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Obecní zastupitelstvo informuje
2. zasedání OZ, 2. 12. 2010
Zastupitelé schválili:
- úpravu rozpočtu č. 2 - navýšení příjmů a výdajů
- provedení inventarizace obecního majetku do 21. 12. 2010 a to komisí ve složení Martin Fusek, Vlastimil Kozlík a
Jana Vajdíková
- složení výborů a to finančního pod vedením Radoslava Panoše, kontrolního
v čele s Vlastimilem Kozlíkem a kulturního s Janou Vajdíkovou. Zde se
schvalování zadrhlo, když Josef Gajdušek oznámil, že Jarmila Ulčíková
nechce pracovat ve finančním výboru,
ačkoliv o něj měla eminentní zájem.
- smlouvu s JZD Slušovice na úklid
sněhu na vedlejších cestách za cenu
2 500 korun za jeden výjezd se zdůvodněním, že dosavadní smlouva s firmou Prachař Bohuslavice byla o polovinu dražší.
- vstup do Regionu Zlínsko
- volbu Jany Vajdíkové jako přísedící
okresního soudu
- uzavření smlouvy mezi obcí Šarovy a
statutárním městem Zlín, která zajišťuje do konce roku 2013 řešení přestupků a odložení splátek úvěru u Volksbank až na rok 2012
- obnovu dohody o hmotné odpovědnosti Jany Vajdíkové za svěřený
majetek obce
- snížení pokladních limitů starosty,
místostarosty a účetní z 80 na 60 000
korun
- používání soukromého vozidla starosty pro služební účely

- odměny starosty (9 131 plus 1 301 korun za každých 100 obyvatel), místostarosty (3 125 korun) a zastupitelů
(1 000 korun) měsíčně. Součástí tohoto
bodu bylo i stanovení povinností starosty a jeho povinnost informovat zastupitele o uzavření smluv a dohod na práce
v obci.
V různém informoval starosta:
- o problémech s dotací na plynofikaci
obce. Podle jeho zjištění měla být zaslána do konce srpna 2009 závěrečná
zpráva o plynofikaci, jejíž součástí mají
být podklady Ing. Gajdošíka, závěrečné vyhodnocení stavby od projektantů
manželů Vyoralových a posudek inspekce životního prostředí. Poslední
termín na dodání těchto materiálů byl
10.12 2010. Starosta současně připravuje dopis pro Ing. Vostrého, ve kterém
se mu bude snažit situaci objasnit.
I když vzroste počet aktivních přípojek,
např. dům č. 18 a novostavby, zdaleka
nebude dosaženo počtu 51 přípojek
- o vodofikaci. Pan Mantl v nejbližší
době zapojí vodovod v obecním úřadě.
Problémy jsou s vodovodem v šatnách.
Místo projektované revizní šachty byla
použitá plastová jímka, která se deformovala a naplnila vodou, takže odpovědný pracovník vodáren Škrabana
odmítl instalovat vodoměr. Současně
informoval o tom, že při pracích na přípravě vodovodu v této budově byla
odpojena paní Jahodová, což bylo provizorně opraveno další den.
- o rekonstrukci chodníků. Ta byla
zabezpečená od horního konce po obchod Popelků. Pokud by se vyskytly
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problémy, sjednaná firma je na jaře
opraví. Druhá etapa - opravy zbylých
chodníků - bude řešená podle finančních možností obce. Pokud se týká
zimní údržby chodníků, starosta předpokládá, že se o ně budou starat tak
jako dosud majitelé přilehlých domů.
Ocenil, že až dosud jsou na dolním
konci chodníky uklízeny včetně obou
zastávek, které si vzal na starost Oldřich Rochovanský.
V diskusi:
- starosta upozornil na to, že chybějí
zápisy z jednání výborů v uplynulém
období a žádal zlepšení. David Fejt se
zajímal o to, kdo bude svolávat jednání
výborů. Jana Vajdíková sdělila, že je to
záležitost předsedy.

3. zasedání OZ, 15. 12. 2010
Zastupitelé schválili:
- rozpočtové provizorium do doby, než
bude přijatý řádný rozpočet
- příspěvky na akce hasičů, Sokolů a
Šarovského hejtmanství v roce 2011
- zrušení účtu u Komerční banky
- rozšíření finančního výboru o Martina Fuska a Josefa Gajduška
- jmenování Františka Langra zastupitelem pro spolupráci s útvarem hlavního architekta magistrátu Zlín
- smlouvu o provozování vodovodu
mezi obcí Šarovy a Moravskou vodárenskou
- rozhodnutí v příštích komunálních
volbách volit 7 zastupitelů
Zastupitelé jmenovali:
- novou redakční radu Šarovce ve složení Martin Fusek, Libuše Langrová,
Jana Fuksová a Aleš Fuksa
Zastupitelé projednali:
- přípravu výhledu rozpočtu na léta

2012-2013
- informaci o stavu hospodaření k 30.
11.2010
- skutečnost, že na vodovod byl připojen obecní úřad, šatny na hřišti a pohostinství a řeší se připojení hasičské
zbrojnice
Starosta:
- poděkoval všem, kteří soustavně
uklízejí chodníky, sdělil, že do konce
roku 2010 bude realizován vstup do Regionu Zlínsko, Aleš Fuksa naváže
20.12.2010 první kontakt s heraldikem
Landou ohledně znaku a eventuálně i
praporu Šarov
- upozornil na novou vyhlášku o kominických pracích, která přinese zdražení této služby. Je však nezbytné se
podle ní zařídit a nechat pravidelně komíny kontrolovat. Jinak by při případném požáru vznikly majitelům finanční ztráty.
- uložil předsedům výborů svolat první
zasedání výborů, zpracovat plán činnosti na rok 2011 a předložit ho zastupitelstvu
V diskusi
- se řešila otázka setkání rodáků. OZ
přijalo návrh hasičů spojit tuto akci
s oslavami 85. Výročí založení SDH
v Šarovech v roce 2012.

4. zasedání OZ, 25.1. 2011
Zastupitelé schválili:
- smlouvu mezi obcí Šarovy a magistrátem Zlín, která zajišťuje projednávání přestupků našich spoluobčanů. Sice byla schválena na předchozím zasedání, ale nebyla doručena
na magistrát, proto se schválení opakovalo
- partnerskou smlouvu s VAK Zlín
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o provozu vodovodu. Pro občany je
důležité, že cena za 1 kubík vody je
39,50 korun. Zálohové platby jsou
dobrovolné a je nutno si je dohodnout
u Moravské vodárenské a.s.
- smlouvu mezi obcí Šarovy a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska,
ze které vyplývá roční příspěvek 1 000
korun
- smlouvu o nových webových stránkách obce a jejich profesionálním vedení - navrhl Martin Fusek
Starosta:
- poděkoval paní Vajdíkové, Šišákové a
Vyoralové za přípravu kapličky na Vánoce
- informoval, že na žádost paní Hubáčkové přijeli kominíci a vyčistili komíny u Hubáčků, Postavů a v pohostinství ještě za cenu 150 korun. Letos
to bude dražší.
- sdělil, že se zahajují práce na plánu
krizového řízení a povodňovém plánu.
Práce výborů a redakce Šarovce bude
zahájena v únoru.
V diskusi:
- bouřlivou diskusi vyvolala inventarizace majetku obce, která měla být
ukončena k 21.12.2010. Dosud dokončena není, protože předseda inventarizační komise Martin Fusek nedostal pod-

klady, podle kterých by mohlo k inventarizaci dojít. Majetek není řádně označený a některé položky nemohly být
dohledány. Jana Vajdíková uvedla, že
potřebné doklady připravila 23.12. 2010
před odchodem na dovolenou. Řešením
situace byl pověřen Martin Fusek.
- Jana Vajdíková uvedla výsledek Tříkrálové sbírky, která vynesla 6 740 korun. Také informovala, že na účtech má
obec 2 728 748, 66 korun.
- Paní Ambrůzová požádala o řešení
cesty od silnice ke Lhotskému potoku,
která podle katastrální mapy má řadu
majitelů (obec Lhota, Strojilovi, Rudinští, Müllerovi atd.). Obec nevlastní
ani metr. Doporučuje buď pozemky
vykoupit, nebo zřídit věcné břemeno.
Dále upozornila na hromady hlíny a
jámy u šaten. Starosta reagoval tím, že
řešení obecních pozemků je ve volebním programu a zemní práce po výstavbě vodovodu budou realizovány
hned na jaře.
- Robert Šimík se informoval na výši
poplatků za popelnice, kritizoval špatný poslech obecního rozhlasu za potokem a navrhl posílat spíš SMS nebo
emaily. Upozornil, že při výjezdu z mostu je špatná viditelnost a hrozí srážky
vozidel.

Kniha o historii školy
V obci jsou k nahlédnutí první výtisky
nové knihy Historie školy v Šarovech
1884-1975 autorů Libuše Langrové,
Emílie Pajtinové a Václava Pajtiny.
Najdete v ní nejen celou řadu fotografií školy a především jejích žáků, ale

také různé pamětihodné události. Její
součástí je rovněž ofocená kronika, fotky
ze školních výletů, seznamy školáků a
vzpomínky rodáků.
Zájemci si mohou knihu objednat na
obecním úřadu.

Beseda o první pomoci
Je před pátou odpoledne a kulturní sál v Šarovech na Zlínsku je plný. Čtyřicet
-4-

pomoct, když spadnou ze schodů nebo
z kola,“ vysvětluje Dagmar Šišáková. Z podobných důvodů přišli i ostatní. V sále sedí maminky s dětmi, muži
středního věku, mladí dobrovolní hasiči i důchodci.
Dva profesionální hasiči si je rozdělují do dvou skupin a usazují do půlkruhu kolem sebe, aby všichni dobře
viděli. „Používejte vlastní rozum,“
nabádá několikrát během dvouhodinové besedy Luděk Chmela. Jako profesionální hasič musí mít první pomoc
v malíčku. Na všechny otázky také
okamžitě odpovídá.
A ptají se všichni. „Můžu zraněnému
motorkáři sundat helmu, když nevím,
co mu je,“ zajímá místní. „Ano,“ zní
odpověď a následuje konkrétní ukázka
toho, jak to přesně udělat. Podobně
jasnou odpověď dostávají i ostatní.
Kdo chce, může si zkusit i masáž
lidí si přišlo poslechnout, jak se poskytuje první pomoc. „Jsem řidička, srdce a dýchání z úst do úst. „Jsi moc
mám vnoučata a chci vědět, jak jim pomalý a moc to pouštíš,“ upozorňuje
-5-

hasič Jaroslava Křena. Měl by si v duchu zpívat Okolo Hradce a do rytmu
masírovat srdce. Neměl by ale tlak moc
povolovat.
Ve druhé skupině má jedna z žen
právě na hlavě něco jako punčochu a
druhá na ni mluví. Nacvičují zranění
hlavy a udržování v bdělém stavu.
Další muž hraje horolezce, který spadl
ze skály a zranil si páteř. Ostatní se učí,
kde a jak ho chytit a správně přesunout
na tvrdou podložku.

Po přestávce se skupiny prohodí a
u druhého záchranáře se zase dozvídají
další pravidla. „Žádný šíp z rány nevytahovat, nepropíchávat puchýře při
popáleninách, co nejmíň hýbat, nepodkládat hlavu, nevytahovat jazyk a
hlavně ho nikam nešpendlit.“ Po dvou
a půl hodinách beseda končí. „Zjistila
jsem, že to, co nás kdysi učili, už neplatí. Určitě si něco z toho zapamatuju,“
loučí se ve dveřích Magda Fusková.
Jana Fuksová / foto MF

Výroční schůze hasičů
17. prosince se v prostorách hospůdky Šarovy konala výroční schůze.
Z 36 členů se zúčastnilo 15 členů sboru, pozvání přijali také starosta obce,
zástupce OSH Zlín a zástupci sborů pátého okrsku.
Po přivítání a úvodním slovu starosty sboru J. Soukupa následovala v jeho
podání zpráva o činnosti v roce 2010.
Vzpomenuty byly proběhnuté kulturní a sportovní akce, dotace na požární
automobil a poškozenou techniku, povodně a další události.
Poté T. Kadlčík seznámil přítomné
s činností jednotky SDH. Ve zprávě

byly připomenuty povodně, nový požární automobil, oprava techniky a další činnosti. J. Křen ml. přečetl plán práce na rok 2011. Hospodaření v minulém roce shrnul D. Fejt, obsahem byly
finanční kalkulace, příjmy z pořádaných kulturních a sportovních akcí,
sběru železa, sponzorské dary také výdaje na nákup materiálu, opravu techniky a jiné položky.
Slovo dostal zástupce OSH Zlín
p. Holčík a starosta obce František Langr, který potvrdil dobrou spolupráci
mezi naší složkou a obcí.
Dále následovala diskuse, ve které
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se řešila témata jako kontaktování čle- z rozpočtu obce Šarovy na činnost jednů na akce a brigády zavedení pra- notky a kulturní akce a jiné témata.
videlného hospodářského dne v hasičAsi po hodině a půl následovalo obské zbrojnici, soutěžní činnost, žádosti čerstvení a volná diskuze.
na poskytnutí finančních prostředků
David Fejt / foto MF

Šarovská slivovička 2011
V netradičním termínu 22. ledna se
konal v sále hospůdky Šarovy 4. ročník
koštu slivovice.
Loňská malá úroda ovoce vhodného
k výrobě pálenky předznamenávala
nižší počet soutěžních vzorků. Do sou-

těže bylo zaregistrováno 18
vzorků trnkové pálenky a 6
vzorků ovocné.
O kvalitě pálenek rozhodovalo 18 degustátorů (konečně mezi nimi byly i ženy), kteří
byli rozděleni do dvou skupin.
Z každé skupiny postupovaly dva vzorky do velkého finále,
kde vzešel vítěz (trnková kategorie), u ovocných vzorků se
degustovalo bez skupin a vítěz vzešel
bez finále.
Mezi trnkami vyhrál L. Buchta (Bohuslavice), druhý byl J. Křen st. (Ša-

rovy, již tradiční účastník nejlepší
trojky), třetí J. Buchta (Bohuslavice).
Ovocnou pálenku měl nejlepší už podruhé za sebou L. Batoušek (Březolupy,
meruňkovice). Porotci se shodli, že
všechny vzorky byly velice vyrovnané
a často se těžko rozhodovalo.
Od 20:00 hodin vystoupila cimbálová muzika Vonica
ze Zlína, která již tradičně dodala večeru ten správný nádech. Jen škoda, že při letošní menší účasti na akci chyběli domácí. Dalo by se říci, že
přespolní hosté tvořili většinu
osazenstva, na druhou stranu
jsme velice rádi, že si na tuto

akci našli cestu a líbilo se jim tady.
Letos přeji velkou úrodu kvalitního
ovoce a z toho pak tu nejlepší slivovičku.
David Fejt / foto AF
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Dětský maškarní ples
Přes 20 dětí ze Šarov i přespolních
dorazilo 20. února na už tradiční maškarní ples. Přestrojily se za princezny,
víly, anděly, motýlky a vojáky a s rodiči si užily nádherné nedělní odpoledne. Pořadatelka akce, hospodská
Jana Čechová pro ně připravila soutěže,

jako nošení míčku na lžičce nebo
skládání obrázků. Velký úspěch měla
připravená tombola, ve které děti vyhrály spoustu cen.
foto MF
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Fašank
„Vedeme Vám medvěda z dalekej
Děkujeme všem, kteří nás přívětivě
krajiny, on by velice jed, dejte mu kus přivítali.
slaniny.“
Fašanková chasa / foto MF

1. pincařský ples
Přes 60 lidí se přišlo pobavit na prvOrganizátoři pro hosty připravili
ní ročník pincařského plesu v Šaro- nejen občerstvení a dobré víno, ale i
vech, který se uskutečnil večer 5. března bohatou tombolu.
po fašankové obchůzce.
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Dějiny obce
V návaznosti na rekonstrukci silnice
v roce 1971 byly provedeny silničáři i
úpravy plochy za Jahodovými na vybudování hřiště, uvedeno do pořádku taneční kolo a volejbalové hřiště (před dnešním obecním úřadem) a výstavba chodníků v celkové hodnotě 1 474 597, 63
korun.
Současně nastala etapa rekonstrukcí řady domů a dalších stavebních
prací. Jednalo se o dům č. 67 manželů
Žujových, č. 60 manželů Popelkových,
č. 20 Janotových, č. 7 Ondrašíkových,
č. 32 Svobodových, č. 4 Pavlíkových,
stavbu sklepa u domu č. 26 Jurčových,
stavbu sociálního zařízení u domu č. 66
Vlasatíkových, přístavbu hospodářského zařízení č. 81 Ambrůzových,
stavba zídky u Lhotského potoka u domu č. 34 Hilnerových a zbourání stodoly u Drahové cesty v části Přidánky
Pavlíkových č. 4.
Začalo se jednat o zřízení obecního
vodovodu a o stavbě mostu přes Březnici pro zajištění výstavby rodinných
domů v novém stavebním obvodě.
V důsledku politických událostí se
zhoršila situace ve společenských
organizacích. Rozpadl se ČSM, stagnovala činnost Sokola a ustala činnost
výboru žen. Jedinou aktivní organizací
zůstali v obci požárníci.
27. listopadu byly volby do MNV,
kterých se účastnilo 100% zapsaných
voličů, Na ustavujícím zasedání nového MNV byl předsedou zvolen František Dupal, tajemníkem Vlastimil Žuja a do rady dále Stanislav Jahoda, Božena Ambrůzová a Marie Janotová.
Členy se stali Marie Kovalová, Zdeněk
Lysoněk, Antonín Popelka, Zdeněk

Vyoral a Jan Soukup.
Rok 1972 byl významný proto, že
v jeho průběhu došlo ke sloučení JZD
Šarovy s družstvy Lhota u Malenovic,
Bohuslavice a Salaš. Tím byly vytvořeny předpoklady pro vytvoření skutečně velkého zemědělského podniku.
22. dubna byl zahájen výkop základů
mostu přes Březnici. V průběhu prací
došlo k sesuvu zeminy, která zavalila
Aloise Janotu. Přes rychlou pomoc hasičů a zdravotníků zůstaly jmenovanému trvalé následky. V průběhu roku
byl most v hrubé stavbě dokončen.
Na konci dubna se MNV přestěhoval do tzv. likusáku, když občané
brigádnicky zajistili jeho opravu a potřebnou úpravu. Současně byla provedena oprava školy v části pro obecní
knihovnu.
Byly realizovány i další rekonstrukce domů č. 49 Rochovanských, č. 71
Habrovanských.
Rok 1973 měl z hlediska obce dva
základní úkoly - vybudovat místní
komunikaci za mostem pro nové domy
a postavit šatny u hřiště. Hodnota obou
staveb měla dosáhnout výše téměř
200 000 korun, ale z toho 40 000 korun
mělo být realizována brigádami.
I tento rok pokračovaly rekonstrukce a to č. 39 Ondrášikových a č. 72 Jahodových. Pokračovalo úsilí o zachování školy v Šarovech, převedení žáků
do Bohuslavic a úpravu stávající budovy na mateřskou školu pro obě obce.
V prosinci byla dokončena stavba
mostu přes Březnici s celkovými náklady 70 000 korun, ale s hodnotou 150 000
korun. Rozdíl pokryla dobrovolná brigádnická práce občanů obce.
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V lednu 1974 se místo dlouhodobě
nemocného F. Dupala stala předsedkyní MNV Marie Janotová. V Akci Z
se postavily chodníky až k domu č. 81
Ambrůzových, zavedeno veřejné osvětlení v novém stavebním obvodu,
upravena kanalizace a cesta k domům
č. 66 a 67. Byla také dokončena komunikace za mostem (420m2), dobudovány šatny a kluziště.
Byl jmenován nový kronikář František Dupal.
Rok 1975 přinesl ukončení existence školy v obci. Tím musely děti dojíždět do Bohuslavic a poklesl i počet akcí,

které dříve organizovali učitelé s dětmi.
Pokračovaly i rekonstrukční práce.
Budova školy byla upravena jako tělocvična pro děti, které vedla Eva Řezníčková. Sál byl současně využíván
na kulturní akce a schůze. Byly provedeny opravy domů č. 59 Vojtáskových
a č. 22 Pachlových. Františku Ondrášíkovi č. 43 byla povolena stavba garáže, chléva a odpadní jámy. Byla také zahájena stavba nového obchodu
za potokem. V novém stavebním obvodě začaly vyrůstat první domy.
Václav Pajtina

Z historie hasičského sboru
V roce 1971 pracovalo v šarovském
sboru 30 členů. V průběhu roku bylo
provedeno 10 členských a 3 výborové
schůze, ale za malé účasti. V oblasti prevence byly upraveny stavy na potoce a
příjezd k nim, aby mohly být využity
v případě požáru během žní.
Sbor se zúčastnil odborného výcviku, školení velitelů, strojníků a předsedů požádaných okresním výborem ČSOP. Členové se účastnili školení
s filmem a soutěže o nejlepší požární
družstvo v nočním cvičení v Bohuslavicích.
Družstvo mělo pohotovost při povodni v obci a při požáru stohu v JZD Březnice, ale k vlastnímu zásahu nedošlo.

Na vymalování zbrojnice členové
odpracovali 36 hodin. Dalších 165
hodin bylo odpracováno při údržbě
výzbroje a výstroje. Ve spolupráci s
MNV bylo nastříkáno požární auto a
p rovedeno zazimování obou zdrojů
vody. Byly prováděny práce pro MNV,
správu silnic i pro občany. Sbor se podílel na zajištění průběhu voleb, kdy se
členy MNV stali 3 zástupci požárníků.
Ve finanční oblasti byly konstatovány
příjmy 1 757 kčs, výdaje 571 kčs a
zůstatek 1 186 kčs.
Činnost ve sboru ukončil Stanislav
Soukup, č. 14 - přestěhoval se.
Z kroniky vypsal Josef Pavlík

Příjemné prožití
velikonočních svátků
přejí šarovští hasiči.
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Pranostiky
Duben
Teplé deště v dubnu žeň slibují, v za mnoho nestojí.
24. duben - Přijde - li před Jiřím
které si lidé libují.
Panská láska a dubnový sníh bouře, bude dlouho za kamny dobře.
Květen
12., 13., 14. květen - Pankrác,
Májová kapka platí nad dukát.
Chladno a večerní mlhy v máji, Servác, Bonifác, pro sadaře jsou zlí
chlapci.
hojnost ovoce a sena dají.
Červen
Když prší na Jana Křtitele, prší pak
Červen studený, sedlák krčí rameny.
Když červen slunce pohostí, úroda čtyry neděle.
bude v hojnosti.

Zkušený hospodář, zahradník a včelař radí
Duben
V jarních setbách pokračovati, len a jiti, ptactvo zpěvné všemožně šetřiti,
konopě síti, taktéž mořenu barvířskou housenky a červy sbírati.
a směsku. Řípu ponejprve okopávati,
Sklepy čistiti a provětrávati, taktéž
bujné ozimy požinovati, louky zavla- perny a mlaty, obilí na sejpkách přehažovati na dva nebo tři dny nejdéle.
zovati, vozy spravovati, přízi dobíliti a
Plíti vinice, dokonati vyřezávání a len domáčeti.
připravovati tyčky a koly.
Počistiti ouly a je- li třeba, medem
Ovoce proti mrazům chrániti, když přikrmiti.
kvete, zasazené stromky zalévati a hnoKvěten
Chystati půdu pro sena, spravovati
Dokončiti sázení zemčat a řípy,
kosy, hrábě a žebřinové vozy.
řepku svorávati, zemčata převláčeti.
Cesty opravovati, len i konopě dále
Louku zavlažovati a kde tři seče
zdělávati, plodiny polní pojistiti proti
panují, seno dělati.
Vinice a chmelnice okopávati a plíti. krupobití.
Rojení začíná při krásném povětří
Očkovati a roubiti révy, odlamovati nechystati nové ouly a nářadí k chytání
plodné šlahouny.
Roubení pod kůru z rána předse- rojův.
bráti, stromoví ušlechtilé rozvazovati.
Červen
Len svatojánský a pšáno síti, připra- bělouše pronásledovati.
vovati prostěradla ku sklizni řepky.
Chřest o sv. Janu dochází.
Vinné prýty svisle přivazovati po druPloty přistihovati a hmyz sbírati.
hé okopávati.
Máslo při píci zelené vyrobené naPařeniště odkrýti, motýly zejména soliti, ovoce zahradní zavařovati.
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Seno přehazovati, stodoly zametati,
Mladé roje chytati do oulů nových.
sejpky vyvětrávati.
Ouly před lijáky ošetřiti.

Příroda kolem nás
I v jarních měsících chceme pokračovat a poznávat
přírodu v okolí Šarov. V té době už začínají růst, otvírat se
a kvést některé rostliny. Jistě neunikne
naší pozornosti, že
jsou mezi nimi i rostliny léčivé. O nich bylo
už psáno ve zpravodaji v roce
2006, č. 2. A kde jsou ještě místa,
kde tyto dary přírody, jako je podběl,
prvosenka jarní, devětsil lékařský,
hloh, plicník lékařský, bez černý a další najdeme? Stačí se projít po cestě

Drahové, Kopaninové, pod Rousínov,
do lesa a také k potoku.
Jarní období je čas, kdy se sbírají
různé bylinky, protože mají v té době
nejsilnější léčivé účinky.
Těžko najdeme heřmánek, který
kvetl na každém dvorku. Tradovalo se:
„Před heřmánkem smeknout, před
černým bezem kleknout.“ Proto jedna
babská rada na med z černého bezu:
20 květů bezu, 1 l vody, 1 citron a
1 pomeranč oloupat a nakrájet na kolečka bez jader. Všechno 1/2 hodiny
vařit. Vychladlé přecedit přes plátno,
přidat 1 kg cukru krystal a vařit do zhoustnutí. Sběr květů - květen, červen.

Velikonoce - svátky jara
Naši předkové je uctívali a dodržovali předvelikonoční půst, který trval 40
dnů. Ráno na popeleční středu chodili
do kostela na „popelec“. Používal se
popel ze spálených jívových ratolestí,
které byly vysvěceny předchozího roku o květné neděli. Byl udělován všem
věřícím, Odcházeli z kostela s popelem
na čele.
Prvním dnem půstu se tak stala Popeleční středa. Postní neděle měly své
pojmenování.
Černá neděle - tuto neděli ženy
na znamení pokory a pokání uschovávaly pestré šaty do šatníků a truhel a
oblékly si černé šaty, šátky, fěrtochy.
Snad právě proto se jí říkalo černá.
Pražná neděle - tuto neděli se připravoval pokrm pražmo. Obilná zrna

nebo celý neloupaný hrách se namočila do slané vody a nechala několik
hodin stát. Asi za tři dny na teplém
místě vyklíčila, upražila se. Pokrm
chutnal slazený medem nebo osolený a
opepřený.
Kýchavná neděle - ve středověku
řádila zlá nemoc, která se projevovala
kýcháním. Hodně lidí umíralo a nemoc
prý zahnala až mše, sloužená v chrámech o třetí postní neděli.
Družebná neděle - to už bylo mírnější postní nařízení. Mládež se mohla
veselit. V tuto neděli chodíval družba
se ženichem na návštěvu do domu své
vyvolené. O Velikonocích pak přišli
požádat o nevěstu. Proto se říkalo neděle družebná.
Smrtná neděle - přetrvává ještě zvyk
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chodit v této neděli se smrtkou - Moranou, Mořenou k nejbližšímu potoku a
hodit ji do vody. Mořena - symbol zimy
a smrti, v podobě ustrojené figuríny.
Neseme Mořenu
na vrchu červenú,
na spodku zelenú,
pěknú, pěknú
pěkně přistrojenú,
helo, helo
(Z Moravy)
Květná neděle - v kostele se světily
kočičky - jívové větvičky. Květná jako
připomínka příchodu jara, nového života.
Některé názvy postních nedělí mám
z vyprávění mojí stařenky, další jsem
našla ve starých kalendářích.
V postních nedělích se v minulosti
hodně mluvilo, psalo. Kdo četl knihu
„Český rok v pohádkách, písních, hrách
a tancích, říkadlech a hádankách“, jistě
mi dá za pravdu. Nejznámější asi byla
Černá, Smrtná, Květná.
Černá neděla, cos nám donesla?

Něco nového, kvítí modrého.
Májíšku zelený, pěkně ustrojený!
Svatý Jiří jede pole odmykati.
Aby tráva rostla, všelijaké kvítí.
Májíčku zelený, pěkně ustrojený.
Smrtná neděla, kdes klíče dala?
Dala jsem je dala Květné neděli.
Květná neděla, kdes klíče dala?
Dala jsem je dala Květným
pondělkům.
Květný pondělku, kdes kláče poděl?
Poděl jsem je poděl, Zeleným
čtvrtkům.
Zelený čtvrtku, kdes klíče poděl?
Poděl jsem je poděl svatému Jiří.
Svatý Jiří vstal, zemi odmykal.
Aby rostla tráva, tráva zelená.
A z ní vykvetla bílá leluja.
Hej nám hej, bílá leluja.
(Z Moravy)
Přivítejme Velikonoce, nové jaro,
nový život. Na Škaredou středu se nemračme, škaredili bychom se po celý
rok a nic by se nám nezdálo dobré.
Libuše Langrová

Zlatá plaketa Jánského pro čestné dárce krve
Čtyřicet bezpříspěvkových odběrů
krve má za sebou Zdeněk Vyoral a Aleš
Fuksa ze Šarov. Český červený kříž
jim proto udělil zlatou medaili prof.
MUDr. J. Jánského. „S potěšením vám
sdělujeme, že mezi vyznamenanými

zlatou medailí jsou i vaši spoluobčané.
Věříme, že najdete vhodnou příležitost, jak ocenit jejich hluboce lidský postoj,“ uvedla v dopise adresovaném šarovské radnici ředitelka ČČK
OS Zlín Michalela Stýblová.

Gratulace – Rozloučení – Akce - Výročí
Oslavenci - gratulujeme
7.6. - Věra Blizňáková 70 let
24.6. - Jana Soukupová 70 let
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Rozloučili jsme se
leden
Drahomíra Tesařová (Kozlíková)
19. února Marie Svobodová
26. února Jiří Ondrašík

86 let (rodačka)
88 let
77 let (rodák)

Pozvánky na akce
Slet čarodějnic – 30. dubna
Den matek – 8. května

Výroční schůze Šarovského
hejtmanství – 10. dubna (15:00)

Připomínáme
Den učitelů – dne 28. března jsme si
připomněli den narození jednoho z českých velikánů Jana Amose Komenského – učitele národů (28.3.1592 –
15.11.1670).
Domníváme se, že zvláště nyní, kdy
se tolik diskutuje o reformě školské
soustavy v naší republice, by bylo velmi prospěšné se vrátit k odkazu jeho
díla.

Tento génius před více než 400 léty
zformuloval základy pedagogiky i
pedagogických systémů, na nichž je
postaveno školství většiny evropských
států.
I my můžeme být hrdí, že tento ve
světě uznávaný filosof, teolog, pedagog a spisovatel se narodil v nedaleké
Nivnici.

Z tisku:
Právo 27.1.2011 – článek Aleše
Fuksy o sněhu na Zlínsku s fotografií
pana Slováka – úklid sněhu na chodnících v Šarovech.
Sedmička č. 5, 3.2.2011 – v celostránkovém článku o činnosti hradologů a členů zlínské pobočky Klubu
Augusta Sedláčka fotografie Aleše
Fuksy.

MF Dnes 22.2.2011 – článek a 2
fotografie Jany Fuksové o školení
veřejnosti o poskytování první pomoci
v Šarovech. Školení vedli zlínští hasiči.
Právo 23.2.2011 – fotografie Aleše
Fuksy ze školení hasičů v Šarovech.
Právo 11.3.2011 – článek Aleše Fuksy o stavu silnic v kraji a zimě s fotografií Šarov.

Redakce
Od března 2011 dochází ke změně Své podněty, nápady, články a fotografie
emailové adresy našeho čtvrtletníku. můžete zasílat na sarovec@sarovy.cz
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foto MF

FAŠANK 2011
foto DS
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