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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané, je to již více než rok, co byl
v České republice zaznamenán první případ viru covid.
Toho, který si vyžádal mnoho lidských životů, podlomil
zdraví stovek tisíc lidí a zapříčinil největší hospodářský
propad mnoha zemí světa za posledních několik
desetiletí. Ten, který vyvolává u lidí smíšené reakce od
extrémní izolace z obavy z nakažení až po nejrůznější
konspirační teorie.

I přes jistá omezení pokračovala práce Obecního
úřadu Žarošice. V minulých číslech Zpravodaje jste se
mohli dočíst o přípravě a výstavbě dětského a
workoutového hřiště. V současnosti jsou obě již
dokončena a slouží veřejnosti. Postupně je ještě péčí
obecních zaměstnanců upravováno jejich okolí,
srovnáván terén a budovány odpovídající přístupy.

Ať chceme nebo nechceme, silně se dotýká také nás,
jako občanů Žarošic. Nebudeme zde hodnotit počty
nemocných ani nakažených, ale spíše stránku
společenskou a ekonomickou.
Jak víte, byly omezeny (v podstatě zrušeny) všechny
společenské akce v obci. Obecní společenský život
doslova zemřel. Věřme, že se situace brzy vrátí
k normálu, byť jiného, než na jaký jsme byli zvyklí před
covidem.
Ekonomické ukazatele naštěstí tak extrémní nejsou,
avšak již do plánování obecního rozpočtu na rok 2021
jsme byli nuceni zahrnout snížení příjmů rozpočtu. Jak
vysoké bude ve skutečnosti, ukáže průběh roku.

Dětské hřiště na Trávníkách

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.
V nejbližších dnech budou zahájeny 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.
Ze stavby bytového domu na Oujezdkách již byla
odvezena ornice. Ta byla stavební firmou rozhrnuta na
ploše za kapličkou, která bude následně zatravněna.
Věříme, že to bude její konečná podoba a již nikdo tam
nebude vyvážet stavební suť, či jiné odpady.
Poté byly veškeré stavební práce na bytovém domě
zastaveny a probíhá tam archeologický výzkum. O jeho
výsledcích a nálezech se dočtete v článku R. Muroně.

Workoutové hřiště u školy

A i když bude ještě nějakou dobu trvat, než si
prohlédneme nový dům naživo, můžete se na něj již nyní

podívat na stránkách firmy Properia GROUP: https://bdzarosice.cz/.
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.

PROVOZ MŠ
Výrazným způsobem se dotkala covidová situace i
provozu MŠ. Do vyhlášení plošných omezení pro provoz
MŠ v celé ČR musela být na základě rozhodnutí Krajské
hygienické stanice v Brně dvakrát zavřena MŠ Žarošice.
Všechny tyto skutečnosti výrazným způsobem ovlivňují
předškolní vzdělávání dětí a kladou zvýšené nároky na
personál MŠ, děti i jejich rodiče. Paní učitelky v době
uzávěry MŠ posílaly předškolákům vhodné pracovní listy
s různými úkoly a cvičeními, aby byla jejich předškolní
výchova zajištěna distančním způsobem. Ostatní děti a
jejich zákonní zástupci byli instruováni prostřednictvím
webových stránek školy a přes paní učitelky o
možnostech vzdělávání dětí.
V současné době mohou MŠ navštěvovat pouze
předškoláci a děti, jejichž rodiče vykonávají
specifikovaná
povolání
(zdravotníci,
kritická
infrastruktura, pedagogové). Podmínkou účasti na
prezenční výuce v MŠ je negativní výsledek testování
dětí pomocí antigenních testů.
Momentální situace neumožňuje běžný provoz.
Těšíme se, až budeme moci v mateřské škole přivítat
všechny děti, v ideálním případě bez testování a jiných
opatření.
Mgr., Ing. Tibor Zmrzlík, ředitel ZŠ a MŠ Žarošice

PROVOZ ZŠ
Až na krátké období letošního školního roku je provoz
základní školy omezen vládními opatřeními, které si
vyžádala zdravotně epidemiologická situace v ČR. Tato
situace znamenala ve vzdělávání žáků spoustu změn,
které citelně zasáhly žáky, personál školy i zákonné
zástupce žáků. Učitelé se museli vyrovnat s tím, že se
často mění režim výuky, rozvrh hodin a způsob práce
s žáky. V určitých etapách školního roku vyučovali
některé ročníky prezenčně a zároveň jiné ročníky
distančním způsobem. Také se museli vyrovnat
s množstvím nové práce, kterou v minulosti nikdy
nedělali. Každá distanční hodina znamená pro učitele
novou přípravu pro každou třídu, osvojení nových

technologií a zažití dosud neznámých úkonů. Učitel je
nucen využívat počítačovou techniku v míře, která
přesahuje hranice toho, co jsme si kdy představovali.
Mezi velmi náročné úkoly patřilo nastavit pravidla pro
objektivní hodnocení práce žáků. Samostatnou kapitolou
je „aktivita“ některých žáků při distanční výuce. Praxe
ukazuje, že tento typ výuky není vhodný zejména pro
žáky, kteří nemají o vzdělání přílišný zájem. Naopak i
žáci, kteří jsou vnímaví a snaživí, se dostávali při
distanční výuce do situací, které jim vzdělávání
ztěžovaly. Mohlo jít o potíže s využívanou technikou, o
problém snižující se motivace s ohledem na délku trvání
vládních opatření apod. Pokud měli žáci problémy se
zajištěním techniky k distanční výuce, byla jim škola
nápomocna a v konkrétních případech zapůjčila do
domácností 15 kusů počítačového vybavení (notebooky,
tablety).
Situace je nová také pro zákonné zástupce. Při
distanční výuce jsou i na ně kladeny vyšší nároky, často
asistují svým dětem při připojování do hodin
videokonferencí, pomáhají s vysvětlením probíraného
učiva, jsou nápomocni při řešení úkolů apod.
Při všech opatřeních a častých změnách bylo třeba
během školního roku udržovat co nejvyšší informovanost
a komunikaci mezi všemi účastníky vzdělávacího
procesu. Nikdy nelze říci, že je vše bezproblémové a vše
bezvýhradně funguje. Přesto se o co nejvyšší úroveň
vzdělávání všemi způsoby po celou dobu školního roku
2020/2021 snažíme. Děkuji všem učitelům za práci a za
to, že často nehledí na svůj osobní čas a věnují se žákům,
popř. komunikují se zákonnými zástupci dle aktuálních
potřeb. Zákonným zástupcům děkuji za podporu školy a
za otevřenou komunikaci s vyučujícími v případě
vlastních námětů, připomínek či problémů.
Po dlouhých měsících se žáci pomalu vracejí opět do
školy, zatím v omezeném množství a za daných
podmínek, v jejichž čele stojí povinné testování žáků a
nošení roušek. Obě zmíněná vládní nařízení vzbuzují
spoustu negativních emocí a vyvolávají otázky, na které
neexistují jednoznačné odpovědi. Vzhledem k tomu, že je
k opětovné prezenční výuce (i když zatím rotační) ze
strany zákonných zástupců přihlášeno takřka 100 % žáků
1. stupně, kteří mají tento typ výuky umožněn, lze
usuzovat, že pozitiva znovuotevření škol převažují nad
negativy. Snad není odvážné říci, že se věci začínají
vracet k normálu. Čekají nás poslední tři měsíce tohoto
podivného školního roku. Přeji žákům, zákonným
zástupcům i zaměstnancům školy, abychom se mohli
potkávat v co největším počtu a pokud možno bez
žádných opatření. Doufám, že si budeme moci
v dohledné době spolu zasportovat, zazpívat nebo vyjet
na společný výlet.
Mgr., Ing. Tibor Zmrzlík, ředitel ZŠ a MŠ Žarošice

ZE ŽIVOTA VE ŠKOLE
Naše škola nabízí tradičně kromě klasického
vzdělávání také spoustu výukových programů,
zajímavých akcí, nadstandardních aktivit a projektů.
V této době je zajištění takového stylu života velmi
složité, přesto se nám alespoň částečně daří zapojovat do
výchovně vzdělávacího procesu i aktivity, které žákům
zpestřují vyučování, nabízejí jinou práci než jen plnění
úkolů v hodinách a umožňují jim prožít nevšední zážitek.
Jedním z takových projektů je zapojení do
mezinárodního projektu So far, yet so close (Tak daleko,
a přece tak blízko) na platformě eTwinning. V jeho rámci
spolupracují někteří žáci 6. ročníku se svými vrstevníky z
partnerských škol z Francie a Turecka. Projekt trvá od
března do června tohoto roku. Cílem je dát žákům
možnost vyzkoušet si "skutečnou" komunikaci v
angličtině, poznat život a kulturu v cizích zemích,
rozvíjet schopnost týmové spolupráce a využívat digitální
prostředky pro neformální kontakt s dětmi z partnerských
škol. Po úvodní seznamovací aktivitě plánujeme
vytvoření mezinárodních týmů, které budou zpracovávat
různá témata: místo, kde žijeme, naše škola, sport,
tradice, domácí mazlíčci, jídlo a podobně. Výstupem
budou vizuální i zvukové prezentace. Další podrobnosti
lze zjistit na odkaze etwinning.cz, etwinning.net.
Domovská
stránka
našeho
projektu
je https://twinspace.etwinning.net/159325/home.
Tradičně se naše škola zapojuje do soutěží a
olympiád, které jsou organizovány na okresní (či vyšší)
úrovni. V letošním roce jsme zaznamenali ve
vědomostních soutěžích několik skvělých úspěchů. Na
olympiádě v anglickém jazyce reprezentovali naši školu
Adéla Kurzová a František Klimeš. Velké uznání a
poděkování si zaslouží Adéla Kurzová za úžasné 2. místo
okresního kola. František Klimeš získal 9. místo.
Své reprezentanty jsme měli také na okresním kole
zeměpisné olympiády. O úspěch se postaralo hned
několik z nich: V kategorii A (6. třída) se umístila Saša
Dupynová na 5. místě, Aleš Kellner na 11. místě a Sára
Mullerová na 12. místě. V kategorii B (7. třída) si Natálie
Klimková vybojovala 7. místo a Daniel Dobeš byl
24. Jakub Poláček v kategorii C (8. a 9. ročník ZŠ a
příslušné ročníky víceletých gymnázií) zaujal s 88,5 body
dělené třetí místo a svým výborným výkonem si zajistil
postup do krajského kola. Aleš Tomek byl 9. a Marie
Rybnikářová obsadila 14. místo.
Dějepisné olympiády se každoročně účastní žáci 8. a
9. ročníku ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií.
V letošním roce naši školu v této soutěži reprezentovali
Aleš Tomek, který vybojoval 12. místo, Jakub Poláček,
který skončil na 13. místě, a Marie Rybnikářová, která
obsadila 15. místo.
Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za pečlivou
přípravu a vzornou reprezentaci naší školy. Poděkování

patří také jejich pedagogům za odborné vedení a pomoc
s přípravou na soutěže.
Jarní probuzení, tak by se daly společně pojmenovat
aktivity, které byly učiteli ZŠ, vychovateli ŠD a
pedagogy MŠ připraveny pro děti a žáky v době
Velikonoc. Zároveň probíhalo hned několik akcí. Před
budovou mateřské i základní školy se společnými silami
zdobily vrby, soutěžilo se o nejlepší jarní osení, bylo
připraveno několik stezek s úkoly a odměnou pro
úspěšné účastníky a v neposlední řadě vzniklo několik
novodobých básní, říkanek a popisů tradic v souvislosti
se současnou pandemickou situací. Výsledky některých
aktivit na nějakou dobu zkrášlily prostor před vchodem
do mateřské i základní školy.
Sportovně zaměřenou aktivitu se snažíme v našich
žácích probudit také. Během února se mohli žáci naší
školy zapojit do společného „pochodu do Tokia“, během
března byli osloveni k účasti na akci, která vedla
k poznání památek obcí v blízkém okolí.
Do výuky čím dál častěji zapojujeme online výukové
programy jako například virtuální prohlídku elektrárny či
besedu s vědcem. I když se stále nedá hovořit o běžném
režimu výuky, naší společnou snahou je, aby se žáci
v hodinách cítili co nejlépe a plně se mohli do výuky
zapojit.
Děkujeme všem, kteří pro děti a žáky připravují a
zajišťují všechny nadstandardní aktivity, jejichž
organizace je v dnešní době mnohdy náročnější než za
běžného provozu. Děkujeme také všem dětem a žákům,
kteří jsou ochotni trávit čas při přípravě účasti na
vědomostních soutěžích, a také těm, kteří se ve svém
volném čase rádi zapojují do všech připravených výzev a
mimoškolních akcí.
Mgr. Sylva Klimešová

NEŽÍT NADARMO - JOSEF KOREJZ
BLATINSKÝ
Do široka otevřeného srdce silně věřícího estéta,
kronikáře, malíře a etnografického dokumentaristy Josefa
Korejze Blatinského, byla vtěsnaná celá naše tehdejší
Československá vlast. Nejvíce ztvárňoval svou domovinu
a lidičky v Orlických horách, ale podle rozsahu prací
vytvořených na Slovácku, byl v šedesátých letech právě
tímto koutem země doslova učarován. Souhrou náhod
soubor mnoha až nyní objevených maleb a
dokumentačních snímků s překvapivým pozitivním
emočním nábojem, utváří nový most do minulosti,
pomocí něhož lze kráčet dosud nevídanou cestou našich
předků, z nichž mnozí ještě žijí. Nepromeškejme tuto
příležitost. Motto Blatinského „Nežít nadarmo“ je pro nás
všechny výzvou, společným příběhem.

rychnovském gymnáziu se chtěl stát malířem, ale sociální
poměry mu v jeho snu bránily. Josef Korejz navštěvoval
kurzy pro samouky u různých malířů. Pocházel z chudé
rodiny. Jeho matka, kterou byl vychován jako oddaný a
hluboce věřící katolík, pracovala v zemědělství a nikdy
neměla více než chalupu a kousek pole. Hluboká a
upřímná víra, kterou však nikdy nestavěl na odiv, jej
provázela celým životem. Obdivovat výtvory lidského
umu a přírodu se vydával na dlouhé poutě pěšky i na
kole.

Josef Korejz Blatinský

Projekt „Nežít nadarmo“, který spolu s Veličanem
panem Luďkem Mikáčem, pamětníky a jejich potomky,
vlastivědnými a folklorními nadšenci aktuálně v této
nelehké době vytváříme, má za cíl udělat radost a
zaznamenat neodkladně, co se skutečně prožilo
v přítomnosti Josefa Korejze Blatinského. Zpřehlednit,
vystavit a publikovat rozsah Blatinského děl a pomocí
moderních technologií usnadnit generační komunikaci
s vazbou na minulost, estetiku, lidovou tvorbu a folklor.

J.K.Blatinský (60léta) Interier domku tetičky Veverkové ve
kterém dožil – stav před demolicí a jeho malba 1957

Josef Korejz - Blatinský (3.5.1909 - 28.5.1989) se
narodil v Javornici v milované osadě Blatiny, po níž
převzal svůj malířský pseudonym. Po studiu na

V roce 1946 navštívil J.K.Blatinský slavnosti ve
Strážnici a Velehrad. Prožité zážitky vázané na
"Malovaný kraj" se mu staly impulzem k opakovanému
návratu na Horňácko a rozsáhlému výtvarnému vyjádření
pomocí ilustrací a fotografií. Jeho dokumentační činnost
však zabírá Slovácko, Dolňácko, také Hanou, část
Valašska, Chodsko, Blata. Poznal také Slovensko Čičmany, Horehroní, Záhorí, Šariš a mnoho dalších
koutů s uchovaným folklorem. Krajina, lidová obydlí,
sakrální stavby, křty, svatby, pohřby, poutě, slavnosti,
folklorní osobnosti, prostí lidé i prosté živobytí
zachycené na akvarelech a snímcích Josefa Korejze
Blatinského, nejsou v některých případech naprosto
výtvarně dokonalé ani technicky brilantní po stránce
fotografické, avšak nepopiratelná hodnota jeho
rozsáhlého díla je dokumentační.

Obrazy a obrázky prodával sousedům, přátelům i
jiným zájemcům a tak získával menší obnosy na cesty po
kraji, k nákupu kreslířských a malířských potřeb a knih.
Maloval i za králíka, nocleh a pohoštění. Díla Josefa
Korejze Blatinského jsou nyní součástí expozice
Památníku Sedláčkových v Javornici. Zde zdobí i
prostory Základní školy, Obecního úřadu a mnohá
obydlí. Řadu děl dnes uchovává Muzeum a galerie
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Českoslovanská
společnost národopisná, jíž byl členem a dopisovatelem.
Spřátelil se snadno s lidmi, jejichž zájem byl tradiční
způsob života. Není divu, že byl přijímán jako očekávaný
a vítaný host. Dle vyjádření pamětnice z jeho rodné
Blatiny, prastrýček Josef putoval, aby maloval,
dokumentoval a prožíval krásy našeho prostého lidu a
malebných míst naší vlasti. Nic jiného vlastně nedělal, to

jej pohltilo natolik, že sám sebe zanedbával. Zanechal
však neuvěřitelné množství prací.
Ve starším věku byl stále víc trápen starostmi o
vlastní přežití. Neměl nikoho, kdo by se staral o jeho
běžné denní i dlouhodobější všední starosti. Po cestách
nepřestával putovat, ale někdy již používal autobus i na
kratší vzdálenosti. Do konce života ve svém díle neustal,
pracoval vlastně do posledního dne. Skonal náhle v
krátké těžké nemoci.

Série dokumentačních snímků J. K. Blatinského - Mariánská pouť
v Žarošicích z roku 1958

firmy Smart DSP o plánované výstavbě, jak vyžadují předpisy
památkového zákona, mohl být již v předstihu proveden
povrchový a detektorový sběr a následný plošný archeologický
odkryv.

Letecká fotografie zkoumaných ploch
Odebíráním svrchní ornice a podorniční vrstvy na
zkoumané ploše pro první ze dvou budoucích bytových domů a
přilehlé parkoviště se podařilo rozpoznat celkem deset
rozsáhlejších zaniklých objektů sídlištního charakteru a dva
hroby z doby bronzové až železné a také sedm menších
kůlových jam a přes dvacet metrů dlouhý úzký žlab bez
datovatelných nálezů vymezujících dosud blíže neznámý areál.

Dokumentační tvorba J.K.Blatinského není dokonalá,
ale pravdivá. Není tedy divu, že neměla existovat. Projekt
„Nežít nadarmo“ je věnován všem komunisty
ponižovaným kronikářům a nastavuje zrcadlo těm, kteří
nedávným zrušením Vlastivědného spolku v Šardicích
znemožnili pravdivý výklad minulosti.
Pavel Foltýn

Fotodokumentace se zastíněním půdorysů objektů

STAVBA BYTOVÉHO DOMU
V OUJEZDKÁCH PŘINESLA NOVÉ
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY
V lokalitě Žarošice Oujezdky byl ve druhé polovině dubna
před výstavbou nového bytového domu uskutečněn záchranný
archeologický výzkum pod vedením Mgr. Jaromíra Šmerdy z
Masarykova muzea v Hodoníně. Na archeologickém průzkumu
se podílel mezi jinými terénními pracovníky, též správce
depozitáře Muzea obce Žarošice Roman Muroň. Protože je
odborníkům lokalita z předchozích let známa četnými
archeologickými objevy při výstavbě technické infrastruktury a
rodinných domů, bylo již od počátku velmi pravděpodobné, že
v rámci postupné skrývky nadložní vrstvy dojde k odhalení a
dokumentaci nových nálezů. Na základě oznámení investora

Hrob č. 1. Dětský pohřeb s přídavkem masitého milodaru.
Nejčastějšími projevy v půdním profilu byly objekty
kruhového a obdélníkového půdorysu s tmavou výplní dobře

rozlišitelnou od světlého sprašového podloží, které obsahovaly
rozličný počet zlomků propálené hliněné mazanice s otisky
organických hmot, dřevěných uhlíků, zvířecích kostí, kamenů a
zejména keramického materiálu. Drobné kusy i větší torza
nádob jsou díky svému typickému tvaru a hloubené i plastické
výzdobě povrchu zásadním chronologickým ukazatelem.
Archeologické nálezy nás tak zavedly do období přibližně mezi
léty 2000 až 500 př. n. l.

jakýchkoli milodarů a druhý velmi mělký hrob postrádal lidské
pozůstatky, ale zbyla zde dvě torza keramických nádob. Pro
zajímavost lze uvést i jednu z nejrozměrnějších zásobnic s
velkým množstvím jednotlivých zvířecích kostí i částí těl a
lebek nasypaných na velkou hromadu uprostřed dna. Zásobní
jámy s největší kubaturou dosahovaly šířky horního obrysu až
okolo dvou metrů, šířky dna až okolo tří metrů a hloubky více
než dvou metrů od dnešního povrchu.

Objekt č. 1. Keramický šálek, detail.

Objekt č. 3. Koncentrace mazanice, zvířecích kostí a zlomků
keramické mísy ve východní polovině.

Nečekanou raritu představovala menší jáma, v jejíž výplni
byly již při detektorovém průzkumu i dále v rámci navazujících
výkopových pracích patrné železné zlomky dělostřeleckého
granátu. Zcela evidentně tak jde o pozůstatek výbuchu při
ostřelování návrší se současnou základní školou v průběhu
osvobozování obce v závěrečných etapách druhé světové
války.
Kruhové objekty s kónicky podhloubenými rozšiřujícími
se stěnami můžeme interpretovat jako zemědělské zásobní
jámy, které byly po dosloužení zasypány neupotřebitelným
odpadem z tehdejších pravěkých domácností nebo samy
přirozeně zanikly. V některých těchto zásobnicích byly stejně
jako v předchozích výzkumných dekádách nalezeny zbytky
kamenných podložek a drtičů na tření obilného zrna, tzv.
zrnotěrky. V letošním roce se ovšem již neobjevily situace,
které svědčily i o funerální funkci těchto jam k uložení
lidských ostatků. Na druhou stranu byly tentokrát odkryty dva
typické hrobové celky, z nichž první ukrýval dětský skelet bez

Lokalita byla osídlena již v mladší době kamenné, což
potvrdily dříve provedené povrchové sběry a záchranné
výzkumy. Z archeologického hlediska tak můžeme tento
zaniklý sídelní areál označit za polykulturní, který byl v
minulosti opakovaně využíván venkovským zemědělským
obyvatelstvem v blízkosti životně důležitých vodních zdrojů a
pro příhodnou polohu.
Archeologické nálezy vyzdvihnuté v rámci záchranného
výzkumu poputují k laboratornímu zpracování a evidenci do
Hodonína a po vzájemné dohodě s vedením obce bylo
přislíbeno, že část archeologických nálezů bude široké
veřejnosti v prostorách Muzea obce Žarošice v roce 2022
prezentována.
Jaromír Šmerda, Roman Muroň
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