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Koledy v profesionálním podání při rozsvěcování šarovského vánočního stromu

Tvoření vánočních ozdob v knihovně/foto DF
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SLOVO STAROSTY

REPORTÁŽE

Vážení spoluobčané,
čtenáři obecního zpravodaje, nastal čas Vánoc a svátků spojených s nimi. Je čas i zhodnotit činnost nového zastupitelstva obce za
první rok mandátu.
Je mi potěšením, že mohu zhodnotit práci a
aktivitu tohoto sboru jen kladně. Již skutečnost, že se vedení obce pravidelně scházelo
a svolalo 9 veřejných zasedání signalizuje,
že se v obci řeší poměrně dost záležitostí a
občané jsou s nimi pravidelně seznamováni.
Chtěl bych shrnout v několika větách, co se
za rok v obci podařilo.
Bylo kompletně vyměněno veřejné osvětlení včetně regulace intenzity svícení, zrekonstruovány první etapy chodníků v obci, na
projektech dalších úseků se pracuje. Ve ﬁnále je dokončení studie na opravu budovy
šaten a okolí, pracuje se na dokončení celkového projektu zavedení vysokorychlostního
internetu do obce, za kaplí byl vybudován
nový plot oddělující sousední nevzhledný
pozemek. Byly uskutečněny návštěvy obcí
s různým zakončením odkanalizování, zastupitelé porovnávají klady a zápory těchto
variant, na které si nechávají vypracovat studie, aby dobře rozhodli, který způsob bude
pro obec nejpřijatelnější.
Věřím, že aktivita zastupitele neopustí ani
v následujícím roce a program, který si stanovili bude jen přínosem pro nás všechny.
Dovolte mi popřát všem klidné prožití vánočního času v kruhu rodiny a šťastný vstup
do nového roku.
Váš starosta

Chceme být ekologičtější (?)
Jak jsme již informovali i v minulých
číslech obecního zpravodaje, rozhodlo
6
zastupitelstvo obce...
text David Fejt

Mokré šarovské hody
Bylo nad slunko jasné, že donekonečna nám to slunko svítit nemože. Už
slavnosti vína byly varováním, že letos by šarovské kroje...
12
text Petr Bernatík

Rozsvícení vánočního stromu
Rozsvícení vánočního stromu patří
na Šarovech k již zavedeným událos19
tem, na které se těší...
text Jan Soukup

RUBRIKY
Obecní zastupitelstvo informuje
8. zasedání OZ
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Co na zastupitelstvu (ne)zaznělo
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE
ve věci svozu odpadů z území obce Šarovy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
Možná změna ÚP obce Šarovy
OZ schvaluje možnost změny ÚP obce
Šarovy v souvislosti se konečným řešením způsobu odkanalizování obce.
Smlouva o převodu nemovitosti
OZ schvaluje smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitosti - pozemku parc. č. 490/3 - ostatní komunikace
nacházející se v katastrální území Šarovy za kupní cenu 12.240,-- Kč a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
Smlouva o převodu nemovitosti
OZ schvaluje smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitosti - pozemku parc. č. 490/4 - ostatní komunikace
nacházející se v katastrální území Šarovy za kupní cenu 10.710,-- Kč a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
Smlouva o převodu nemovitosti
OZ schvaluje smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitosti - pozemku parc. č. 505/8 - ostatní komunikace
nacházející se v katastrální území Šarovy za kupní cenu 5.580,-- Kč a pověřuje
starostu obce k uzavření smlouvy.
Obecně závazná vyhláška o místním
poplatku z pobytu
OZ schvaluje a vydává obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku
z pobytu.
Hospodaření obce
OZ bere na vědomí hospodaření obce
ke dni 31. 10. 2019.

8. zasedání OZ, 26. 11. 2019
Je přítomno 7 členů obecního zastupitelstva, zasedání je usnášení schopné v souladu s ust. § 92 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích. Zasedání řídí starosta František Langr.
Body programu:
Smlouva o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci
OZ schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci s omezujícími podmínkami - pozemku parc. č. 459/9
- ostatní plocha, který se nachází
v k. ú. Šarovy, ve prospěch obce Šarovy a pověřuje starostu k uzavření
smlouvy.
Rozpočtové provizorium
OZ schvaluje rozpočtové provizorium
pro hospodaření obce pro období po
1.1.2020 do doby schválení nového rozočtu pro rok 2020.
Příkaz k inventarizaci majetku
OZ schvaluje příkaz k provedení řádné
inventarizace majetku a závazků obce
v termínu do 31.12.2019 s předložením závěrečné zprávy starostovi obce
do 31.1.2020.
Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo
OZ schvaluje dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi obcí Šarovy a
společností Technické služby Zlínsko,
s. r. o., IČO 03299864, se sídlem Záhumenní V 321, Zlín, zastoupené Jakubem Černochem, ředitelem společnosti,
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CO NA ZASTUPITELSTVU (NE)ZAZNĚLO
požádat o stavební povolení, abychom
byli připraveni podat žádost o přidělení
dotace. Bez dotačních prostředků by totiž rekonstrukce zbývající části chodníků byla ﬁnančně příliš náročná.
V souvislosti s místními komunikacemi
proběhla v měsíci listopadu vysprávka
výmolů, a to po celé obci. Oprava byla
provedena tryskovou metodou turbo a
došlo při ní k očištění poškozeného povrchu vozovky vyfoukáním vzduchem
pod tlakem, postřiku povrchu vozovky
asfaltovým pojivem, nanesením vrstvy
kameniva obaleného pojivem a nakonec
k posypu zastříknutého povrchu vozovky asfaltovou směsí s kamenivem.
Proběhlo také další jednání s architektem

Ani v posledním kvartále letošního roku
šarovští zastupitelé nezaháleli a pokračovali v započaté práci. Pojďte se podívat, na čem všem zastupitelé pracovali.
Jak už bylo zmíněno v minulých číslech obecního zpravodaje, začala se připravovat projektová dokumentace na
rekonstrukci chodníků podél krajské
komunikace tak, abychom mohli navázat na v letošním roce ukončenou etapu rekonstrukce chodníků na horním
konci. V současné době je již projektová dokumentace hotová, ve spolupráci
s projektantem probíhají pouze poslední korekce a odstraňování drobných a
spíše formálních nedostatků projektové
dokumentace. V další fázi bychom chtěli

Některé části místních komunikací již potřebovaly vyspravit
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byla provedena také údržba techniky
pro zimní úklid obce, abychom nebyli
překvapeni nečekanou sněhovou nadílkou. V této souvislosti je třeba zmínit, že
obec zakoupila přívěsný sedák za sněžný
kartáč tak, aby manipulace při údržbě
chodníků byla co nejoptimálnější.
S blížícím se koncem roku se nám také
podařilo dohodnout s majiteli pozemků
pod komunikacemi na horním konci.
Byly připraveny, odsouhlaseny a podepsány kupní smlouvy a v současné době
probíhá správní řízení u katastrálního
úřadu.
A nesmíme zapomenout také na skutečnost, že byla rozšířena nabídka nádob a
kontejnerů na tříděný odpad. Počínaje
prosincem tak můžete třídit také jedlé
tuky a oleje a drobný kovový odpad (plechovky, konzervy, apod.). Obě nádoby
se nacházejí na sběrném místě u obecního úřadu. Co do těchto nádob patří,
najdete v následujícím článku.
A závěrem je třeba zmínit rovněž probíhající pravidelné inventarizace obecního majetku, audity a další činnosti, které
v závěru kalendářního roku předepisují
příslušné právní předpisy.
Petr Bernatík

ve věci přípravy architektonické studie
šarovských šaten, kluziště a přilehlého
okolí. Architektonická studie je prakticky připravena, předpokládáme, že koncem letošního roku, případně počátkem
roku následujícího bude představena
veřejnosti.
Část zastupitelů dále jednala se zástupci společnosti Filipendula s. r. o., která
se zabývá čištěním odpadních vod prostřednictvím ekologických technologií,
zejména pak čištěním pomocí kořenových čistíren odpadních vod. Zastupitelé získali informace o této technologii,
byl jim nastíněn možný způsob čištění
odpadních vod tímto způsobem v šarovských podmínkách.
V souvislosti s kořenovým čištěním odpadních vod navštívili zastupitelé obec
Košíky na Uherskohradišťsku, aby získali také praktické informace o tomto
způsobu čištění. Starosta obce Košíky
zastupitelům ukázal nejen obecní kořenovou čistírnu odpadních vod, ale i další projekty, na které v minulosti úspěšně
získal dotace.
Proběhla údržba zahradní techniky po
právě skončené sezóně tak, abychom byli
připraveni na sezónu novou. Současně

CHCEME BÝT EKOLOGIČTĚJŠÍ (?)
Jak jsme již informovali i v minulých
číslech obecního zpravodaje, rozhodlo
zastupitelstvo obce o pořízení nových
nádob na další druhy odpadů tak, abychom občanům nabídli větší možnosti
při jeho třídění. V závěru roku byl proto

na sběrné místo u obecního úřadu instalován kontejner na kovové odpady.
Jedná se o kontejner šedé barvy, do kterého mohou občané vyhazovat drobný
kovový odpad. Tím se rozumí plechovky od potravin, tj. zejména nápojové
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Nádoba na použitý olej (vlevo) a kontejner na kovový odpad - ilustrační foto
plechovky a konzervy a dále ostatní technické kapaliny.
drobné kovové předměty z domácnos- Obecní úřad současně vyzývá občany,
ti. Prosíme spoluobčany, aby do tohoto aby více využívali měsíční pytlový svoz
kontejneru nevhazovali takový odpad, plastů a pokud je to jen trochu možné,
který sem nepatří, což platí i o kovovém neukládali svůj vytříděný plastový ododpadu se zbytky potravin či nebezpeč- pad u kontejnerů na plasty. Věříme, že
nými látkami (tj. oleje, barvy, ředidla, je pro vás stále pohodlnější, vynést v den
svozu plastových opadů pytel s plastoatd.).
Dále byla v témže místě instalována ná- vým odpadem před svůj dům, kde se o
doba na jedlé oleje a tuky. Má černou něj již postarají zaměstnanci TS Zlínsko.
barvu s oranžovým víkem a je určena V souvislosti s blížící se zimou rovněž
výlučně pro ukládání použitých jedlých upozorňujeme občany, aby své automoolejů a tuků z domácností, jako jsou bily neparkovali na chodnících. Jednak
např. fritovací oleje nebo ztužené jedlé se jedná o dopravní přestupek, za ktetuky. Tento odpad, prosím, ukládejte do rý může být v krajním případě uložena
nádoby ve zcela zaplněných a uzavře- i pokuta, jednak tím omezují ostatní
ných PET lahvích o ideálním objemu 1, chodce, poškozují chodník a komplikují
1,5 nebo 2 litry. V případě, že byste měli práci na zimní údržbě.
tento odpad uložen v PET lahvi či kany- A vzhledem k tomu, že nám již nastastru většího objemu, který se nevleze do la zimní sezóna, prosíme vás, topte ve
otvoru v nádobě, vyžádejte si na obec- svých kotlích tak, abyste co nejméně
znečišťovali naše ovzduší. Berte, prosím,
ním úřadu odemčení celého víka.
Prosíme, do této nádoby zásadně ne- ohled na své spoluobčany a jejich zdraví.
vhazujte technické oleje (motorové, Děkujeme.
David Fejt
převodové, tlumičové), maziva ani jiné
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TERMÍNY SVOZU ODPADŮ V ROCE 2020
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MLADÍ HASIČI NA PODZIM
dobrém čase, v branném závodě jsme se
však dopustili několika výrazných chyb,
z čehož rezultovalo „až“ 14. místo, ze kterého také budeme útočit v jarních bojích.
V listopadu nás pak čekala návštěva lezeckého centra Vertikon. Náročné výstupy na cvičné stěny si vyzkoušeli nejen
děti ale i někteří dospělí. Všem se lezení
velmi líbilo a odnesli si mnoho zajímavých a někdy i dramatických zážitků.
Ani v zimě naši nejmladší nebudou zahálet, čeká je totiž spousta zajímavé činnosti, o které Vás budeme informovat opět na
stránkách našeho obecního zpravodaje.
Jarek Křen ml.

Po prázdninách nastaly našim mladým
hasičům nejenom školní povinnosti, ale i
příprava na podzimní soutěže. Pro mnohé z nich se jednalo o přestup do starší
věkové kategorie, kde je budou čekat těžší
překážky a úkoly i silnější soupeři. Věřím,
že se však brzy adaptují a naváží na své
solidní výkony z nižších věkových kategorií.
Po měsíční přípravě byla pro naše hasiče
první zatěžkávací zkouškou soutěž v Lipině, kde se konala podzimní část okresního kola Hry Plamen. Začátek závodu nás
naplnil nadějemi na dobré umístění, útok
s překážkami jsme totiž zvládli ve velmi

Lezecká průprava mladých šarovských hasičů/foto SDH Šarovy
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CVIČENÍ V. OKRSKU
Členové zásahové jednotky SDH Šarovy
se 26. října letošního roku zúčastnili společného cvičení jednotek V. okrsku, tedy
jednotek ze Salaše, Bohuslavic, Karlovic,
Lhoty a Březnice. Toto cvičení, které je
pořádáno pravidelně v obcích našeho
okrsku, proběhlo tentokrát na Salaši,
v průmyslovém areálu společnosti Salvo.
Cvičení bylo zaměřeno na zásah v prostředí průmyslového podniku. Hasiči tak

společně procvičili zásah v prostředí hořící výrobní haly, a to včetně použití dýchacích přístrojů, výškové techniky nebo
dálkové dopravy vody. Lze jen konstatovat, že cvičení prověřilo schopnosti členů
jednotlivých jednotek, kteří jsou tak připraveni na možný ostrý zásah. V příštím
roce pak bude cvičení V. okrsku pořádat
naše obec.
Jan Soukup

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH
V pátek 6. prosince 2019 se v prostorách
hasičské zbrojnice konala výroční valná
hromada SDH v Šarovech. Letošní valná hromada byla po třech letech volební.
Zřejmě i díky dobře odvedené práci nedoznalo složení výkonného výboru SDH

zásadních změn.
Důležitým bodem letošní valné hromady
bylo také vyznamenání bratra Josefa Svobody za jeho padesátiletou věrnost šarovskému sboru.
Na valné hromadě vystoupili také zástupci

Ze zasedání valné hromady SDH Šarovy/foto SDH Šarovy
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okolních sborů i zástupce Okresního
sdružení hasičů Zlín, kteří popřáli šarovskému sboru nejenom příjemné prožití

nastávajících Vánoc, ale i pevné zdraví a
zdar v práci v novém roce.
Jan Soukup

PŘEHLÍDKA DRAKŮ
Bylo krásné podzimní odpoledne a šarovští hasiči pořádali tradiční oblíbenou
rodinnou akci – drakyjádu.
Hlavním úkolem bylo dostat draka co
nejvýše nad zem a tam ho co nejdéle
udržet. Na konci drahové cesty se proto
za příznivých povětrnostních podmínek
sešli malí i velcí, aby se zúčastnili tohoto
klání.
Jako každý rok převládali draci zakoupení v obchodech, ale ve dvou případech
se objevili i draci domácí výroby. Ti se
nenechali zahanbit a bojovali proti přesile úspěšnějších soupeřů. Jeden přistál
na stromě a pořadatelům dalo pořádnou
fušku ho dostat v pořádku dolů.
Těmto dvěma starším pánům (autorům

draků) se sluší složit poklona za strávený
čas nad výrobou draka a za držení tradice
ruční výroby draků, která se začíná pomalu vytrácet.
Klání draků tak bylo zajímavé, ale i dramatické, protože některým drakům se ve
výšce přetrhl provázek a tak neřízeně letěli s větrem do dáli.
Je velmi potěšující, že bylo možné vidět
hodně draků různých tvarů a barev, jak si
poletují v krásné podzimní přírodě.
V závěru pak nechybělo ani posezení, setkání s přáteli, opekání špekáčků a došlo i
na písničky při kytaře. S pocitem příjemně stráveného odpoledne se všichni vraceli po západu slunce domů.
David Fejt

Na drakyjádě nesmí chybět táborák
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MOKRÉ ŠAROVSKÉ HODY
Bylo to nad slunko jasné, že donekonečna nám to slunko svítit nemože.
Už slavnosti vína byly varováním, že
letos by šarovské kroje mohly mět
mokrú premiéru. No a měly.
Také sa kradly na povrch další otázky. Vydrží nápor hodařů šarovská
autobusová zastávka? Neuteče farář
od kapličky? Uvidíme křečka v noční
košuli? Bude teta zasejc nesmrtelná?
A co na to Jan Tleskač? No a další neznámé. Ale poďme pěkně po pořádku.
Začátkem října sme sa začali scházat
napřed, abysme si rozdělili úkoly, co
kdo zařídí, aby hody zaséjc proběhly v důstojnéj atmosféře, důstojném

prostředí, aby byla muzika, aby bylo
co jest a pit. A poté už sme začali
zkúšat na tanečky.
Letos sme opět oslovily aj šarovské
děcka a divte sa, jedenáct děcek došlo
s tým, že chcú jít v kroju a že budú aj
tancovat. A od začátku mosím chválit, lebo takto zodpovědné sem nekeré
už dlúho neviděl lesti vůbec nekdy.
Pravda, každému to občas nekdy ujede, ale většinú naši malí tanečníci
makali na každé zkúšce od začátku
až do konca, naučili sa nové taneční
kroky aj nové písničky a tož postupně
z teho bylo osmiminutové pásmo.
Lesti jim ten elán, zápal a nadšení

Igelitové hody/foto Marek Michalík
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vydržíja, tož nemosíme mět o šarovské krojované hody strach a nekeří z
téj dospěléj krojovanéj chasy sa možú

Hody povolené/foto Marek Michalík
začat chystat na odpočinek lebo už o
tem beztak dva tři roky mluvíja.
To s týma staršíma to býl inší kříž.

Děcka letos zazářily/foto Marek Michalík
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Šohajé malovaní/foto Marek Michalík
Teho přemlúvání, vysvětlování a domlúvání na každé zkúšce co bylo, to
sa spočítat ani nedá. Ono deset párů
je dvacet ludí a tož zkus dat dohromady dvacet ludí a nemět přitem tik
v oku alebo inší nervovú poruchu.
Ono enem domluvit sa na termínu
zkúšky bylo občas neřešitelný problém. A zajistit účast všeckých sa rovnalo zázraku. Na druhú stranu, čemu
sa možem divit. Když má nekdo v peněžence deset permanentek na fotbal,
hokej, házenú, volejbal a všecky cirkusy co jedú kolem, tož potem sladit
termín, to je jak vyjednávání o Brekzytu.
Týdeň před hodama dojela muzika
z Hradčovic, aby sa s nama sladila.
Aj co měli nápovědu, co budú hrát,

dojeli nepřipravení. No, připravení
vlastně byli, ale úplně na inší písničky, než sme měli v našem repertoáru. Sú to ale chlapé šikovní a po pár
štamprlách už sme byli na stejné notě.
A týdeň je eště dlúhá doba na doladění.
V pátek před hodama je dycky čas
chystání. Šarovští šohajé běhajú celé
dopoledně po lese a hledajú ideální
strom na šarovskú májku. Většinú
sebú berú aj strýca Křenového lebo
jeho zkušenosti sú k nezaplacení. No
a potem uřežú úplně inší strom než
strýc doporučíl.
Děvčice mezitým zdobíja sál. Pravda, ony mosíja byt dycky napřed a tož
půlka sálu je ozdobená už ve štvrtek
večer, lebo to si zas mosíja navázat
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šátky a aby jedna nečučala na druhú,
tož sa pustíja do chystání.
V pátek večér proběhla eště poslední
zkúška a hody mohly začat.
Enomže sobota dopoledňa, nebe zamračené jak Krobot a aj když temu,
co z něho padalo, sa říkat déšť nedá,
po deseti minutách byl člověk mokrý jak ve finskéj sauně. Nezbylo než
abysme uchránili to naše krojované
bohatstvím před škodú, navléct sa do
igelitu. Pravda, estetika utrpěla, ale
tož přeca ty kroje nezničíme.
Průvod, jak je na Šarovách zvykem,
vyrazíl se zpožděním a brál sa na
dolní konec, kde měl v plánu sa vytočit u Pilátkového a mazat do Uličky. Enomže u Pilátků – hudební geny
sú hudební geny – vychystané (aj s

podporú súsedú), jak na zdavky, tož
zazpívajte a zahrajte. Nevím, lesti byli
rádi, když sa jim štyřicet párů různě těžkých noh vyhnětlo v trávníku.
Lebo po našem odchodu už sa temu
nedalo říkat trávník.
A tož sme nabírali zpoždění stejně
spolehlivě jak rychlíky Českých drah.
V době, kdy už sme měli byt na úřadě a žádat starostu o povoléní hodů,
sme teprů mířili do Uličky. Aj když
sme jedli, pili, tančili a zpívali v rychlejším tempu, ztrátu sa nám nedařilo
stahovat. Ale šak starosta počkajú.
Počkáli a hody nám povolili. Potem
z úřadu vylézl eště strýc Valenta, kerý
naše hody pravidelně podporuje, aj
když letos to až zas tak veliká sláva
nebyla. Ale dobrých pět litrů. Vína

O muziku bylo dobře postarané/foto Marek Michalík
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myslím. Navíc, oproti temu, co přivézl před třema rokama, sa letos nepřehmátl a dovézl opravdu kvalitní
vzorek. A tož za odměnu dostal sólo.
No a pak už úprk na horní konec ke
stodolní, pofotit sa před stodolů, zacifrovat, zazpívat, pojest a mohli sme
jít k dalšímu čekatelovi. Pan farář,
vlastně pak kaplan, měl svatú trpělivost a že už byl zmrzlý jak Amundsen,
tož ani to požehnání velice neprotahovál. No všeci sme byli rádi, že sa
možem skovat na vyhřátém sále.
Na sále už sa všeci těšili na vystúpení krojovaných. Děcka, v absolutním
klidu, žádná nervozita, žádný stres,
velice pěkně tancovali a eště pěkněc
zpívali, tož právem jim všeci tleskali.
Opravdu šikovné. Aj starší krojovaní
pěkně tancovali, tož to byla ta nejlepší

pozvánka na večerní zábavu.
Enomže večer, a to je největší zklamání letošních hodů, ludé nikde. Slubovali, přísahali, nedošli. Já vím, že
lapět doma na zadku a hledět na Stardance je velice lákavé. Ale s klidným
svědomím možu řéct, že stejnú úroveň, co předváďali ti tanečníci na čétéčku, ste mohli vidět aj na šarovském
sále a možná že aj vyšší, lebo nekeré
taneční kreace byli jak z inší taneční
galaksie a věřím, že by Chlopčíkovi
spadla brada.
Šarovská chasa sa proto rozhodla, že
napíše ředitelu Dvořákovi do televize
dopis, ve kerém ho upozorní, že néni
dobré, aby sme si vzájemně kradli diváky a tož příští Stardance bude v den
konání šarovských hodů zrušené lebo
přerušené. O tom eště budeme jednat.

Krojovaní ve vratoch/foto Marek Michalík
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V každém případě mosíme konstatovat, že hody měly svoju kvalitu aj
úroveň, dokonca nedošlo k újmě ani
na zdraví ani na majetku. A jak už to
tak u závěrů bývá, budeme děkovat.
A tož děkujeme Hradčovjance, děkujeme vazačkám šátků, žehličkám
krojů a škrobičkám spodnic, děkujeme našim pravým aj levým rukám
v hospodě, bufetě, u vstupného, na
začátku aj konci průvodu. Děkujeme

za napojení a občerstvení v různých
částech našéj dědiny, děkujeme panu
farářovi za požehnání a děkujeme mu
také, že sa večér objevíl na muzice
vzal se sebú aj druhého pana faráře.
Děkujeme strýcovi Valentovému za
podporu, starostovi za podporu a povoléní hodů a lesti sem eště na nekoho zapomněl, tož děkuju aj jemu. Tož
tak!
Petr Bernatík

HODOVÝ FOTBAL OPĚT OVLÁDLI ŽENATÍ
Hodová neděle na Šarovech patří
v odpoledních hodinách příznivcům
sportu, zvláště pak fotbalu. Proto také
letos sešlo se na horním konci několik
desítek sportovně založených jedinců,

aby se ať již aktivně či jenom tak pasivně zúčastnili tradičního hodového
fotbalu.
V minulosti často nebylo jasné, jakým
systémem se hodový fotbal bude hrát.

Dramatická podívaná na kluzišti
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V poslední době však je na Šarovech
poměrné silná základna svobodných,
kteří se snaží (marně) ukončit fotbalovou nadvládu ženatých. Tady je
nutné podotknout, že to mají ženatí
čím dál tím víc složitější i vzhledem
k tomu, že se většina z nich aktivně
podílí na sobotním hodovém veselí.
Při vědomí toho proto vůbec není
s podivem, že v době výkopu je ženatých sotva na to, aby poskládali
základní sestavu. A už vůbec není
s podivem, že letos byli svobodní
k vítězství nejblíže za poslední roky.
K potěše nezaujatých fanoušků se hrál
poměrně aktivní zápas, a co je důležité, padaly branky a bylo jich hodně.
Po slavnostním výkopu provedeném
místostarostou obce se totiž svobodní
zakousli do ženatých a během první
třetiny si vypracovali až tříbrankový
náskok, který se ženatí snažili stahovat. V tomto směru se dařilo zejména
Luborovi Křenovi, spoustu šancí proměnil a spoustu také spálil.
Ráz utkání se nezměnil ani ve druhém

dějství. Ženatí stále tahali za kratší
konec, v některých pasážích zápasu
se dostávali pod tlak, a když už se jim
podařilo zkorigovat výsledek, svobodní hned vzápětí opět odskočili.
Chléb se ovšem lámal v samotném závěru druhé třetiny. Ženatým se totiž
podařilo prakticky z ničeho sérií tří
branek během dvou minut skóre otočit a tak do posledního úseku hry po
přestávce šli s náskokem jedné branky.
V poslední části hry se již projevily
větší zkušenosti na straně ženatých.
Svobodné prakticky nepouštěli do
vyložených šancí a naopak sami hrozili z brejkových situací a přečíslení.
V poslední fázi hry se svobodní pokoušeli vyrovnat střelami ze všech
pozic, ale vzhledem k tomu, že většina střel skončila u Jahodů za plotem,
skončil zápas nejtěsnějším rozdílem
9:8 pro ženaté. Ti tak obhájili svůj triumf z loňského roku.
Svobodní budou mít příležitost opět
až za rok, opět po hodové sobotě.

Cesta ženatých k vítězství se nerodila lehce
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Pro svobodné tu máme jednu dobrou
radu. Možná bude nutné příště udělat
v přípravě změnu a hodové zábavy se

aktivně zúčastnit, ženatým, jak je vidět, se tento způsob přípravy vyplácí.
Petr Bernatík

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Rozsvícení vánočního stromu patří na Šarovech k již zavedeným událostem, na které se těší malí i velcí. Ani letos nebyli nejen
šarovští občané o tuto zábavu ochuzeni a
těšili se jak v sobotu, 30. listopadu, poprvé
nasají vánoční atmosféru.
Příprava na samotné rozsvěcování však
probíhala již v týdnu před rozsvěcováním.
Děvčata z místní knihovny připravila pro
děti setkání, při kterém si mohly vyrobit
vánoční ozdoby na vánoční strom. Přípravu stromu pak tradičně zajistili hasiči. Ti

také secvičili krátké divadelní vystoupení
pod vedením Pavla Leicmana, tentokrát
nevánočně pod názvem Slovácká taškařice.
O příjemnou atmosféru se celé odpoledne a podvečer staralo pěvecké uskupení
VOX, které zahrálo nejen moderní vánoční písničky, ale došlo samozřejmě i na klasické koledy. Na malém jarmarku si lidé
mohli něco hezkého zakoupit a nechybělo
pochopitelně také něco k zakousnutí nebo
pro zahřátí, protože i když se teplota držela

Šarovská taškařice aneb Šarovy sa nesúdí
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nad nulou, přece jen se zima vkrádala za
nehty všech zúčastněných.
Za zmínku rovněž stojí skutečnost, že se
šarovské rozsvěcování vánočního stromu připojilo k celosvětovému trendu a

všechny nápoje i polévka byly servírovány
v keramických hrnečcích a talířích tak, aby
nevznikal zbytečný odpad, zejména ten
plastový.
Jan Soukup

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ ŠAROVSKÝCH SENIORŮ
K pravidelným událostem v adventním
období se již nějakou dobu řadí i předvánoční posezení šarovských seniorů. Ani
letošní advent nebyl výjimkou. V neděli,
15. prosince, bylo pro naše dříve narozené
občany připraveno skromné pohoštění a
krátký kulturní program, to vše v důstojném prostředí vánočně vyzdobené šarovské hospůdky.

Bohužel, jak už to na Šarovech bývá téměř
na každé akci, účast šarovských babiček a
dědečků byla podprůměrná. Věřím však,
že ti, kteří obětovali část nedělního odpoledne, nebyli zklamaní. Přítomné přivítal
pan starosta, který popřál nejen hezké
odpoledne, ale zároveň i příjemně prožité
Vánoce a v novém roce především pevné
zdraví.

K příjemné atmosféře přispěl i pan Pavel Leicman/foto DF
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Pak už se o pobavení starali šarovští
ochotníci, kteří konečně v teple opět sehráli šarovskou taškařici „Poslední súd“.
K vánoční atmosféře přispěly také Tea
Prokopová a Sára Vilímková, které zahrály
a zapěly koledy a vánoční písně. A protože
Vánoce jsou spojeny s pohádkami a zázraky, pověst o jednom takovém zázraku,
který se udál na hradě Šárově, přečetl pan

Pavel Leicman.
Jménem kulturní komise při obecním
úřadě bych rád poděkoval nejen všem
účinkujícím, ale i paním hospodským Iloně Jurákové a Lucii Šarmanové, paní Jarmile Ulčíkové, paní Evě Šohajkové a panu
Pavlu Leicmanovi za kulturně technické
zajištěné celé akce.
Petr Bernatík

ČIPOVÁNÍ ŠAROVSKÝCH PEJSKŮ
Od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost novela veterinárního zákona, která se sebou
přináší povinnost očipovat všechny psy.
Znamená to, že k 1. lednu 2020 by měli
mít všichni psi svůj vlastní čip. Výjimka
z této povinnosti platí pro psy, kteří mají
viditelné tetování vyznačené před 3. červencem 2011.
Co to vlastně ten čip je? Čip je malé interní tělísko o velikosti zrnka rýže, které
se psům vpichuje pod kůži ostrou dutou
jehlou. Zpravidla se čip zavádí na levou
stranu krk nebo nad levou lopatku a to
z toho důvodu, aby se při identiﬁkaci psa
čip snadno našel. Kód čipu je následně
vlepen do očkovacího průkazu psa.
Samotný čip není pro psa nikterak nebezpečný, drobně zabolet ho snad může pouze
vbodnutí jehly do kůže, na druhou stranu
se však jedná co do intenzity o obdobný
zákrok jako je očkování. Čip by také měl
vydržet pejskovi celoživotně. Ovšem v případě, že by snad čip přestal být funkční, je
majitel povinen zajistit přečipování psa.
K vyhledávání čipů slouží tzv. čtečka
čipů. Jde o elektronické zařízení napájené

baterií, které ze vzdálenosti několika centimetrů dokáže čip přečíst a zobrazit údaje
na displeji čtečky.
Za nedodržení povinnosti mít psa očipovaného stanoví novela veterinárního zákona pokuty. Jejich ukládání a vymáhání
náleží do působnosti příslušné veterinární
správy, coby veterinárního dozorového orgánu.
Čipování u štěňat by mělo proběhnout
v době mezi 3. až 6. měsícem věku zvířete,
tedy v době, kdy dochází k první vakcinaci
psa proti vzteklině.
A jaké jsou vlastně výhody čipu? Díky čipu
bude možné např. zjistit majitele v případě
zatoulaného zvířete. Rovněž bude možné
zkontrolovat, zda-li bylo zvíře povinně
vakcinováno a popřípadě také jakou vakcínou. A v neposlední řadě si zákonodárci
od této novely slibují omezení nelegálních
podnikatelských chovů.
Co je také potřeba na závěr zdůraznit je
skutečnost, že bez čipu nebudou moci
veterinární lékaři provádět vakcinaci
psa proti vzteklině. Jinými slovy by v budoucnu mělo platit, že pokud pes nemá
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čip nebyl ani očkován proti vzteklině.
V takovém případě však majitel ponese
odpovědnost i za rizika spojená např. s pokousáním třetí osoby jeho psem.

Lze proto jen doporučit, abyste si svého
psa řádně nechali načipovat. Vyhnete se
tak spoustě problémů.
Zuzana Bernatíková

Od 1. 1. 2020 jen s čipem - ilustrační foto

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Také na Šarovech se můžete těšit na koledníky. Tři králové spolu s doprovodem
k vám zavítají
v sobotu 4. ledna 2020
Výtěžek ze sbírky v roce 2020 je určen na přímou pomoc osobám v nepříznivé situaci, primárně na Zlínsku, na podporu Nemocnice Milosrdných
bratří ve Vizovicích, na letní pobyty pro děti a mládež s diagnózou SMA
a distroﬁemi a na podporu osob se zdravotním či tělesným postižením.
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NA CO SE TĚŠIT
24. 12. 2019
20:00 - Štědrovečerní koledování u kapličky
29. 12. 2019
14:00 - Setkání osadníků šarovského podhradí
4. 1. 2020
Tříkrálová sbírka
22. 2. 2020
Šarovský fašank
21. 3. 2020
Šarovský košt slivovice
13. 4. 2020
Velikonoce (velikonoční pondělí)
-------------------------------------------------------------------------------------------Informujeme občany obce, že stejně jako každé vánoční období, také letos bude otevřena šarovská kaplička k nahlédnutí, pomodlení, meditaci. Bude otevřena v těchto
dnech:
úterý 24. 12. 2019
středa 25. 12. 2019
čtvtek 26. 12. 2019
neděle 29. 12. 2019
středa 1. 1. 2020
neděle 5. 1. 2020

BLAHOPŘEJEME
Eva Šrekrová
Stanislav Knot

listopad - 85 let
prosinec - 75 let

Blahopřání paní Evě Šrekrové

Blahopřání panu Stanislavu Knotovi
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