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Nedělní pohoda na horním konci

Na horním konci budeme mít brzo nové sousedy
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

REPORTÁŽE

Vážení spoluobčané, přátelé,
tři měsíce utekly jako voda a vy máte možnost nahlédnout do podzimního zpravodaje. Věřím, že jste si léto užili podle svých
představ a o dovolené jste si odpočali s rodinou či s přáteli.
Konečně se spustily nové internetové stránky obce, mají atraktivní vzhled, jsou přehlednější a jistě přispějí k lepší informovanosti. Obec s hasiči koupili od soukromého
vlastníka pozemky hasičského cvičiště, nyní
je šarovské, pro nás a další generace.
26. 8. zvedl přívalový déšť hladinu potoka
Březnice nad první povodňový stupeň, povodňová komise o tom byla informována
zasláním SMS hladinoměrem za kapličkou.
Majitelé pozemků zahrnutých do komplexních pozemkových úprav měli možnost
osobní konzultace se zpracovateli úprav.
Zahájilo se jednání o podobě konceptu řešení kluziště včetně objektu šaten. Učinily
se první kroky k vybudování optické sítě
v obci. Začátkem září byly dokončeny práce na obnově chodníků. Chovejme se k nim
tak, aby vydržely jako nové co nejdéle.
Poděkování patří Šarovské chase a jejím příznivcům, kteří, i přes deštivé počasí, hrdě a
důstojně reprezentovali naši obec v průvodu
na Slováckých slavnostech vína.
Letošní šarovské hody jsou z důvodu uctění památky zesnulých posunuty na 9. a 10.
listopadu. Přeji si, abyste hody více přijali za
své, spojili je s časem zastavení, setkání s rodinou, hodováním.
Přeji vám pěkný podzim a vše co děláte, ať
se daří.
David Fejt, místostarosta

Výlet ke zbojnické studánce
Udělalo se hezky, tak jsme se opět vydaly
zkontrolovat zbojnickou studánku. Pro7
tože nemládneme...
text Šárka Machová

Hasiči vyjížděli k záplavě
Snad si už budeme muset zvyknout
na intenzivní přívalové deště, které
přichází každé léto. Dovedou rychle
naplnit koryto...
12
text Jan Soukup

Slavnosti vína letos trochu jinak
Již sedmým rokem jsme hrdě prezentovali naši obec na Slavnostech vína
14
v Uherském Hradišti.
text Bola Křenová

RUBRIKY
Obecní zastupitelstvo informuje
6. zasedání OZ
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Co na zastupitelstvu nezaznělo
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE
OZ schvaluje výběr dodavatele na pořízení ideové architektonické studie „Sportovní areál Šarovy“, a to společnost Špiller s. r. o., IČO: 03823997, se
sídlem Štefánikova 131/61, Brno za nabídnutou cenu 60.500,-- Kč vč. DPH a
pověřuje starostu k uzavření smlouvy.
Rozpočtové opatření č. 2/2019
OZ schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2019 - přesun rozpočtových prostředků na jednotlivých paragrafech a
položkách.
Hospodaření:
OZ bere na vědomí hospodaření obce
k 30. 6. 2019.

6. zasedání OZ, 17. 7. 2019
Je přítomno 6 členů zastupitelstva, zasedání je usnášení schopné v souladu s ust.
§ 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Jednání řídí starosta František Langr.
Body programu:
Žádost JSDH - V2-2020 na pořízení
nového dopravního automobilu
OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro Jednotku Sboru
dobrovolných hasičů v Šarovech.
Architektonická studie Sportovního
areálu v Šarovech

CO NA ZASTUPITELSTVU (NE)ZAZNĚLO
v průběhu léta zrealizován, byla další
etapa rekonstrukce chodníků. Byl rekonstruován úsek mezi zastávkou na
horním konci a autobazarem ve směru
od Zlína a dále úsek mezi domem manželů Soukupových a horní zastávkou.
Pro zastupitele znamenaly práce na rekonstrukci chodníků několik účastí na
kontrolních dnech, komunikaci mezi
zhotovitelem prací a stavebním dozorem a připomínkování nedostatků, které
se v průběhu prací objevily. Těch naštěstí nebylo mnoho a tak doufáme, že i vy
budete s povrchem chodníků v těchto
úsecích spokojeni. Finanční prostředky
na realizaci tohoto projektu získala obec
z dotační výzvy vyhlášené Místní akční

Ani v době dovolených členové obecního zastupitelstva nezaháleli a pokračovali v činnostech a rozdělené práci
z první poloviny letošního roku.
V průběhu léta došlo konečně ke zprovoznění nových obecních webových
stránek. To mimo jiné obnášelo testování a zkoušení funkcionality webových
stránek, několikeré připomínkování
vůči dodavateli webových stránek včetně
téměř tříhodinového setkání v sídle dodavatele. Výsledek, který popisujeme na
jiném místě zpravodaje, snad odpovídá
dvacátému prvnímu století. Věříme, že
bude pro šarovské občany přehledným a
užitečným informačním kanálem.
Významným projektem, který byl
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Další etapa rekonstrukce chodníků je hotova.
odstranit.
Začátkem července navštívili zastupitelé
obec Hostišovou, aby se osobně seznámili s tím, jak fungují domovní čističky
odpadních vod a aby si osobně vyslechli
názor starostky obce i osob, které mají
tyto čističky osobně na starosti.
Rovněž se podařilo dotáhnout převod
vlastnického práva k pozemkům nacházejícím se pod hasičským cvičištěm na
obec, resp. SDH. I přes drobné komplikace tak můžeme konstatovat, že hasičské cvičiště je naše. Navíc byla úhrada
kupní ceny rozložena do dvou termínů
s tím, že druhá splátka bude realizována
až v příštím roce.
Proběhla také další fáze komplexních
pozemkových úprav, když došlo k vyložení soupisu nároků vlastníků. Vlastníci

skupinou Dolní Poolšaví, a to ve výši 95
%!
V souvislosti s šarovskými chodníky se
současně v průběhu září rozběhly práce
na projektové dokumentaci chodníků
v úsecích autobazar – zastávka Šarovy
střed, zastávka u hospody – konec obce
(RD Pilátkovi), mimo jiné již proběhlo
geodetické zaměření. Samotná realizace
však bude záviset na tom, zda obec bude
úspěšná se svou žádostí o dotaci na rekonstrukci chodníků v těchto úsecích.
V průběhu uplynulých měsíců nás zlobilo také veřejné osvětlení na dolním konci, které během noci čas od času samovolně zhasínalo. Servisní ﬁrma pracuje
na odstranění této „záhadné“ poruchy
a i když již osvětlení tak často nezhasíná, stále se nepodařilo závadu odhalit a
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I prostor za kapličkou pomalu začíná vypadat kulturně.
práce na oplocení za kapličkou. Jedná se
o další fázi „revitalizace“ tohoto prostoru tak, aby působil důstojně, nezarůstal
plevelem a náletovými dřevinami a bylo
možné jej bez značných komplikací udržovat.
Mimo výše uvedené probíhají v obci
běžné údržbové práce, na kterých se podílejí naši spoluobčané. Zato jim samozřejmě velmi děkujeme. Jedná se o sečení obecních ploch, přetrvávaní plevelů
v parčících, na chodnících, apod.
Dále také došlo k nátěru herních prvků
na dětském hřišti za obecním úřadem a
dosypání oblázků v tomto prostoru tak,
aby si šarovské děti mohly i nadále spokojeně hrát. Těchto prací se ujali mladí
Šarovjáci, i jim patří velké díky.
Petr Bernatík

dotčených pozemků měli možnost se
osobně seznámit s jejich soupisem, mohli navrhnout scelení či rozdělení parcel a
nastínit svoje vlastní představy s uspořádáním jejich jednotlivých pozemků
nebo se zeptat na cokoliv, co s realizací
komplexních pozemkových úprav souvisí.
A pomalu se také začínají (zatím neviditelně) rozbíhat práce na řešení šaten,
kluziště a okolí. Oslovený projektant
již vytvořil první návrhy architektonické studie, které již ze strany zastupitelů
byly připomínkovány. Předpokládáme,
že v průběhu podzimu bude vytvořen
konečný návrh architektonické studie,
se kterým budou občané pochopitelně
seznámeni.
V průběhu měsíce září se také rozběhly
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Herní prvky za obecním úřadem už nový nátěr potřebovaly.

VÝLET KE ZBOJNICKÉ STUDÁNCE
Udělalo se hezky, tak jsme se opět vypravily zkontrolovat zbojnickou studánku.
Protože nemládneme, některým z nás
už se nechtělo jít před kopec pěšky, a tak
Eva a její kamarádka vzaly auta, naložily
nás a k březolupskému rybníku jsme se
dovezly. Po cestě ke studánce Eva ještě
vybalila deku a termosku s kávou a byl
piknik. No, stali se z nás úplní „masňáci“, jak říkával můj tatínek výletníkům,
kteří moc po svých nechodili. Ale nějaké
kilometry jsme přece jen ušly.
Les byl nádherný. Horší to však bylo pod
nohama, protože posledních čtrnáct dní
vydatně pršelo. Chvála Bohu za to. V nynějším suchu je každá kapka dobrá. Ale

tak „zapráskané“ jsme už dlouho nebyly. Připadaly jsme si jako Zátopek, který trénoval s železnýma kamínkama na
zádech, jenomže my jsme měly na každé
botě kilo bláta.
U studánky jsme zjistily, že nás předběhli nějací aktivisté z Karlovic. Nějací
Vaculíkovi. To je dobře, aspoň je studánka opečovávaná z více stran. Práce bylo
míň, než minule, jenom vyhrabat z vody
listí. Tak jsme poseděly, pokecaly, pofotily se a táhly se s blátem nazpět. Najednou se od nás utrhla Hela K. a že se chce
podívat, kam vede nějaká odbočka a za
chvíli nás dohnala s taškou plnou hřibů.
Měla tam tajné místo.
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příště se podíváme zase tam. Výlet jsme
zakončily zmrzlinou na Kolibě a Šarovskou hospůdkou. Jak jinak.
Šárka Machová,
Sdružení šarovských žen
pro mužský blahobyt.

U rybníka jsme si očistily boty a ještě se
nám nechtělo vracet. Tak jsme se šly podívat k myslivecké chatě nad rybníkem.
Je tam nová cyklostezka, která vede až
ke „kameni“ na rozhraní Topolné, Komárova a Březolup. Řekly jsme si, že

MLADÍ HASIČI NA VÝLETĚ
Po výborném obědě /řízek s bramborem/ se už všichni těšili na návštěvu
aquaparku v Uherském Hradišti. To
bylo něco! Skluzavky, tobogány, vířivky
a jiné atrakce. Na své si přišli malí i velcí.
Ale blížil večer a my pomalu odcházeli
z bazénu a hasičským autem se dovezli
domů.
Jarek Křen ml.

Stejně jako všechny děti tak i šarovští
mladí hasiči mají rádi prázdninové výlety. A protože si takový výlet po celoroční
tréninkové a soutěžní námaze zasloužili,
náš sbor je pro ně rád uspořádal.
V pátek 2. srpna v 8 hodin ráno stáli
mnozí netrpělivě na zastávce, ale po příjezdu autobusu jsme stále nebyli všichni. A tak Tomášek Kadlčík ještě zaběhl
vzbudit holky Machovy, ty se narychlo
upravily, v rámci ranní rozvičky doběhly na zastávku a my tak mohli konečně
vyrazit.
Naše první zastávka byla ve Vlkoši. Tam
jsme navštívili muzeum hrdiny 2. světové války a rodáka z Vlkoše, generála
Ingra. Zejména kluky zaujala výstava
vojenských zbraní používaných v minulosti, historických i součastných vojenských uniforem a dalšího vojenského
materiálu.
Poté jsme přijeli do Milotic, kde jsme
nejprve navštívili dvůr dravých ptáků.
Ti odvážnější si nechali na ruku posadit
velkého výra.
Potom následovala prohlídka zámku a
zámecké zahrady, kdy slečna průvodkyně vyprávěla zejména o přísné výchově
hraběcích dětí na zámku.

Starosta SDH šel příkladem
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V Milotickém zámeckém parku.

STARÁ STŘÍKAČKA V ZAHRANIČÍ
V minulém roce byl Sbor dobrovolných
hasičů v Šarovech osloven, zda-li by se nechtěl se svou starou stříkačkou zúčastnit

oslav 130. výročí založení Dobrovolného
hasičského zboru v Senici.
Asi se ptáte, jak na šarovskou stříkačku

Naložit, vyložit, naložit....
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Slavnostní deﬁlé.
přišli až v Senici. To už se její sláva rozlétla až za hranice? Nebo snad vystoupení, které členové SDH Šarovy předvádějí
se starou stříkačkou je natolik zajímavé,
že si jej začínají zvát i vzdálené sbory?
Důvod pozvání na Slovensko byl ale zcela
prozaický. Ukázalo se totiž, že starostka predsedkyňa Dobrovolného hasičského
sboru v Senici, paní Jarmila Drinková má
kořeny na Šarovech. Její teto totiž byla
paní Svozilová, která bydlela na kopci na
Fuksovém, a při setkání šarovských rodáků v roce 2017 měla možnost vidět šarovskou stříkačku v akci. Proto neváhala a
oslovila nás s velkým předstihem.
Protože nikdo neví, co bude za rok, každý účast na Slovensku slíbil. Termín byl
31.7., tak to bude takové příjemné rozloučení s prázdninami.

Jak se ale blížil historický okamžik, kdy
měla šarovská stříkačka poprvé ve své hi
storii překročit státní hranici, začaly se
vršit omluvenky.
Z nejrůznějších důvodů se členové SDH
omlouvali, až jejich počet klesl na čtyři.
V takovém počtu není šarovská stříkačka
zásahu schopná.
Naštěstí, v nouzi nejvyšší, nabídli nám
pomocnou ruku členové Sdružení šarovských žen pro mužský blahobyt. Jenom
díky jim jsme nemuseli slíbené odříct a
mohli jsme šířit věhlas šarovského sboru
dobrovolných hasičů i za hranicemi naší
vlasti.
V sobotu, 31. 7. 2019, ještě před polednem a za více jak 30ti stupňového vedra,
vyrážela šarovská stříkačka na svou první
zahraniční pouť.
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Vyjeli jsme ještě před polednem, abychom v Senici byli včas. V jednu hodinu
už totiž začínal oﬁciální program Senických oslav slavnostní bohoslužbou v římskokatolickém kostele Navštívení Pany
Marie. Poté následovalo deﬁlé pozvaných
sborů dobrovolných hasičů ve slavnostních uniformách, slavnostní nástup a odpoledne pokračovalo ukázkami historické i moderní hasičské techniky.
Šarovská stříkačka byla pochopitelně
nejstarším zástupcem a měla své čestné
místo přímo na senickém náměstí, kde se
konala hlavní a nejzajímavější část odpoledního programu.
Nezůstalo ovšem jen u pouhého vystavování se. Ve tři hodiny přišla na řadu i
ukázka toho, jak se v minulosti s vahadlovou stříkačkou hasilo.
V našem případě ale nešlo o jednoduchý

zásah, ale byl to zásah (jak se dnes říká) s
příběhem. A jaký to byl příběh?
Scénář našeho zásahu jako by byl ze života. Šarovské ženy spozorují požár a
hledají chlapa, ideálně hasiče, který by jej
uhasil. Nacházejí Pepu Chovance Novotného (od tohoto dne nového člena SDH
Šarovy), který běží do hospody pro ostatní členy jednotky. Ti se snaží co nejrychleji uvést do pohybu hasičskou stříkačku.
Přitom vyruší snášející slepici, kterou vyhodí ze snůšky (ze stříkačky) i s dvěma
vejci. Je to prostě výkoná šarovská slépka.
Po zprovoznění stříkačky, rozesukování
hadic, jejich natažení k ohnisku požáru,
začínají hospodští členové pumpovat.
Nakonec se podaří požár uhasit a Pepa
jako hrdina je ženami oslavován.
Pravda, ukázka nebyla příliš seriózní,
ale lidé na náměstí se bavili a přitom se

Příprava na zásah.

11

poučili, jak taková stará vahadlová stříkačka funguje.
Navíc si po ukázce především ti menší
divaci mohli vyzkoušet, jak náročné bylo
pumpování a hašení v době před sto lety.
Pochopitelně pak stará stříkačka pózovala fotografům, kdekdo se s ní chtěl vyfotit
na památku.
Jsme rádi, že jsme mohli udělat radost i

na Slovensku a tímto symbolickým způsobem poblahopřát bratrům hasičům
v Senici k jejich významnému jubileu.
Zároveň musíme poděkovat Sdružení
šarovských žen pro mužský blahobyt
a Pepovi za podanou pomocnou ruku.
Bez jejich výpomoci bychom nebyli akce
schopní.
Petr Bernatík

Zasahující členové i členky

HASIČI VYJÍŽDĚLI K ZÁPLAVĚ
Snad si už budeme muset zvyknout
na intenzivní přívalové deště, které
přichází každé léto. Dovedou rychle
naplnit koryto potoka a na některých
místech se pak potok může vylévat ze
svých břehů.
Dne 26. srpna se tak stalo na silnici u

Ráje a na hasičském cvičišti. Jednotka
šarovských hasičů vyjela především
kvůli kontrole situace.
Po opadnutí vody bylo pouze nutné
odklidit naplaveniny z vozovky. Během zásahu došlo také k pádu stromu
na telefonní vedení. Pokácení kmene
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zvládli členové jednotky pomocí motorové pily. Tato menší událost také
prověřila systém včasného varování
a vyrozumění. Hladinoměr umístěný
za kapličkou zaznamenal zvýšení hladiny toku nad I. stupeň povodňové

aktivity a pomocí textové zprávy informoval členy povodňové komise.
Doufejme, že se i nadále budou tyto
záplavy vyhýbat našim domům i zahradám.
Jan Soukup

Potok Březnice se vylil z břehů u Rája

ŠAROVSKÝ PINGPONG NA PRAHU NOVÉ SEZÓNY
Letní období se u šarovských sokolů
nese vždycky ve znamení změn. Proto stejně jako loni jsme i letos horlivě
sháněli posily pro následující sezonu,
protože nám po deseti letech odešla
naše opora v krajských soutěžích i
v lize, Jirka Strejček. Přestoupil do
Kostelce, kde bydlí. Za jeho příkladnou reprezentaci TJ Sokola Šarovy
Jirkovi děkujeme.
Z déčka pak odešel ještě Jarda Weiss,
který bude od nové sezóny hájit barvy
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mužstva Orel Zlín. Celou situaci navíc zkomplikovalo odřeknutí vyhlédnutých posil. Po mimořádné schůzi
všech hráčů proto bylo rozhodnuto,
že se naše déčko nepřihlásí do soutěže
IV. třídy. Hráči z Dé týmu tak místo
IV. třídy budou hrávat vyšší soutěže.
Věříme, že se s těžšími soupeři vyrovnají se ctí a náročné soutěže jim pomůžou ke zlepšení.
Naše áčko opět nastoupí, stejně jako
loni, ve třetí lize mužů, ale pro změnu

ve skupině jihomoravské. Bude to pro
naše reprezentanty opět velká výzva a
pro diváky zase možnost vidět hráče,
kteří u nás ještě nehráli. Hráčské obsazení se nezměnilo. Za Šarovy opět
nastoupí nejlepší hráč soutěže Karel
Bojko, kterého podpoří Zdeněk Dorňák, Petr Jahůdka, Lubor Křen a Jan
Plhák ml. Ambice jsou opět vysoké.
Boj o prvenství a postup do druhé
ligy.
Béčko po loňském suverénním vítězství krajské soutěže II. třídy a postupu
do krajské soutěže I. třídy, bude letos
bojovat spíše o setrvání v soutěži a
pokusí se o zázrak, v podobě záchrany této soutěže. Konkurence je totiž v
této soutěži obrovská. A právě proto,
že hráči budou sbírat zkušenosti, počítáme se sestupem. Ale třeba zabereme a uvidíme.
Céčko bude mít podobné vyhlídky

jako béčko. Jak už bylo napsáno výše,
mladí hráči budou hrát o dvě třídy
vyšší soutěž, proto se od nich neočekává, že by výsledky byly hned ze
začátku skvělé. Věříme ale, že zkušenější spoluhráči jim předají patřičnou
radu a záchrana bude jistá.
TJ Sokol Šarovy vás srdečně zve do
naší herny na napínavá utkání. Přijďte povzbudit domácí hráče všech tříd
a hlavně A družstvo ve 3. lize. Můžete zde vidět napínavé zápasy např.
se soupeři z Brna, Ždáru nad Sázavou, Blanska, Znojma atd. Podrobné
termíny zápasů všech našich týmů
najdete na obecních webových stránkách.
Děkujeme za podporu obci Šarovy,
hlavnímu sponzorovi Jídelně Jan Plhák a všem příznivců našeho sportu
s nejmenším míčkem.
Robert Gajdůšek

SLAVNOSTI VÍNA LETOS TROCHU JINAK
Již sedmým rokem jsme hrdě prezentovali naši obec na Slavnostech vína
v Uherském Hradišti.
Co by někdo mohl označit za stereotypní akci, to letos pro nás proběhlo
netradičně.
Začnu okamžikem, kdy účastníci
chystali vše nezbytné pro úspěch výpravy. V pátek 6. 9. navečer se v sále
naší hospůdky začali šikovat první
nedočkavci, kteří zahájili kontrolu
kvality zakoupeného vína. Po ozdobení našeho alegorického vozu někoho
napadlo řešit, jak ten náš zpěv bude

letos zvučný bez klíčového akustického doprovodu harmoniky, kterou měl
Peťa Bernatík jistě v úmyslu rozparádit na svatbě svého bratrance. První,
v úvahu připadající náhradník, musel
doma asistovat při kojení a druhý prý
doprovázel jinou obec našeho mikroregionu. Chvíli patová situace zanedlouho vyústila v naději – pan Šišák z
Březolup, to by bylo řešení!
Další háček spočíval v tom, jak ho dostat v aktuální, dosti pozdní čas do Šarov na zkoušku. Této výzvě se nejdříve
pokusila postavit mužská část našeho
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spolku, bohužel neúspěšně. No a pak
zkusily štěstí děvčice, které se s tím
nepáraly. To, jak se po pár deci vína
dostaly do Březolup, nebudeme raději

Nová šarovská muzika/foto DF
rozebírat, neboť si tento čtvrtletník
přečtou i zodpovědní řidiči. Tři členky chasy překvapily užaslého pana
Šišáka (od toho momentu „strýca“)

Kvalitní pěvecké výkony nechyběly/foto DF

15

na prahu jeho domu. A protože je
strýc dobrá duša a teta Šišáková držela s vyslanou jednotkou basu, neměl šanci dlouho odolávat. Za krátko
už třímal na prsou svoji heligonku a
společně jsme v sále cvičili první písničky. Dostavil se výsledek v podobě
širokého repertoáru, ve který jsme
původně ani nedoufali.
V sobotu ráno se účastníci akce sešli v úctyhodném počtu, i přes nastávající nepřízeň počasí. Naše řady
doplnily tety Machová a Janotová, za
což jim patří velké poděkování. Strýc
„harmonikář v záloze“ hrál jednu písničku za druhou, zpívalo se a popíjelo dobré vínko, sem tam jsme dali

prostor projevu dechové kapely, která
měla tendence naše těleso přetroubit.
Přihlížejícím divákům jistě neušla
neobvyklá přítomnost ozdobeného invalidního vozíku v krojovaném
průvodu. Venďa Machová statečně
čelila bolesti ovázané nožky, která jí
v závěru našeho pochodu nepříjemně
prochladla. Na náměstí v Uherském
Hradišti totiž déšť vygradoval v pěknou spršku. Proto jsme zahájili hledání vhodného úkrytu pro naše nejmenší členy, kde bychom vyčkali do
příjezdu záchranné mise Jendy Soukupa. A když už začátek akce proběhl
netradičně, proč to nezavršit něčím,
co tu ještě nebylo.

Ani počasí ani zdravotní komplikace Šarovjáky nezastavili/foto DF
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Tanec mezi kapkami deště/foto DF
Schovali jsme se do čekací haly vlakového nádraží. No a co bychom to byli
za chasu bez pořádného zpěvu? Cestující čekající na vlak jsme tedy počastovali svým talentem. Na tvářích
přihlížejících lidí se nejevily známky
nelibosti, takže nejspíš s úspěchem.
Jakmile se náš záchranář dostavil
s hasičským autem a všichni se nacpali dovnitř, napadlo Marci Fejtovou,
co budeme dělat se stravenkami na
klobásky? Přece je nenecháme jiným
hladovým nešťastníkům? Tak Šarovjanky dovlekly do auta bednu plnou
teplých klobásek s chlebem. A výprava mohla konečně opustit město.
V závěru přijali naši krojovaní
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pozvání k Luborovi na besedu, aby
se klobásky společně spořádaly a konečně v klidu dopily zásoby burčáku.
Někteří se dostavili se zpožděním, jelikož během průvodu zapomněli doplňovat tekutiny o nealko, takže jim
prospěla „hodinka“ odpočinku.
U Křenů se fandilo naší fotbalové reprezentaci v utkání s Kosovem. Přestože nejmenovaní neustáli emoce ze
zápasu a opustili nás dříve, zástupci
Machovy a Fejtovy rodiny vydrželi do
večerního stmívání.
Všem děkujeme za účast a součinnost
při organizaci akce.
Za Šarovskou chasu
Bola Křenová

OBECNÍ WEBOVÉ STRÁNKY V NOVÉM KABÁTĚ
Na internetové adrese www.sarovy.cz
došlo v průběhu letních měsíců k několika změnám. Tyto změny by pro běžného uživatele obecních stránek měly
znamenat zjednodušení orientace a
zpřehlednění jejich obsahu.
Jedním z hlavních cílů při úpravě webových stránek byla snaha dostat veškeré
nové informace co nejdříve ke všem občanům.
A jaké tedy jsou hlavní změny obecního
webu? Kromě graﬁckého vzhledu, který
je na první pohled patrný a prolínání
fotograﬁí, došlo k rozčlenění informací na úvodní stránce do třech kategorií
(sloupců). V levém sloupci nejdete aktuality organizačního, sportovního či
kulturního charakteru, uprostřed jsou
umístění záležitosti úředního charakteru a v pravém sloupci je kalendář akcí
pro lepší časový přehled, kdy se jaká
událost uskuteční.

V další části pak můžete nalézt fotogalerie z akcí konaných v obci.
V sekci Úřední deska je možné také vyhledávání dokumentů podle jejich názvu, data či charakteru.
Každý spolek působící v obci má možnost tvořit si vlastní obsah a informovat
tak nejen o své činnosti.
Byla přidána nová sekce „Služby občanům“. V této sekci naleznete informace
týkající se možnosti pronájmu sálu, nabídku brigád občanům, informace týkající se odpadů, svoji záložku tu má také
knihovna a nechybí pochopitelně ani archív vydaných obecních zpravodajů.
Každou aktualitu je navíc možné sdílet
na sociálních sítích, a abyste o žádnou
informaci nepřišli, je možné nechat si
zasílat informace o novinkách do vašich emailových schránek. K tomu stačí
pouhé zadání vaší emailové adresy do
kolonky ve spodní části úvodní stránky

Nové obecní stránky. Libí se vám?
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webu a zaškrtnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.
A pokud byste náhodou objevili nějaké
nedostatky nových webových stránek,
budeme rádi, když na to upozorníte

slečnu Lenku Chalupovou (chalupova.
lenka90@gmail.com), která se na úpravě
obecního webu podílela a za což jí také
patří velké díky.
Jan Soukup

KDE SE VZALY HODY
Blížící se podzim, kdy všechna pole osiří, sýpky, sklépky a spíže se plní úrodou a
hospodáři začínají bilancovat úrodu, bývá
v leckteré vesnici na Moravě (ale i v Čechách nebo ve Slezsku) spojen s hodováním. Kde se ale hody vzaly?
Hody, v Čechách označovány jako posvícení a ve Slezsku Krmáš, bývaly v minulosti spojeny s koncem hospodaření na
polích, s koncem hospodářského roku.
Později se součástí hodů stalo i symbolické poděkování za sklizenou úrodu, spojené s ochutnáváním čerstvých plodů a to
zejména pod vlivem křesťanství. Nezřídka
se proto také hody, zejména pokud jde o

termín jejich konání, vázaly na kostel či
kapli ve vesnici (proto také v Čechách posvícení podle „posvěcení kostela“) anebo
také na patrona dané vesnice či kostela. To
je také důvod, proč se hody v každé dědině
slaví jindy.
Pokud se podíváme dále do historie, dozvíme se, že první posvícení slavil král Šalamoun, když světil svůj chrám v Jeruzalémě. Každý rok ve stejný den pak pořádal
hostinu pro své přátele na počest vysvěcení chrámu.
Dnes můžete narazit na dědiny, které slaví
hody již v létě (červenec, srpen), ale i na
obce, které hodují až těsně před adventem

Momentka z loňských šarovských hodů
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(tzv. Kateřinské hody). Zajímavostí je, že
se císař Josef II. pokusil koncem 18. století termíny hodů sjednotit a to na třetí
říjnovou neděli. Někde tak tyto tzv. Císařské hody vydržely až dodnes, v jiných
dědinách se vrátili k původnímu termínu
svého patrona. No a pak jsou obce, které si
termín svých hodů posouvají „pragmaticky“ tak, aby to vyhovovalo organizátorům
nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého
počasí anebo prostě proto, aby se termín
hodů nekryl s jinou významnou akcí v regionu.
Dá se říct, že hody byly jednou z nejvýznamnějších událostí v celé vesnici. Jejich
pořádání se ujala mladá chasa v čele se
stárkem a stárkou. Nicméně mladí i staří,
zkrátka všichni využili příležitosti, aby na
sebe oblékli slavnostní kroj, hospodyně se
předháněli v přípravě nejrůznějších chutných jídel a mužská část dědiny se zase oddávala koštování něčeho tekutého. Každá
dědina se v období hodů leskla, jak bylo
v domácnostech uklizeno.
Hody také znamenaly setkávání známých
a příbuzných. Hodující obyvatelé vesnice
zvali do svých příbytků své přespolní příbuzné na návštěvy, aby je bohatě pohostili.
Pro přespolní byly hody ve vesnici vítanou příležitostí buď něco prodat v rámci

hodového jarmarku anebo se velmi dobře najíst. Večer se pak domácí i přespolní
scházeli u muziky na hodové zábavě, kde
pili, jedli, zpívali a tancovali až do rána.
Symbolem hodů pak je hodové právo.
Jeho podoba se odlišuje opět vesnici od
vesnice. Někde má podobu jehlanu ozdobeného barevnými pentlemi, sklíčky, vyšíváním a rozmarýnem, krušpánkem či jinou v;oňavou bylinkou, jinde má podobu
nazdobené panenky (nevěsty) a jinde zase
jen ozdobené šavle na vrcholu s napíchnutým jablkem.
Tak jako tak byl tento symbol nejvýznamnějším atributem hodů, proto se také často
stával předmětem „krádeží“ ze strany přespolních. To také byla ta největší ostuda
pro hodovou chasu. Ta se musela „složit“
a své právo od přespolních vykoupit. Jaká
byla cena? Nikde nešla pod několik litrů
dobré slivovice či vína. Proto si také chasa
své právo stráží jako oko v hlavě.
Šarovské hody letos vycházejí na 9. listopadu.
Pozvěte proto své příbuzné a známé, dobře
je pohostěte a večer se všichni sejdeme na
hodové zábavě, abychom pojedli, popili,
zazpívali i zatancovali. A snad i to šarovské
právo zůstane nedotčeno.
Petr Bernatík

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
Vážení spoluobčané, velmi nám záleží
na životě a zdraví vás všech. Proto vám
ve spolupráci s Generálním ředitelstvím
HZS ČR přinášíme krátký návod, na co
vše si dát ve svých domovech pozor, aby

se nestalo neštěstí. Věřím, že vám tento
návod pomůže uvědomit si potencionální
rizika, která na vás mohou číhat i v bezpečí vašeho domova.
František Langr
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NA CO SE TĚŠIT
12. 10. 2019
19. 10. 2019
9. 11. 2019
10. 11. 2019
30. 11. 2019
15. 12. 2019
24. 12. 2019

Drakyjáda
Dlabání dyní
Šarovské krojované hody
Hodový fotbal
Rozsvícení vánočního stromu
Předvánoční setkání šarovských seniorů
Štědrovečerní koledování u šarovské kapličky

VZPOMÍNÁME
16. 9. 2019 - Josef Pavlík - 78 let

BLAHOPŘEJEME
Pavel Šůstek
František Strojil
Božena Šůstková

červenec - 70 let
červenec - 70 let
září - 75 let

Blahopřání panu Pavlu Šůstkovi

Blahopřání panu Františku Strojilovi
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Blahopřání paní Boženě Šůstkové

