ve Vile Löw-Beer (foto JMK)

A právě proto, že nález zamotal hlavu nejen nám,
ale i Masarykovu muzeu v Hodoníně a Ústavu
archeologické památkové péče v Brně, je artefakt pro nás
jistě o to víc zajímavější.

Jako správce depozitáře muzea provozovaného obcí
Žarošice instaloval expozici muzea oceněnou v rámci
soutěže Vesnice roku v roce 2012. Expozice se zabývá
minulostí obce a současně tradičními hodnotami obce,
jako poutního místa.

Nalezená „domnělá jehlice“ (foto R. Muroň)

Někdy se i mistr tesař utne!
Roman Muroň

ROMAN MUROŇ – RYTÍŘ RYTÍŘ
PÉČE O PAMÁTKY V
JIHOMORAVSKÉM KRAJI
V pondělí 22. června 2020 byly ve Vile Löw-Beer
slavnostně vyhlášeny výsledky letošního třináctého
ročníku soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka
Jihomoravského kraje v roce 2019“. Ocenění majitelům
vítězných památek předal radní pro oblast kultury Tomáš

Roman Muroň je nálezcem žarošické venuše Alenky
(keramická soška ženy z období mladší doby kamenné)
a nesčetného
množství
dalších
hodnotných
archeologických pravěkých artefaktů. Těsné vazby
na region, pokora před stavební dovedností předků
spojené s lokálními materiály a tradičními technologiemi
ho přivedly k vlastní umělecké tvorbě (autor hliněných
obrazů)
a
ekologicky
provedené
stavbě
jednoprostorového hliněného domu ve Zdravé Vodě
vybudované z nepálených cihel, které sám vyráběl
(dle jeho slov byla v tomto projektu nejdražší položkou
klika od vstupních dveří). Při práci na obnově muzejní
budovy paralelně pracoval pro Ústav archeologické

památkové péče v Brně. Tvořil rovněž repliky pravěké
zakuřované keramiky, kterou vypaloval ve vlastnoručně
postavených pecích.

Společné foto oceněných (foto JMK)
V roli praktikujícího hlínaře se účastní taktéž
workshopů k tradičním technologiím pořádaných
Národním památkovým ústavem.
Na propagaci kulturně historických hodnot regionu
se podílí i jako člen občanského sdružení Historickovlastivědného spolku Žarošice. Na Ždánicku, zejména
v katastru obce Žarošice, se věnuje záchraně drobných
sakrálních památek. K mimořádným počinům lze zařadit
záchranu zdevastovaného dřevěného kříže nalezeného
v lese mezi Mouřínovem a Rašovicemi, který sám
kvalitně restauroval a nechal postavit před budovu muzea
v Žarošicích.
K zaslouženému titulu Romanovi
a přejeme mnoho dalších úspěchů.

gratulujeme

Ing. Jiří Kacer, Ph.D.

60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MUZEA
V ŽAROŠICÍCH

LETOS VE ZNAMENÍ ZMĚN
Rok 2020 je nejen pro naši jednotku velmi specifický,
a to z důvodu šířící se pandemie, která zcela jistě
ovlivňuje veškeré činnosti jednotky. Tento rok jsou
dle nařízení vlády odloženy veškeré výcviky, prověřovací
a taktické cvičení, zkrátka se dělá všechno pro to, aby byl
pouze zachován výjezd v případě potřeby. Jelikož
se Covid 19 nevyhýbá ani hasičům, potvrdila se nákaza
také u několika příslušníků HZS na stanici ve Slavkově.
Z tohoto důvodu musela být stanice na 6 dní zcela
uzavřena.
Vedení Hasičského záchranného sboru JMK rozhodlo
o nařízení pohotovosti pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů (JSDH) Žarošice z důvodu zajištění hasebního
obvodu za stanici Slavkov, zejména při výjezdech
k dopravním nehodám, ale i k jiným mimořádným
událostem. Tak se stala hasičská zbrojnice v Žarošicích
na 6 dní téměř naším druhým domovem. Na pohotovosti
se neustále střídali hasiči ve 12 hodinových směnách
ve dne i v noci. Během uvedené doby musel být
zachován výjezd do 2 minut od vyhlášení poplachu,
tak jak to mají jednotky HZS. Výjezdů za toto období
bylo naštěstí méně, ale i tak si kluci několikrát
vyzkoušeli, jaké to je, když musí vyjet do 2 minut
od vyhlášení poplachu. Chlapi na hasičce ovšem jen
neseděli a nečekali na případný výjezd, ale odvedla
se spousta práce jak na technice, tak při úpravách dvora
za hasičkou. Jsem velmi rád, že jsme byli schopni
poskládat a udržet pohotovost na tak dlouhou dobu
a klukům ještě jednou patří velký dík za jejich čas a úsilí.
Dalším velkým krokem pro jednotku Žarošice je,
po několik let projednávaný, návrh ze strany HZS
o přeřazení do jednotky kategorie JPO II s výjezdem
do 5min od vyhlášení poplachu. Po mnoha jednáních
se to nakonec povedlo a JSDH Žarošice bude koncem
roku zařazena jako JPO II. Na okrese Hodonín je těchto
jednotek pouze 5. Tímto přeřazením dojde k lepšímu
plošnému pokrytí hasebního obvodu a zajištění rychlejší
pomoci nejen občanům Žarošic, ale i okolních obcí.
Pro lepší představu o časech výjezdu a odpovědnosti
jednotek v ČR viz níže:
JPO I

Plakát k 60. výročí založení muzea Žarošice (J. Hroudný)



Jednotka Hasičského záchranného sboru ČR,
zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o
zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5)
nebo jejich kombinaci.



Poskytuje pomoc obcím speciální
technikou v území své působnosti.



V místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO;
u početně málo obsazených stanic zpravidla v
součinnosti s místní jednotkou SDH obce.



Doba výjezdu z místa dislokace do 2 minut.

a

ostatní



Provádí zásahy i mimo katastrální území obce, v níž
jsou dislokovány.
JPO II



Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie
JPO II, zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s
počtem obyvatel nad 1000



Doba výjezdu z místa dislokace do 5 minut.



Dělí se dále do dvou podkategorií: JPO II/1 a JPO
II/2. V prvním případě zabezpečuje jednotka výjezd
jednoho družstva o zmenšeném početním stavu, ve
druhém případě zabezpečuje výjezd dvou družstev o
zmenšeném početním stavu



Provádí zásahy i mimo katastrální území obce, v níž
jsou dislokovány.
JPO III



Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie
JPO III, zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s
počtem obyvatel nad 1000.



Doba výjezdu z místa dislokace do 10 minut.



Dělí se dále do dvou podkategorií: JPO III/1 a JPO
III/2. V prvním případě zabezpečuje jednotka výjezd
jednoho družstva o zmenšeném početním stavu, ve
druhém případě zabezpečuje výjezd dvou družstev o
zmenšeném početním stavu



Provádí zásahy i mimo katastrální území obce, v níž
jsou dislokovány.

VČELAŘSKÝ KROUŽEK
Činnost Včelařského kroužku mládeže při Základní
organizaci Českého svazu včelařů Žarošice, stejně jako
u jiných včelařských kroužků se časově shoduje
se školním rokem. Začíná tedy každý rok v září
a oficiálně končí v červnu, ale jelikož se ve včelařském
kroužku v rámci praktické výuky staráme o včely,
tak činnost kroužku pokračuje i během prázdnin.
V sezoně 2019/2020 navštěvovalo kroužek 5 dětí
ze Žarošic, Uhřic a Ždánic. Na začátku jsme společně
s dětmi včely řádně zakrmili a poléčili, abychom na jaře
měli silná a zdravá včelstva schopná nejen se uživit,
ale také přinést nám včelařům sladkou odměnu.
Pro podporu včelí pastvy jsme s dětmi z kroužku
a dobrovolníky pomohli také vysázet a oplotit
medonosné stromky v obci Násedlovice, kde výuka
ve Včelařském domě probíhá. Výsadba medonosných
stromků proběhla také v obcích Žarošice a Uhřice,
na jejichž katastrech působí ZO ČSV Žarošice. Zbytek
podzimu a zimu jsme s dětmi strávili ve Včelařském
domě opakováním a prohlubováním teoretických
znalostí, zejména v oblasti anatomie včely, k čemuž nám
také
pomohly
pomůcky
zakoupené
z dotací
z Jihomoravského kraje a obce Žarošice. Poslední výuku
před Vánocemi si děti ozdobily medové perníčky.

JPO IV


Jednotka hasičského
záchranného
podniku zřizovaná právnickou nebo
podnikající osobou.



Poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR
zpravidla na základě písemné dohody



Provádí zásahy převážně v areálu podniku, v němž
jsou dislokovány.

sboru
fyzickou

JPO V


Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie
JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o
zmenšeném početním stavu.



Zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem
obyvatel do 200.



Doba výjezdu z místa dislokace do 10 minut.



Provádí zásahy převážně v katastru obce, v níž jsou
dislokovány.
Petr Moleš, velitel jednotky

Prezentace činnosti včelařského kroužku před školou
(foto R. Švábík)
Druhou polovinu školního roku nám, stejně jako
mnoho jiným kroužkům, přerušila pandemie a nebylo
možné se scházet ve Včelařském domě. Pandemie přišla
pro kroužek v nešťastnou dobu na začátku jara, a tudíž
jsme s dětmi nemohli začít chodit ke včelám a starat se o
ně společně jako jsme to dělali v předchozích letech.
Z důvodu pandemie byla v letošním roce zrušena i soutěž
Zlatá včela, která se měla konat 18. dubna ve Slavkově
u Brna. Věřím, že příští rok již nic nebude bránit
v uskutečnění této soutěže, na kterou se děti vždy těší,
protože si mohou nejen zasoutěžit a ověřit své včelařské
znalosti a dovednosti, ale také se potkají s jinými
mladými včelaři a včelařkami. Naštěstí se pandemická
situace v průběhu léta trochu zklidnila a s dětmi jsme

mohli na konci školního roku a o prázdninách provést
nejlepší práci, kterou včelaření nabízí - vytáčení medu,
kdy si děti odnesly i několik sklenic s medem domů
za péči o včely.

při práci se včelami, a že se nám včely opět odmění
dostatečnou medovou snůškou, kterou i v letošním roce
2020 podpoříme další výsadbou medonosných dřevin
opět za finanční podpory Jihomoravského kraje a obcí
Žarošice, Uhřice a Násedlovice.
Závěrem bych chtěl moc poděkovat všem,
kteří činnost kroužku podporují, zejména rodičům, kteří
vozí děti do kroužku do Včelařského domu a podporují
je v této činnosti a také zástupcům obcí Násedlovice,
Žarošice a Uhřice.
Roman Švábík, vedoucí VKM

NEJLEPŠÍ UTOPENCE MAJÍ U
KONEČNÝCH!

Vytáčení medu (foto R. Švábík)

Již po 5. se sešla parta nadšenců a především
kamarádů od piva, aby i letos mezi sebou vybrala toho
nejlepšího „nakládače utopenců!“ Tradičně se v pátek
před Malou zlatou sobotou uspořádal košt těchto
masových pochoutek v Pohostinství u Julků.

Nyní, na začátku dalšího školního roku 2020/2021,
začal i další rok ve včelařském kroužku. Před první
výukovou hodinou jsem navštívil ZŠ Nenkovice a ZŠ
a MŠ Žarošice, kde jsem žákům prezentoval činnost
kroužku a vzal také na ukázku včely v pozorovacím úlu.

Soutěžní vzorek utopenců (foto Ing. Eliška Lisalová)

Vytáčení medu (foto R. Švábík)
I díky tomuto náboru přišlo na úvodní hodinu kromě
stávajících členů dalších 7 nových dětí ze Žarošic,
Násedlovic, Uhřic a Želetic.
Doufám, že jejich zájem o včely a včelaření jim
vydrží a že nám situace dovolí se na podzim i v zimě
scházet ve Včelařském domě, aby načerpaly nové
teoretické znalosti, které po zimě uplatní i přímo v úlech

Celkem se do amatérské soutěže přihlásilo
8 soutěžících. Na řádný průběh dohlížela přísná
šestičlenná komise, jejíž předsedkyní byla Ing. Renata
Švábíková. Na utopencích se hodnotila jejich barva,
vůně, prezentace na talíři a dvojnásobné body připadly
chuti, která byla v této soutěží nejdůležitější.

v nácviku „Kariček“, který je baví a líbí se jim.
Před vánočními svátky jsme se učili zpívat koledy.
Naším největším a vlastně prakticky jediným
vystoupením v roce 2019 byl Den matek. Na něm
vystoupily děti s pásmem určeným pro všechny věkové
kategorie, které Laštověnku navštěvují. Malí tančili
a zpívali dětské písně v kruhu a ti větší si již zatančili
pásmo „slovenských“.
Školní rok 2018/2019 jsme s dětmi ukončili v Bruno
parku, v němž jsme prožili krásné odpoledne plné zábavy
a smíchu.

Ochutnávka vzorků (foto Robert Klauz)
Komise po dlouhém ochutnávání a bodování vybrala
svého vítěze pro rok 2020, kterým se stal Martin
Konečný ze Žarošic. Na druhém místě se umístil
Ing. Roman Švábík a třetí místo obsadil Patrik Škultéty.
Každý zúčastněný si odnesl diplom, ti nejlepší medaile
a vítěz putovní pohár.
Ing. Eliška Lisalová, Robert Klauz

DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR
LAŠTOVĚNKA
Letošní školní rok pro nás začal po Zlaté sobotě. Sešli
jsme se s několika rodiči na informační schůzce. Týden
na to proběhla první zkouška, jíž se zúčastnilo 12 dětí.
Následné pondělí byl státní svátek a od 5. 10. byl omezen
zpěv. Zkoušky jsme proto do odvolání zrušili.
Z toho důvodu přinášíme zprávu za rok 2019,
který byl pro náš soubor rokem stagnace. Velká
nemocnost a neúčast dětí na zkouškách znamenaly,
že jsme téměř nevystupovali. Organizačně se nám
nepodařilo zabezpečit vystoupení na Májové veselici
ve Ždánicích, které tak muselo být na poslední chvíli
zrušeno.
Již od září 2018 k nám nastoupilo mnoho malých dětí.
Tento trend pokračoval i v roce 2019 a my jsme potěšeni
důvěrou rodičů. Na druhou stranu, bohužel, odešly
„starší“ děti, které se s námi rozloučily v červnu 2019.
Laštověnka měla 43 dětí, z nichž 19 bylo předškolního
věku. To dávalo velkou naději do budoucnosti, nicméně
v současnosti jsme výrazně omezeni ve vystupování.
Zároveň to klade velké nároky na zkoušky, protože malé
děti vyžadují jiný přístup. Již od začátku loňské sezony
jsme proto vítali zapojení naší dcery Lily, která
se věnovala nejmenším dětem, s nimiž připravovala
některé části vystoupení.
Soubor se věnoval hlavně nácviku skupinových prvků
folklóru a to především tanci a zpěvu. S chlapci znovu
začínáme s verbuňkem. Starší dívky pokračovaly

Společně s ostatními krojovanými ze Žarošic
jsme se účastnili Slováckého roku v Kyjově 2019,
kde opět musíme konstatovat opravdu nízkou účast,
stejně jako na ostatních vystoupeních venku – 9 dětí.
Nízká účast byla také důvodem, proč jsme se vůbec
nehlásili do dětských programů Slováckého roku.
Děti se účastnily Císařských hodů a to především
v nedělním průvodu, mše svaté a následného tančení
na Dolině. Zde si společně se stárky zatančily vrtěnou.
Některé děti se účastnily také odpoledního „chození
pro klobóky“. Během roku děti dvakrát vystupovaly
na vítání občánků v Žarošicích. Zde musíme poděkovat
starším „absolventům“ Laštověnky, kteří byli ochotni
se při tomto svátečním aktu obléci do kroje a vypomoci
zpěvem.
V prosinci jsme společně s Mužským sborem a dětmi
ze školy pod vedením paní učitelky Šaňkové vystupovali
u stromečku při celostátní akci Česko zpívá koledy.
Druhým zpíváním na Dolině bylo naše vystoupení
na Štěpána, společně s mužským sborem. Před vánočními
svátky jsme si, stejně jako před třemi lety, udělali výlet
do Skanzenu ve Strážnici na pořad „Od Adventu
do Tří králů“.
Netušíme, co nás v současnosti čeká. Obáváme se,
že prodlužování doby, po kterou nebudou zkoušky
a vystoupení, nám sníží počet členů souboru. Doufáme
v lepší budoucnost, ale zůstáváme realisté.
Susann a Jiří Kacerovi

RUTH MAIER
V roce 2012 se mi náhodou dostala do ruky německy
psaná kniha „Das Leben könnte schön sein“ (Život
by mohl být krásný) od Ruth Maier. Tato kniha, založená
na denících uvedené dívky pojednává o jejím dětství
a mládí, které prožila střídavě ve Vídni a u svých
prarodičů v Žarošicích. Kniha vyšla původně v Norsku,
protože právě tam Ruth Maier našla útočiště během
války, než byla Němci zatčena a deportována
do Osvětimi.

republice. Tato výstava, která již byla v Norsku
a na rakouském velvyslanectví v New Yorku, byla
rozšířena o další části historie a osudů rodiny Maierů
ze Žarošic.

Plakát výstavy Ruth Maier. Židovské muzeum Brno
Byla jsem překvapena, když jsem zjistila, že autorkou
deníku je vnučka Šimona Maiera ze Žarošic. Spolu
se svými žáky jsem začala pátrat po podrobnostech.
Po mnoha oklikách, s pomocí žijících členů rodiny
Maier,
pracovníků
vydavatelství
v Německu
a pracovníků muzeí v Německu a Velké Británii a také
s velkou dávkou štěstí se nám podařilo kontaktovat
a spojit velké části rodiny Maierů z České republiky,
Velké Británie a USA. Následovalo první setkání rodiny
v muzeu Žarošice (bylo prezentováno ve Věstníku 2013)
a poté jsem byla pozvána do izraelského památníku
Yad Vashem, kde jsem měla tu čest prezentovat výsledky
naší práce v rámci několika vybraných školních projektů
z České republiky. O rok později jsem obdržela druhé
pozvání do Izraele, protože náš projekt byl vybrán mezi
stovkami podobných evropských projektů jako
mimořádná a smysluplná práce žáků v rámci vzdělávání
o holokaustu (Šoa).
A právě teď, po téměř osmi letech, se kruh uzavírá.
S velkou radostí mohu oznámit, že se povedlo společně
s brněnskou pobočkou židovského muzea Praha
uspořádat panelovou výstavu (původem z Norska)
k památce Ruth Maier a jejím deníkům v České

Plakát výstavy Ruth Maier. Židovské muzeum Brno
V pondělí 9. listopadu 2020 v 17.00hod. se ve vile
Löw Beer na ulici Drobného 22 v Brně bude konat
(pokud to koronavirová omezení umožní) vernisáž.
Výstava s názvem „Ruth Maier - Archy rodiny Maier“
potrvá do 31. prosince 2020. Poté se v lednu 2021 celá
výstava přestěhuje do Žarošic, kde bude zároveň při jejím
zahájení představena česká verze knihy Deníky Ruth
Maier (nakladatelství Albatros). Touto cestou bych Vás
ráda co nejsrdečněji pozvala na výstavu ve vile Löw Beer
resp. v našem muzeu v Žarošicích.
Dle posledních informací byla výstava odložena na
dosud neznámý termín. Stejně tak bude zřejmě odloženo
přesunutí výstavy do Žarošic. Nové datum zahájení bude
včas oznámeno.
Susann Kacerová
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