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Zvládli jsme to
Milí spoluobčané,
jsme v polovině roku 2020. Když jsme si na
prahu tohoto roku při novoročním přípitku
přáli všechno dobré, zdraví, klid a pohodu,
nikdo jsme nevěděli, co nám nadcházející
měsíce přinesou. Bohužel v půli března vyvrcholila postupující pandemie koronaviru
vyhlášením nouzového stavu pro všechny
občany ČR. Začalo nekonečné vyvěšování vládních usnesení, nařízení ministerstva
zdravotnictví a hygienické správy týkajících
se zákazů a příkazů, jak se v této situaci má
každý občan chovat. Zastupitelstvo obce
ihned zahájilo činnost krizového štábu. Připravovaly a rozvážely se desinfekční prostředky a ochranné pomůcky pro každého
občana naší obce. V Sazovicích se okamžitě
ujala šití roušek šikovná děvčata, kterým moc
děkuji za jejich ochotu a pomoc. Roušky byly
občanům nabídnuty v prodejně Sazovjanka,
kde byla každý den v krabici u vchodu připravena k rozebrání zásoba nově ušitých. Dobro-

volný finanční příspěvek na další roušky, který měli občané možnost v prodejně vložit do
krabice, měl ve finále hodnotu 5 500 Kč. Tyto
peníze byly zaslány na účet obce Šumvald na
Olomoucku, která byla začátkem června postižena přívalovými dešti. Při přípravě balíčků
s desinfekcí a ochrannými prostředky a jejich
následnou distribucí do každé nemovitosti
v obci pomáhali i žáci 7. ročníku, kteří nechodili v té době do školy, dobrovolníci z řad
občanů a hasiči. Součástí balíčku bylo také
tištěné doporučení, jak se v době karantény
chovat. Balíčky byly během jednoho odpoledne rozvezeny do všech čísel popisných.
Kdo nebyl doma, byl mu balíček doručen
následující den. Občané měli v dalších dnech
možnost postupně si desinfekci doplňovat
v areálu sběrného dvora (máme ještě zásobu
cca 200 litrů). Na ochranné prostředky a desinfekci vynaložila obec ze svého rozpočtu
250 000 Kč. Starším občanům obec nabídla
také pomoc se zajištěním nákupů, vyzvednu-
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Žně
Jaroslav Seifert
O žních je konec vaší kráse
máky a chrpy v obilí!
A s kosou v ruce, s brouskem v pase
ženci k vám dojdou za chvíli.

Snop za snopem se rychle vrší
a žnec si stírá mokrou tvář.
A na mlat zlaté zrní prší
jak roztavená svatozář.

A plný žebřiňák se loudá,
na nízké větvi visí klas,
a zas je připravena hrouda,
symbol a věčný předobraz.

Žnec starostlivě vzhlíží k nebi,
je modré, kam jen dohlédne.
Už po vsi voní čerstvé chleby
a zvoní právě poledne.

Míchání desinfekce

Balení ochranných prostředků
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tím léků, případně i s dovozem obědů. Ještě
jednou touto cestou děkuji všem ochotným
občanům za pomoc při realizaci krizových
opatření v naší obci.
Z důvodu karantény musely být zrušeny
i všechny společenské a kulturní akce a samozřejmě i soukromé oslavy nebo svatby,
protože platil zákaz shromažďování více
osob. Zastupitelé rozhodli o zrušení plánovaného 2. sjezdu rodáků obce Sazovice, kte-

rý se měl uskutečnit 26. a 27. září letošního
roku. Byl pro něj stanoven nový termín - 19.
a 20. červen 2021. Kontakty na rodáky budete moci dodat na obecní úřad do konce měsíce května příštího roku. V současné době
se již situace kolem koronavirových opatření
uvolňuje a všichni čekáme, že příští dny přinesou jen samé dobré zprávy a že se život
nás všech opět vrátí do „vyjetých“ kolejí.

O tom, jaké investiční akce v naší obci byly za
uplynulého půl roku dokončeny či zahájeny,
vás ve svém článku seznámí místostarosta
obce, pan Václav Miklík. Závěrem mi dovolte
popřát vám všem krásné prožití letních dnů
a dovolených, letos určitě strávených především poznáváním zajímavých míst naší krásné České republiky.

Pomoc školáků při plnění

Balíčky pro rodiny

Vaše starostka Edita Hrbáčková

Distribuce balíčků

Distribuce balíčků

Investiční akce v obci Sazovice
Vážení spoluobčané,
ani v tak složitém období, jako bylo první pololetí roku 2020, se život v naší obci po investiční stránce nezastavil.
V měsíci březnu byla zahájena III. etapa rekonstrukce silnice III. třídy v Sazovicích, včetně napojení na místní komunikace a příjezdy
k rodinným domům. Celková hodnota všech
tří etap činila 25 975 350 Kč. Z této částky platila obec 2 249 749 Kč. Dílo bylo dokončeno
začátkem měsíce června včetně svislého i vodorovného dopravního značení. Chtěl bych
tímto požádat občany, kteří mají rozšířené
nebo jinak upravené předzahrádky, o jejich
odplevelení a dosetí travní směsí. Tato položka totiž nebyla součástí rozpočtu. Děkuji.
Začátkem měsíce května byly v části Padělky
osazeny dvě nové autobusové zastávky. Nové
jsou i odpadkové koše a informační vitrína.
Náklady na tento projekt činily 344 437 Kč.
V měsíci květnu byla rovněž provedena vý-

měna čtrnácti panelů na místní komunikaci
za humny. Dále bylo vybudováno parkoviště
u sběrného dvora (náklady 99 406 Kč) a byla
zde provedena montáž venkovních kamer
v ceně 35 636 Kč. Proběhla rovněž výměna
oken na budově obecního úřadu v hodnotě
109 856 Kč.
4. května byla zahájena rekonstrukce střechy
obecního úřadu. Smlouva na realizaci je s dodavatelem podepsána na dobu od 4. 5. 2020
do 31. 8. 2020. U výměny střechy hraje rozhodující roli počasí, proto je nutné ponechat určitou časovou rezervu, a tím se smluvená délka
prací prodlužuje. Vysoutěžená cena na tento
projekt činí 4 948 325 Kč, z toho 3 463 827 Kč
je dotací od ministerstva pro místní rozvoj.
V budoucím období bychom rádi vybudovali
přírodní zahradu v areálu školy, nové hřiště
pro větší děti v prostoru výletiště Zahrázovo a provedli rekonstrukci tohoto výletiště.

V plánu je také II. etapa odkanalizování obce
a v neposlední řadě rozšíření a rekonstrukce
základní a mateřské školy v Sazovicích.
Vážení spoluobčané, chtěl bych vám touto
cestou poděkovat za trpělivost a toleranci při
realizaci investičních akcí v naší obci.

Václav Miklík, místostarosta obce

Nová autobusová zastávka na Padělkách
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Oznámení
Oznamujeme občanům, že 2. sjezd rodáků obce Sazovice, který se měl uskutečnit 26. a 27. září 2020,
je z důvodu letošní mimořádné situace přeložen na 19. a 20. červen 2021.

Vítání nových sazovických občánků
Epidemie koronaviru a karanténní opatření
s ní spojená znamenaly také v naší obci zrušení řady pravidelných kulturních a společenských akcí. Nekonala se každoroční jarní
výstava modelů a sběratelských předmětů,
velikonoční dílničky ani zvykoslovný pořad
pro školáky v místním muzeu. Maminky se
nedočkaly oslavy svého květnového svátku
a děti si 1. června nemohly užít svůj dětský
den ani vítání prázdnin.
Obvyklým slavnostním způsobem nebyli
letos přivítáni do života ani nově narození
občánci Sazovic. Za daného stavu nechtěla
obec vystavovat děti ani jejich rodiče a prarodiče riziku nakažení a přesunutí slavnosti
na pozdější příhodnou dobu bylo v tu chvíli
v nedohlednu. Přesto na svých devět nových
občánků vedení obce nezapomnělo a přistoupilo k nouzovému řešení – uvítat nově
narozené děti přímo v jejich domovech.

HaŠLeRGy
na děti
nezapomněly
Asi bychom jen stěží našli člověka, kterého
nezasáhlo všechno to dění týkající se „koroňáka“ (jak říkají naše děti). I naše činnost
byla do jisté míry bohužel omezena. I když
nás to velmi mrzelo, již v březnu jsme byli
nuceni zrušit dětmi i rodiči oblíbené velikonoční dílničky s jarmarkem. O to intenzivněji
jsme se začali věnovat přípravě Dne dětí,
který se měl letos podruhé konat na výletišti Zahrázovo. Chtěli jsme překonat úspěch
prvního ročníku, měli jsme velké plány. Přestože nařízení týkající se epidemiologické
situace se postupně uvolňovala, nakonec
jsme se v obavě z přílišného zájmu lidí ze Sazovic i okolí (vzpomeňme na vysokou účast
návštěvníků při loňském ročníku) rozhodli
akci neuspořádat. Svátek všech dětí jsme
ale nechtěli přejít jen tak bez povšimnutí…
V hlavách se nám rodila myšlenka a docela
slibný plán. Když nemůžou děti na Dětský
den, musí holt Dětský den k dětem. Každé-

Členky obecního zastupitelstva připravily
a roznesly do jednotlivých rodin dárky, které
při této příležitosti děti dostávají. Tentokrát
to byl pamětní list na tuto událost, blahopřejný dopis starostky obce, finanční dar ve
výši 2 000 Kč a roztomilý plyšový medvídek.
Chyběla jenom pamětní kniha, kde má každé
dítě svůj list. Je ale přichystána na obecním
úřadě a rodiče dětí mají možnost se do ní dodatečně podepsat.
Všechny maminky byly přístupem obce příjemně překvapeny a přijaly jednání zastupitelů s pochopením, protože zdraví jejich
i zdraví dětí je to nejpřednější. Situaci způsobenou koronavirem se obec snažila řešit, jak
nejlépe to bylo v dané chvíli možné.
Do života byly letos přivítány tyto děti:
Karel Kundera
Ema Klabačková

Klaudie Němcová
Patrik Ličman
Jindřich Ondík
Egon Talo
Dominik Rozsíval
Lilien Kozáčková
Matěj Šácha
Touto cestou ještě jednou přejeme všem novým sazovickým občánkům hodně zdraví,
štěstí a lásky v jejich životech a jejich rodičům vždy jenom radost a spokojenost z nadějných potomků, protože děti jsou ten nejcennější dar, který dostali.

Marie Brychtová,
členka obecního zastupitelstva
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mu dítku do věku patnácti let jsme připravili
dárkový balíček. V něm ti nejmenší našli malou hračku, zdravé křupky, plastelínu nebo
ozdobné sponečky a gumičky. Na starší děti
v balíčcích čekaly bublifuky, vodové barvy,
voskovky, puzzle nebo vyškrabávací obrázek. Balíček pro nejstarší obsahoval zvýrazňovače, propisky, tužky nebo třeba sáčky
na ledové kostky. Všechny děti do balíčku
dostaly také letáček se vstupenkou do Fun
parku Galaxie, oplatek a fruko. V sobotu 30.

května 2020, což měl být den pořádání akce,
se pak všechny balíčky rozběhly k dětem
domů. Někteří si s úsměvem dárek přebírali
osobně, na děti, které nebyly doma, pak balíčky čekaly na klice u dveří coby překvapení.
A kdy že se to, milé děti, společně opět potkáme? Stanování se stezkou odvahy letos
také vynecháme, ale na podzim se snad na
Sazovické drakiádě shledáme.
Děkujeme vám za vaše krásné ohlasy jak na
facebookových stránkách obce, tak i za ty

osobní, které se k nám dostanou. I to je pro
nás hnací silou vymýšlet, plánovat a pořádat
akce, které nejen vám, ale i nám dělají velkou
radost.
V neposlední řadě vám přejeme krásné prožití letních prázdnin, na které se všichni jistě
moc těšíte.

Vaše HaŠLeRGy

Jak se učilo v „době covidové“?
Z důvodu vyhlášení Mimořádného opatření
Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 11. března 2020 byly uzavřeny všechny základní,
střední i vysoké školy. Dne 16. března byl
z hygienických a organizačních důvodů
přerušen také provoz naší mateřské školy.
V době jejího uzavření probíhaly ve škole
úklidové práce a dezinfekce všech prostor,
zařízení, hraček i učebních pomůcek.
Od 2. týdne začala v ZŠ probíhat distanční
forma výuky, kterou byla až do 25. 5. realizována také výuka Předmětu speciálně pedagogické péče a Pedagogické intervence pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
(tuto výuku externě zajišťovala speciální pedagožka). Po návratu žáků zpět do školy probíhala výuka těchto předmětů opět ve školním prostředí. Římskokatolické náboženství
se však distanční formou vyučovalo až do
konce školního roku (důvodem bylo při návratu žáků zpět do školy jejich rozdělení do
dvou skupin a nutnost dodržení neměnnosti
těchto skupin).
Žákům byly v průběhu distanční výuky zasílány 1x týdně materiály obsahující základní
učivo včetně pracovních listů a odkazů na
jednotlivé výukové weby. Zároveň mohli žáci
při učení v domácím prostředí využívat různé platformy, které jim nabízelo MŠMT prostřednictvím portálu Vzdělávání „na dálku“.
Pro 1. stupeň byl určen např. výukový pořad
České televize UčíTelka, Eduin, Déčko s výtvarnými i pohybovými aktivitami, Zábavná
věda s pokusy aj.
Od dubna začaly třídní učitelky využívat online výuku prostřednictvím programu Google Meet, Skype a What´s App. Rodiče mohli
při domácí výuce dětí využívat také některé
výukové programy a weby s interaktivními
cvičeními.
Komunikace s žáky a jejich rodiči probíhala
pravidelně nebo podle potřeby, nejčastěji
prostřednictvím mailu, telefonicky nebo přes
aplikaci What´s App. Rodiče posílali škole ke
kontrole dětmi vypracované úkoly. U některých žáků probíhala komunikace a předávání
úkolů fyzicky – vhozením pracovních listů do

poštovní schránky. Tuto činnost zabezpečovala ve škole asistentka pedagoga. Podobně
bylo zajištěno také předávání pracovních listů předškolním dětem.
Zasílané učivo i výukové aktivity vycházely ze
školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Každý týden byl rozdělen na
základě vyučovacích předmětů do jednotlivých dnů. Učivo bylo doplněno o metodiku, odkazy na výuková videa a weby určené
k vyvození a procvičení učiva, na opakování
formou testů apod. Vyučující se zaměřovali
zejména na výuku hlavních předmětů – českého jazyka, matematiky, anglického jazyka,
prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Výchovy
byly žákům nabízeny v podobě motivačních
činností.
25. května byla obnovena výuka na 1. stupni
ZŠ a zpět do školy se vrátilo 19 žáků. Byli rozděleni do dvou skupin (podle zájmu pouze
o dopolední či dopolední a odpolední aktivity). V každé skupině byli přítomni žáci ze
všech ročníků. Výuka ve škole se i nadále zaměřovala na výuku hlavních předmětů, byla
obohacena o pravidelné venkovní pohybové
aktivity a příležitostně o tvořivé a výtvarné
aktivity. U zbývajících 9 žáků, kteří do školy
nenastoupili, probíhala i nadále distanční výuka a 1 - 2x týdně také online výuka.
Při hodnocení se škola zaměřovala zejména
na formativní hodnocení a sebehodnocení.
Mnohé práce žáků byly hodnoceny slovně
nebo oznámkovány a doplněny o slovní komentář. Žáci byli hodnoceni také motivačně
s oceněním jejich individuálního pokroku.
Součástí bylo i sebehodnocení a postřehy
rodičů.
V období domácího vzdělávání se někteří
žáci zapojili do nabízených výukových a tvořivých činností, např. Velikonočního tvoření,
soutěže Prvňáčku, vař, Dne Země apod.
Letošní zápisy k základnímu a předškolnímu
vzdělávání proběhly formálně bez přítomnosti dětí při zápisu samotném. Do základní
školy bylo zapsáno 14 dětí, z toho 5 dětem
byl udělen odklad povinné školní docházky
a do školy nastoupí až v následujícím škol-

ním roce. Do mateřské školy bylo zapsáno 14
dětí, avšak z důvodu nedostačující kapacity
jich mohlo být přijato pouze sedm. Je žádoucí, aby se zřizovatel školy - Obec Sazovice ve spolupráci se školou začaly nad tímto
problémem vážně zamýšlet a snažily se najít
optimální řešení.
Letošní rok byl pro nás všechny díky Coronaviru velmi náročný. Pro učitele znamenal
mnohonásobnou organizační i časovou zátěž. A tak doufejme, že příští rok proběhne
pro nás všechny – děti, žáky, učitele i rodiče
v klidu a že se opět budeme společně setkávat při různých akcích, vystoupeních a besídkách, které se v tomto školním roce bohužel
nemohly uskutečnit.
Velké poděkování patří všem rodičům za výbornou spolupráci, trpělivost a zodpovědný
přístup při každodenním náročném domácím vzdělávání dětí. Velmi si této pomoci
a kvalitní spolupráce vážíme.
Za všechny zaměstnance školy vám přeji příjemné léto i čas prázdnin a dovolených.

Mgr. Věra Velísková, ředitelka školy

MŠ – Beseda o včelkách
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Kuba zahradničí

Ríša zatlouká

Niki škrábe brambory

Johanka peče

Viki mastí pletýnky

Prvňáčku, vař

Prvňáčku, vař
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Prvňáčku, vař

Prvňáčku, vař

Velikonoční

Velikonoční

Pečení mazance

Zdobení beránka
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Poezie ze školních lavic - Literární soutěž 2019/2020
Kolo
Jakub Gerža, 4. roč.

veverka
Tomáš Mynář, 1. roč.

Když můžu, jdu na kolo,
to mě nejvíc baví.
S kamarádem a větrem v zádech,
to je pro nás to pravý…
Zajedu si nad školu,
na Zahrázku, za potok,
to je moje zábava,
budu jezdit celý rok.
Těším se na prázdniny,
už je vyhlížíme,
červenec a srpen s Ríšou
spolu projezdíme!

Veverka ze dvorka
kouká do kuchyně.
Maminko, tatínku,
pusťte mě do síně.
Odpověď najdeme,
než řekneš: Raz, dva, tři,
veverka do síně
opravdu nepatří.
A tak tu veverku
necháme na dvorku.

štěňátko
Nikola Botek, 3. roč.

O šišlavém pejskovi
David Kaláb, 1. roč.

bolavé ucho
Adéla Potočná, 2. roč.

V pátek jsme si přivezli štěňátko,
vyroste, bude velké zakrátko…
Má huňatou srst
a kouše mi prst.
Už teď mám ho rád,
budu si s ním hrát.

„Kofko Mifko“, dobré ráno!
Pejskovi to šišlá samo.
Ptá se kočky: Čopak š tím?
Kočka mu však odpoví,
ať se zeptá kohouta.
Kohout mu však odpoví,
ať se zeptá prasátka.
A tak končí pohádka.

Venku pořád prší
a mě z toho bolí uši!
Zajdu s nima k ušnímu,
snad to změní k lepšímu.
Léky, kapky, mastičku,
ať poslouchám matičku.
Doma si teď odpočinu,
už se těším na češtinu.

prázdniny
Jana Zbořilová, 2. roč.

léto začíná
Richard Dovrtěl, 4. roč.

Už se těším na prázdniny,
na koupání, na maliny,
na tábory, na výlety,
na návštěvu strýce, tety.
Přijedou i sestřenice,
doma nás zas bude více.

Po jaře k nám léto přichází,
slunko, teplo, nic nám neschází.
Těšíme se na prázdniny,
s klukama si dám zmrzliny.
Bazén, výlet, svoboda,
to je letní pohoda.

Covid – prevít!
Přišel k nám až z Číny,
jíme vitamíny.
Ruce myjem mýdlem
vždy před každým jídlem.
Roušky nosit musíme,
pod nimi se culíme.
Na mamku, taťku i tetu…
svět je hezčí v „cuku letu“.

prázdniny
Monika Tkáčová, 3. roč.

prázdniny
Ema Dovrtělová, 3. roč.

O prázdninách u babičky
vymýšlíme blbostičky.
Máme rádi babičku,
nosí nám jahody v košíčku.
Plno lásky dává dětem
a my z toho jenom kvetem.

Prázdniny jsou príma,
vůbec není zima.
Rýma už nám nehrozí,
jaro k létu odchází.
Těšíme se na prázdniny,
zmrzlinu a vitamíny.
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kytička
Matěj Kolařík, 2. roč.

do lesa
Johana Doleželová, 3. roč.

prázdniny
Štěpán Trnovec, 4. roč.

Zelená se travička
a v ní sedí kytička.
A kytička z trávy svítí
jako zlatá jablíčka.

Když se chodí lesem,
tak svačinu si nesem.
Mravenci se hemží,
ptáci nade mnou krouží.
Vždycky na mě čeká
ta cesta hrbolatá.
Datel ťuká na stromy,
v městě se staví domy.
Dělníci je staví.
Já prospívám zdraví.
Chození je krásné,
to je přece jasné.

Prázdniny jsou za rohem,
vyrazíme s batohem.
Na Sněžku či na Moravu,
možná poznáme i Prahu.
Ať nám prší maličko
a svítí nám sluníčko.

Refrén:
A ta příroda je tak krásná
a pro zvířata určitě i vzácná…

Obecní knihovna v Sazovicích opět v provozu
Milí čtenáři i nečtenáři, zdá se, že pomalu pominulo období plné nařízení, příkazů, zákazů
a doporučení, jak se každý z nás má chránit
v době ohrožení nákazou COVID 19. Všichni
jsme si uvědomovali skutečnost, že se veškerá společenská činnost zastavila. V polovině
měsíce března 2020 bylo Usnesením vlády
ČR zakázáno konání všech veřejných akcí, jak
sportovních, tak kulturních. Také knihovna
v Sazovicích byla pro veřejnost uzavřena. Nezbývalo nám nic jiného, než oprášit domácí
knihovny a vracet se ke čtení knih, které jsme
si někdy koupili a třeba ještě nestihli přečíst,
nebo jsme si oblíbenou knihu přečetli podruhé.
V naší knihovně se v období jejího uzavření
nezahálelo. V měsíci květnu se chystala výměna oken na budově Obecního úřadu Sazovice, a proto bylo nutno zabezpečit knihy
tak, aby se k nim dostalo co nejmíň prachu.
Naštěstí rekonstrukce oken a částečné malování proběhlo velmi rychle. Horší to bylo
s úklidem. Vyčistit všechny regály znamenalo
vyskládat, přeskládat a oprášit asi 3600 knih.
Z tohoto důvodu byla knihovna otevřena až
od čtvrtku 4. června 2020 a nyní je opět
v provozu. Doba půjčování se nezměnila.
Můžete přijít každý čtvrtek dopoledne od
9.00 hod. do 11.00 hod. a odpoledne od
15.30 do 19.00 hod.
V době, kdy probíhala rekonstrukce knihovny, byly nakoupeny nové knihy a také proběhla výměna knih výměnného souboru.
Nyní vám můžu nabídnout výběr z 63 nových titulů a 270 zapůjčených z Krajské
knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.
Nezadržitelně se blíží prázdniny a čas dovolených. Všichni si přejeme hodně sluníčka

a teplou vodu na koupání, ale pokud nám to
počasí nedopřeje, pak je tu ten správný čas
vzít do rukou zajímavé čtení a nechat se unášet dějem…
V prázdninovém měsíci červenci bude
knihovna otevřena, takže se můžete knihami předzásobit.
V měsíci srpnu bude knihovna zavřena,
ale pokud budete mít zájem o půjčová-

ní knih i v tomto měsíci, bude záležet na
domluvě, který čtvrtek budete chtít do
knihovny přijít. Ráda se s vámi domluvím.
Své názory a požadavky můžete psát na adresu knihovna.sazovice@email.cz .
Přeji vám krásné letní dny a věřím, že knihy
v naší knihovně nenecháte zahálet.

Těším se na vás, Marie Ordáňová

Před výměnou oken – takhle čtenáři knihovnu neznají
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Knihovna dnes – plno nových knih – je z čeho vybírat

Malá ukázka nových knih pro děti

Nové knihy pro dospělé čtenáře

Seniorky na besedě v knihovně

Kam vás pozve MO KDU-ČSL Sazovice
Předchozí pandemie naštěstí nijak neohrozila činnost a hlavně aktivity místní organizace, které jsou již zaměřeny jen na cestování.
Proto vám hned nabídnu již tradiční poutní
zájezd na Svatý Hostýn, který se koná v neděli 5. července, tzv. na Cyrilka. Je to den
největší pouti na Velehradě. Jelikož na Velehradě bude tato pouť probíhat ještě v omezené míře, můžete tuto velkou slavnost prožít s námi na Svatém Hostýně. Odpolední
mše sv. v 15.15hod., kterou pro naše farníky
bude sloužit P. František Král, již není tak plně
obsazena, proto ji můžete prožít v tiché a pokojné usebranosti. Tímto vás na ni všechny
zvu. Bližší informace najdete na plakátcích,
případné dotazy zodpovím osobně.

Další výlet plánujeme na sobotu 5. září do
Ostravy, kam nás pozval P. Stanislav Jonášek, SDB. Všichni ho dobře znáte, již několikrát u nás sloužil středeční mši sv. (hlavně
v prázdniny). Je rektorem kostela sv. Josefa
v Moravské Ostravě. Program bude samozřejmě upřesněn až před termínem. Zatím
jsme naplánovali návštěvu jejich salesiánské
komunity s možností malého občerstvení
a odpočinku. Potom bychom navštívili kostel Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu, který projektoval náš architekt Marek Štěpán.
Pokud s námi pojedou i děti nebo mládež, pro
ně jsme naplánovali návštěvu areálu Dolní
Vítkovice, který téměř sousedí se salesiány.
Zde jsou stálé expozice: Velký Svět Techniky
– pro starší děti, a Malý Svět Techniky – vhod-

ný a populární pro maminky s dětmi. Všichni zde proniknou do tajemství technických
vynálezů a projdou se historií technického
pokroku od průmyslové revoluce po současnost (vývoj lokomotivy, aut, šicího stroje
apod.). V areálu se nabízejí ještě další zajímavosti, ale to budeme řešit až s blížícím se
termínem.
Tímto vám všem přeji hodně zdraví, opatrujte se, ať se nikomu nic nestane, abyste se
mohli v hojném počtu zúčastnit našich připravovaných akcí.

Za výbor místní organizace
KDU-ČSL Sazovice
Marie Rapantová
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Život v našem kostele se nezastavil
Navzdory všude přítomnému a ve všech mediích stále skloňovanému zastavení se života
ve všech oblastech naší společnosti, v kostele v Sazovicích jsme stále žili. Kostel byl denně otevřen k soukromé adoraci, jak to vládní
předpisy dovolovaly, a také každé pondělí
(při dodržení všech hygienických předpisů)
probíhala modlitba růžence a hodinka před
svatostánkem. Někdy jen v počtu jedné nebo
dvou osob (díky za jejich obětavost), ale řetězec těchto modliteb se vůbec nepřerušil.
Takže modlitba růžence probíhá nepřetržitě
již 10 let. Náplní modliteb byly samozřejmě
prosby za ukončení pandemie, za nemocné
a hlavně za umírající, kteří mnohdy v izolaci
odcházeli ze života osamoceni, bez přítomnosti kněze a přijetí svátostí. Za jejich duše se
modlí církev neustále.
I když neprobíhal v kostele běžný režim,
prach a malí pavoučci nezaháleli, proto bylo
potřeba pečovat o úklid a květinovou výzdobu. Všem ochotným ženám tímto děkuji.
V měsíci květnu-máji byly zahájeny tzv. májové pobožnosti ke cti Panny Marie. Zpočátku se konaly v přísném omezení, později se
opatření rozvolňovala. Májové čtení bylo zaměřeno na život kněze, svatého Jana Sarkandera, který působil také v Holešově. Od jeho
mučednické smrti uplynulo v květnu 400 let.
Letos připadlo 3.výročí vysvěcení našeho
kostela právě na středu 13.5.2020. S ohledem na stále platící zpřísněná opatření jsme
si toto výročí připomněli alespoň slavnostní
mší svatou. P. Šálek připomenul, že vysvěcením se kostel stává chrámem božím - domem modlitby. Proto jste všichni srdečně
zváni na středeční mše svaté, aby tento dům
modlitby nebyl nikdy prázdný.
Na středu 27. května byla původně naplánovaná Malá pouť rodin ke cti svaté Zdislavy.
Díky výše uvedeným opatřením musela být
i tato akce zrušena. 30. května si celý svět
(pokud je někdo svatořečen, je zahrnut do
církevního kalendáře a jeho památka se slaví
na celém světě) připomínal 800 let od narození této světice, svaté Zdislavy, v Čechách
nazývané „paní svatého života“. My jsme její
památku oslavili alespoň tím, že jsme dětem
po mši svaté rozdávali oplatky s portrétem sv.
Zdislavy a dospělí obdrželi Litanie ke sv. Zdislavě a také pohlednice a záložky s motivy
z jejího života. Každý si při pohledu na tyto
drobnosti může uvědomit, jak máme u nás
mocnou přímluvkyni za dospívající mládež,
snoubence a rodiny.
Na podporu projektu „Zachraňte jablonské
píšťaly“ jsme po mši svaté prodávali ještě
další oplatky z Jablonného v Podještědí.
Někteří z vás přispěli při koupi oplatků štěd-

rým darem, proto jsme mohli na konto výše
uvedeného projektu poslat finanční dar 5 tisíc Kč. Všem dárcům děkujeme.
Od počátku stavby byl v našem kostele
naplánován výklenek, původně pro sochu
Panny Marie. Jelikož profesor Kokolia realizoval Pannu Marii v podobě bronzového
reliéfu na vnitřní stěnu kostela, zůstal výklenek prázdný. Původně se plánovalo, že
hasiči věnují kostelu sochu sv. Floriána. Proběhlo několik jednání se sochařem, naším
knězem, zástupci hasičů a spolku. Postupně
se myšlenka pro plánovanou sochu rozvíjela.
Uvažovalo se taky o tom, že by měl být použit
materiál vhodný pro interiér našeho kostela
– ne takový, který by působil příliš laciným
dojmem. Proto byl navržen jako nejvhodnější materiál bronz. Potom se proměřovaly různé výšky zadané sochy, aby se ve výklenku
neztratila, ale byla dostatečně výrazná a dominantní. Takže od tohoto všeho se začala
také odvíjet cena. Ta se u metrové bronzové
sochy v dnešní době pohybuje cca kolem
200 tisíc Kč. A protože na tuto částku by nedosáhli ani hasiči ani spolek, bylo dohodnuto, že do projektu půjdeme společně. Poté se
začalo společně uvažovat, který svatý bude
ve výklenku stát.
Všichni jednající,
kromě zástupce
hasičů, se shodli,
že sv. Florián se nachází téměř v každé obci, buď přímo
na budově hasičské zbrojnice nebo
na návsi. Proto se
uvažovalo o dalším
světci. V úvahu přicházel buď sv.otec
Pio, nebo sv. Jan
Pavel ll. Nakonec
zvítězila varianta
vycházející z toho,
že nikde v kostele
nemáme žádného
anděla. Ten bude
ochráncem jak pro
hasiče, tak i pro
ostatní věřící a občany naší vesnice.
Návrh sochy svatého
Michaela
Archanděla vytvořil akademický sochař Radim Hanke
ze Zlína.

Její výška je 120 cm a 80 cm měří bronzový
podstavec, na jehož patě budou uvedena
jména dárců sochy. V současné době se
dílo realizuje v bronzu ve slévárně Veverské Knínice.
Dá-li Bůh, pokud nepřijdou zase nějaké nepředvídatelné okolnosti, bude socha svatého
Michaela Archanděla slavnostně požehnána
při slavení mše svaté o svátku sv. Václava
28. září 2020. Obřad se bude konat za přítomnosti jejího tvůrce, akademického sochaře pana Radima Hankeho.
Modlitba ke sv. Michaelovi Archandělovi:
„Svatý Michaeli Archanděli, braň nás v boji
proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují
o zkázu duší. Amen.“
Za výbor Spolku sv. Václava přeji všem, velkým i malým, požehnané léto a odpočinek
na čerstvém vzduchu v naší malé, ale krásné
české zemičce.

Marie Rapantová,
předsedkyně spolku

Radim Hanke - návrh sochy Michaela Archanděla
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Už se scházíme desátý rok
Ani se nechce věřit, že sazovický Klub seniorek vstoupil už do 10. roku své existence. Za
tu dobu proběhlo mnoho schůzek, besed,
výletů, návštěv různých výstav a dalších akcí,
kterých se členky klubu vždy rády účastní.
I když letos seniorky z našeho klubu připravila epidemie koronaviru o dubnovou i květnovou schůzku, už začátkem roku absolvovaly dvě zajímavé akce. V únoru se deset
z nich připojilo k exkurzi dětí sazovické ZŠ do
Muzea Luhačovického Zálesí v Luhačovicích.
Pro návštěvníky tu byl připraven vzdělávací
program nazvaný Z babiččiny truhly. Bylo
v ní uloženo nářadí na zpracování lnu, které
naši předkové používali od sklizně rostliny až
po její spředení na kolovrátku a utkaní plátna. Mnoho informací bylo nových nejen pro
školáky, ale i pro starší účastníky besedy, kteří už také nevěděli, k čemu se používal např.
potáč nebo motovidlo.
Pro dospělé byla zajímavá i další výstava
v muzeu věnovaná židovské komunitě v Luhačovicích. A než byl čas k odjezdu, našla se
i chvíle na posezení u kafíčka v některé z kaváren či cukráren, případně k nákupu. Bez lázeňských oplatek by to nebyl ten správný výlet.
Březnová schůzka seniorek patří už něko-

lik let pravidelně literární besedě v obecní
knihovně. Letos je čekalo setkání s oblíbenou autorkou většiny z nich, Vlastou Javořickou, od jejíhož narození uplynulo 130 let.
Paní knihovnice Ordáňová přiblížila zajímavé
a pohnuté osudy spisovatelky a jejích knížek,
jejichž počet je skutečně nebývalý, napsala
112 románů, 63 povídek a velký počet dalších drobných próz, básní, článků atd.
Součástí literární besedy bylo i mnoho doprovodného obrazového a fotografického
materiálu a zaujala také výstavka všech
knížek V.Javořické, které jsou v sazovické
knihovně k zapůjčení. Je jich úctyhodný počet, celkem 88.
Seniorky se zapojily i do tzv. Batůžkového
projektu, do něhož se přihlásila místní základní a mateřská škola. Jedná se o doplňkovou aktivitu charitativní organizace Mary´s
meals. Do škol v rozvojových zemích, kterým
tato organizace poskytuje prostředky na stravu pro chudé děti, jsou doručovány i batůžky
se základními školními potřebami, jako jsou
sešity, tužky, pera, guma, ořezávátko, pravítko, ale obsahují i hygienické potřeby – ručník,
mýdlo, zubní kartáček a pastu a jednoduché
oblečení tvořené tričkem a kraťasy nebo suk-

ní a sandály či žabkami. Důležitou součástí
skromné výbavy je i lžíce, protože i ta mnohým dětem chybí a ony musí jíst rukama.
Tím, že organizace Mary´s meals dodá věci
dětem, které je potřebují, umožní jim chodit
do školy a získat tak vzdělání jako základ pro
lepší budoucnost.
Seniorky se rozhodly, že i ony vybaví jeden
batůžek a přidají ho do zásilky, kterou do
projektu poskytne sazovická škola. Nakoupené potřeby uložené v batůžku však zatím
musí počkat, protože kvůli epidemii koronaviru musel být připravovaný projekt pozastaven a rozběhne se znovu po prázdninách. Do
té doby se možná podaří shromáždit školní
potřeby i do dalšího batůžku…
Batůžková akce je původně určena pro školáky v České republice i ostatních dárcovských zemích, kteří tak mohou aktivně pomáhat svým méně šťastným vrstevníkům,
což ale nebrání tomu, aby se do ní zapojila
i veřejnost.

Za Klub seniorek
Mgr.Věra Nejezová

Zájezd do Luhačovic

Beseda o Vlastě Javořické

Knihy V. Javořické – výstavka

Zajímavé vyprávění paní Ordáňové
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Další rok činnosti Mysliveckého spolku Háj
V uplynulém roce 2019 vykazovali členové
Mysliveckého spolku Háj opět bohatou a různorodou činnost, jak o tom informuje zpráva
z výroční členské schůze, která se vinou karantény při epidemii koronaviru konala až
v měsíci květnu 2020.
V roce 2019 došlo v oblasti myslivosti k některým legislativním změnám. V březnu
byla odvolána všechna zbylá opatření týkající se afrického moru prasat, ale zároveň
vyvstal nový problém – kůrovcová kalamita.
Ta postihla i smrkové porosty v honitbě spolku. Protože přemnožená spárkatá zvěř spásá
nově vysazované stromečky na plochách,
které byly vykáceny kvůli kůrovci, k 1.lednu
2020 vstoupil v platnost zákon upravující lov
spárkaté. Byla upravena také metodika sčítání zvěře a pravděpodobně dojde k navyšování plánů lovu. Koncem února 2020 proběhlo
sčítání zvěře i v honitbě spolku Háj (v tratích
Hony, Korbele, Salášek, Tetour, Boří) s následujícími počty: srnčí – 70 ks, zajíc – 90 ks, bažant - 90 ks.
Členové spolku se starají také o ochranu
zvěře. Díky loňské mírné zimě bylo množství
krmiva dodané firmou ZEMET dostačující.
Bylo povoleno i podání medikovaného krmiva proti parazitům u srnčí zvěře, ale ta je
s ohledem na teplou zimu přijímala spíš jen
sporadicky.
Myslivci se zapojili rovněž do dotačních programů na zlepšování životního prostředí

zvěře. Pokud jsou členové spolku informováni zemědělskými podniky, provádějí při
senoseči vyhánění zvěře z porostů, při čemž
jim pomáhají také psi. Ty dokonce zapůjčují i
kolegům z okolních spolků. Celý rok probíhalo i tzv. tlumení škodné zvěře. Bylo odloveno
33 lišek, 1 kuna a 4 psíci mývalovití.
Většina honů bývá společná pro členy spolku ze všech tří obcí jeho působnosti, tj. ze
Sazovic ,Machové a Mysločovic. V říjnu byl
v Sazovicích uspořádán hon na kachny, hlavní hon pak proběhl 23. listopadu v Machové
a zúčastnilo se ho 62 lidí. Na konci prosince
se konala v Sazovicích ještě jedna vycházka.
Celkový počet honů byl o jeden nižší než
v r. 2018.
Nedostatek černé zvěře způsobený předešlým africkým morem prasat vedl loni dokonce k tomu, že maso na občerstvení a sele
do tomboly na lednový myslivecký ples
museli pořadatelé zakoupit. Samotná akce,
která má v obci dlouholetou tradici, se myslivcům opět vydařila, velký zájem veřejnosti
potvrdil zcela vyprodaný společenský sál OÚ.
Po několikaleté přestávce se loni v honitbě
spolku uskutečnily v součinnosti s OMS Zlín
podzimní zkoušky ohařů a dalších loveckých plemen. Ta tvořila jednu skupinu, zatímco ohaři byli rozděleni do dvou. Jedna
z nich pak byla kvůli nedostatku vhodných
zkušebních ploch přesunuta do Ludslavic.
Během zkoušek nebyla lovena žádná zvěř,

zkoušky probíhaly na živé zvěři z bažantnice
a zajíce nahradili domácí králíci.
Velkou část činnosti členů spolku představují
brigády. V r. 2019 odpracovali celkem 571
brigádnických hodin, nejvíce na oplocenkách v tratích Drdol a Korbely. Náklady na
jejich vybudování a vysazení hradily obce
Sazovice a Machová, které si oplocenky vyžádaly. Tato zařízení ale musí být stále udržována, proto bude nutné, aby členové MS
odpracovali mnohem více hodin společně.
Na výžínání oplocenek zakoupil spolek také
nový křovinořez.
Posledních pět let věnují myslivci pozornost
také osvětové práci. S místní základní školou spolupracují při přípravě i realizaci přírodovědné soutěže určené pro žáky z obce
i okolních škol. Při soutěži zajišťují dokonce
dvě stanoviště s mysliveckou tématikou. Myslivci nechybí v poslední době ani při organizování dětských akcí v Sazovicích, například
při Dětském dni nebo při Vítání prázdnin.
Pro tyto účely spolek zakoupil dokonce dvě
vzduchovkové střelnice a jejich stanoviště se
vždycky těší velkému zájmu dětí. Možná, že
u některých bude tento zájem o myslivost
trvalejší a jednou rozšíří řady stávajících 25
členů spolku.

Podle výroční zprávy MS Háj zpracovalaMgr. Věra Nejezová

Jak se pandemie dotkla hasičů
Mimořádná opatření naší vlády se samozřejmě dotkla i nás, sazovických hasičů. Museli
jsme rušit smluvené schůze, školení, tréninky, prostě vše, kde by se scházelo více lidí
pohromadě.
V březnu se například měly konat zkoušky
na získání odbornostních odznaků Hasič III.
a II. stupně. Tyto zkoušky, podobně jako i jiné
akce, byly samozřejmě zrušeny. Stejně dopadl i letošní Slet čarodějnic, který jsme sice neměli pořádat my, ale chystali jsme se při akci
pomáhat. Koronavirová krize se prostě dotkla každého z nás, ale věřme, že to nejhorší
je už za námi a tato omezující opatření se už
nebudou nikdy uplatňovat.
Jakmile se však pandemická opatření začala
uvolňovat, udělali jsme alespoň to, co se dalo
v jejich rámci uskutečnit.
1. května to byla například mimořádná výborová schůze svolaná naším starostou. S ohledem na stále trvající opatření se jí však mohlo zúčastnit nejvýše deset pozvaných osob.
Sběr železa se letos posunul až na květen,
kdy se už přísná opatření začala uvolňovat.
Provedli jsme ho 8. května a využili tak volno

o státním svátku. Během tří odpoledních hodin se podařilo nasbírat železného šrotu nad
naše očekávání.
Hned týden nato, 16. května, jsme provedli
jarní úklid ve zbrojnici a kontrolu všech strojů
po zimě. Účast členů sice nebyla zrovna hojná, ale stačilo to na potřebný úklid, vyházelo
se vše nepotřebné a proběhla i zmíněná kontrola zařízení. Tato kontrola nakonec odhalila jedno z našich dvou plovoucích čerpadel
jako nefunkční a menší porucha se objevila
také na elektrocentrále. Pokoušeli jsme se
o opravu svépomocí, ale nepodařilo se. Obojí tak skončí v odborném servisu. Od toho ale
tyto kontroly jsou, aby se odhalily nedostatky
a byl pak čas odstranit je dřív, než tyto stroje
budou opravdu potřeba. Brigáda začala v 9
hodin a končila okolo 13. hodiny.
Letos už jsme bohužel stihli i jednu smutnou
událost, a tou byl pohřeb našeho nejstaršího
člena, pana Františka Bartíka st. Rozloučení
s dodržením všech platných bezpečnostních
opatření se konalo dne 25. května ve zlínském krematoriu a bylo doprovázeno i hasičskými poctami. Tento bratr hasič se dožil

úctyhodného věku 85 let a členem našeho
sboru byl 67 let! Velká čest jeho památce.
Postupně se tedy vše vrací do normálu, a jak
jsem psal výše, snad už se nikdy tato omezení nevrátí.
Co nás ale čeká dál? Určitě to bude nějaká
pracovní brigáda na konci června, kdy měla
proběhnout naše soutěž, tzv. Hasičský den.
Ten se ale v tomto termínu konat nebude,
protože všechny žákovské i dospělé ligy byly
dle posledních informací zrušeny a letos
vůbec neproběhnou. Rozhodlo tak okresní
a krajské vedení a my jsme se podle toho
také zařídili. Naši soutěž jsme přesunuli na
nový termín - 15. srpen, kdy měla proběhnout soutěž pro dříve narozené. Ta se uskuteční také, ale celá soutěž bude mít zjednodušenou formu. Nebude tedy zařazena
do žádné ligy, bude to jen naše pohárovka.
Proběhnout by měla tak, že dopoledne budou soutěžit mladší a starší žáci a odpoledne
dospělí, dorostenci a starší páni. Ta odpolední část by se měla konat jen na vzdálenost
2B, aby se nemusela složitě upravovat a zkracovat trať a celá soutěž se tak zbytečně ne-
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protahovala. Protože se tato náhradní soutěž
koná až v srpnu, budou její detaily upřesněny na členských schůzích později.
Na závěr bych chtěl upozornit naše členy, že
zmíněné členské schůze, které bývaly vždy
první pátek v měsíci, se nejspíš až do konce

tohoto roku budou konat v pozměněných
termínech. Nebude to vždy poslední pátek
v měsíci, ale datum každé příští schůze se domluví na té předchozí a bude uvedeno také
na našich stránkách www.sazovice.cz/hasici.
Tolik tedy o nás. Jménem sazovických hasičů

přeji všem pěkné a klidné léto a u podzimního čísla zase na shledanou.

Tomáš Omyla,
jednatel SDH Sazovice
velitel družstva JSDH Sazovice

Koronavirus přistřihl Konopce a Luňákovi křídla
Jarní měsíce bývají tradičně v duchu pěveckých soutěží v přednesu lidových písní. Naše
děti ze souboru i cimbálové muziky nezahálely a dobře se jim dařilo. Gratulujeme Valince Večeřové z Tečovic, která se v sobotu 22.
února zúčastnila pěvecké soutěže „Trnečka“
ve Zlíně. Vyzpívala si v nejmladší kategorii
krásné 1. místo a měla postoupit do dalšího kola ve Vsetíně. V sobotu 7. března náš
soubor ve zpěvu hanáckých písní reprezentovaly Barunka Milinková, Karinka Vajdíková
a opět Valinka Večeřová. Soutěž s názvem
„O zámecký klíč“ se konala v Přerově. Barunka a Valinka postoupily do dalšího kola,
které se mělo uskutečnit v Prostějově. Bohužel další kola soutěží už kvůli karanténě
nemohla proběhnout. Všechna děvčata moc

chválíme a doufáme, že naše vítězky budou
moci předvést své pěvecké umění v dalších
soutěžích na podzim nebo na jaře v příštím
roce. Situace se na jaře zhoršila tak, že jsme
se nemohli s dětmi vůbec scházet na pravidelných zkouškách – děvčata nepřivítala tradičně s máječkem jaro ve vsi, kluci nemohli
po dědině klapotat a Velikonoce proběhly
tak nějak smutně. Nemohli jsme se zúčastnit
ani červnového folklorního festivalu v Liptále, který byl zrušen a přesunut na příští rok.
Museli jsme také odvolat srpnové nahrávání
vánočního CD, protože jsme nevěděli, jak
se bude situace okolo coronaviru vyvíjet.
Celé nahrávání jsme přesunuli na první lednový víkend příštího roku. Větší děti z cimbálky spolu alespoň komunikovaly pomocí

Naše nejmladší zpěvačka Valinka Večeřová

techniky přes mobil. Zkoušely hrát a zpívat
prostřednictvím skypu a jako zábavu v druhé polovině karantény pro ně Barča vymyslela kvízovou hru. Takže alespoň takto byli
všichni z cimbálovky v kontaktu a udrželi si
dobrou náladu. Na začátku léta se konečně
zablýsklo na lepší časy, cimbálovka se začala po uvolnění karanténních opatření zase
scházet. Nakonec i Konopka a Luňák se mohli alespoň jednou těsně před koncem školního roku setkat, aby si na výletišti společně
zahráli, zazpívali a navzájem si popřáli pevné
zdraví a hezké prázdniny.

Ilona Doleželová,
vedoucí DFS Konopka

Zpěvačky B.Milinková, K.Vajdíková, V.Večeřová
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Seznamte se – modelář Libor Hrbáček
Modelářství je krásný a zajímavý koníček,
časově velmi náročný, vyžadující nesmírnou
pečlivost, zručnost, trpělivost a také široké
znalosti z oboru techniky, vojenství, historie
atd. Karanténa způsobená koronavirem zavinila mj. i zrušení každoroční výstavy modelů
a sběratelských předmětů, která je podporou
tohoto zájmu a má v naší obci už osmiletou
tradici. Návštěvníci se na ní obvykle setkávají také s ukázkami práce místních modelářů.
S vláčky a železnicí p. Zdenka Fialy, s ukázkami letecké a vojenské techniky p. Ladislava
Karlíka a p. Gary Robertse, modely z papíru
vystavují p. Petr Hlavica a p. Bohumil Botek.
A nikdy nechybí plastikové modely p. Libora
Hrbáčka.
Libor Hrbáček (40) se o modelářství zajímá
od klukovských let. Stejně jako jeho otec se
stal strojařem. V podniku Moravan Otrokovice a prostřednictvím otcových kamarádů
se seznamoval nejprve s modely RC ovládanými vysílačkou a také se samotnými piloty
a skutečnými letadly. Později se v souvislosti
s tímto oborem stala předmětem jeho zájmu
především letecká a vojenská technika.
Kdy jste postavil svůj první skutečný model?
Bylo to někdy v patnácti letech a jednalo
se o model letadla F-5E Tiger II. Dodnes ho
mám vystavený doma ve vitríně.
Od koho jste se modelářství učil? Navštěvoval
jste nějaké odborně vedené kroužky?
Jsem více méně samouk, na všechno jsem se
snažil přijít sám. Inspiraci a poučení je možné čerpat také z časopisů, například z ATM

(Armádního technického magazínu), z měsíčníku Letectví a kosmonautika, Modelář,
ABC a dalších. Odebírám je už dlouhá léta.
A přínosné jsou určitě i debaty při setkání
s kolegy modeláři a předávání zkušeností při
různých výstavách a akcích.
Který materiál vám pro stavbu modelů nejlépe
vyhovuje?
Nejčastěji stavím modely plastikové, jejichž
stavebnice lze u nás zakoupit. Jejich díly a dílečky jsou provedeny do nejmenších detailů
a sestavení takového modelu trvá třeba i půl
roku. Je to opravdu mravenčí práce.
Modeláři se většinou zaměřují na určitou oblast - železnici, automobilismus, dioramata
historických budov, armádní techniku, letectví
atp. Které modely stavíte nejraději vy?
Mou velkou vášní je letecká a vojenská technika, historická i současná. Nejen letadla,
bojová vozidla, ale třeba také lodě. A v neposlední řadě rovněž sci-fi modely, které dělám
vesměs na zakázku a rád, protože je to pro
mě relax od modelů reálných, jež musí splňovat do jisté míry samotnou předlohu.
Každý modelář se svou prací určitě rád pochlubí na soutěžích nebo výstavách a radost mu
jistě udělá i náležité ocenění. Jak je to s vámi?
Ocenění jsem získal už celou řadu. V posledních letech to bylo hned několik cen u nás
v Sazovicích, od prvenství až po bramborovou... Ve Slavičíně jsem minulý rok získal
první místo v kategorii sci-fi modelů a druhé
místo obsadilo moje diorama ze 2. světové

Diorama –tank

války – německá loď Tirpitz, potopená v roce
1944 (tím největším oceněním pro mne bylo,
že mi gratuloval sám arm. gen. Emil Boček,
pilot, jenž byl členem naší 310. perutě RAF
v bitvě o Británii). V loňském roce jsem získal také 1. místo na výstavě ZLIN KIT. Letošní ročník této výstavy se teprve připravuje,
kvůli koronaviru má tak jako řada jiných akcí
zpoždění.
Libore, vy máte ale ještě jednoho velkého koníčka – létání. A máte za sebou dokonce i jednu
neobvyklou akci…
Létám společně s kamarádem na strojích
Bristell nebo Cesna 172. Ke 100. výročí vzniku
republiky a zároveň ke 100. výročí československého letectva jsme v roce 2018 obletěli
po hraniční linii celou Českou republiku. Byl
to 1 100 km dlouhý let a se dvěma mezipřistáními v Plzni a Jaroměři představoval více
jak 7 hodin strávených za kniplem druhého
pilota. Startovali jsme z letiště LKKM(Kroměříž) a přistáli zdárně doma zpět na LKKM.
Všem bych přál vidět tu naši nádhernou
zemi z výšky a zažít ten povznášející pocit.
Další v plánu jsou Tatry a potom Alpy. Moje
dva koníčky – modelaření a létání se každý
rok propojí také při Dnech NATO v Ostravě –
Mošnově, které nikdy nevynechám.
Libore, děkuji vám za zajímavý rozhovor. Vaše
koníčky obdivuji a přeji vám v obou hodně
úspěchů. Ať se vám daří!

Rozhovor připravila Mgr.Věra Nejezová

Model sci-fi
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Ocenění ze soutěží

Model kokpitu

Přístrojová deska pilota

U opravdové mašiny
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Výprava do minulosti
Sazovické muzeum získalo od místního dárce
zajímavou knihu starou téměř 150 let. Jedná se
o Sborník hospodářský z roku 1871- 72, který
vydala Matice rolnická v Praze. Jednotlivé části
sborníku jsou věnovány chovu dobytka i drůbeže, polnímu hospodářství a nářadí k tomu
potřebnému, dále se zaměřuje na sadařství,
pěstování zeleniny, květin, představuje stroje
pro domácnost aj.
Pro představu, co všechno naši předkové znali, přinášíme ukázky z kapitoly O rostlinách,
kterých užívá se v domácnosti (v kuchyních) co koření. Vedle rostlin i dnes známých
a užívaných, jako je kopr, bazalka, nebo levandule, pěstovaly tenkrát hospodyně rostliny a byliny, jejichž krásná a zvučná česká
jména nám v současnosti už mnoho neříkají
a jejich nositele v zahrádkách už nenajdeme.
Zkusme se o nich něco dozvědět z tohoto starého sborníku.
Třebule zahradní
Listů této rostliny užívá se do polívek pro jejich příchuť a vůni.Seje se ven na záhon do
dobré půdy a sice začátkem jara až do m.srpna, avšak vždy jen malá částka semena se zaseje. Poněvadž lodyha v brzkém čase do semena roste, bude výhodno síti do stinného
místa, aby se čas květu na delší dobu zadržel.
Čechřice vonná
Zapáchá silně anýzem. Kořenů a listů užívá
se v domácnosti do polívek. Seje se do řádků
aneb sázejí se na podzim též rozdělené sazenice. Přezimuje venku v zahradě.
Anýs
Pěstuje se též pro kuchyňskou potřebu, aneb
také pro odvar dětem co lék. Seje se do dobré suché půdy v m. březnu buď do truhlíčku
aneb do hrnku, načež se pak vzešlé sazečky
na záhony 4 – 5 palců vzdálí od sebe vysadí.
Bedrník
Listů této rostliny užívá se co koření kuchyňského salátu. Rozplozuje se od semena a roz-

dělováním. Semeno seje se záhy z jara, načež
se pak sazečky do řádků na záhony vysadí.
Kořen této rostliny jest ostrý, kořenný, dráždivý a dává šťávu modrou. Semeno jest 3 leta
klíčivé.
Koriandr
Čerstvá nať, jež zapáchá štěnicemi, jest valně oblíbená u Tatarů, kteří dělají z ní polévky
a též Egypťané ji dávají do jídel. Téhož zápachu bývá i nezralé semeno, zralé ale jest chuti a vůně příjemné, kořenné a užívá se jej netoliko co koření v kuchyních, ale i v lékařství.
Semeno seje se záhy z jara. Daří se v každé ne
příliš mokré půdě.
Kozalec zahradní
Rostlina tato, třeme-li ji, vydává zápach příjemný, kořenný, chutná tak asi jako anýz
a potřebuje se co koření do jídel, zvláště
do octa, jemuž dodává lahodné chuti. Žádá
dobrou půdu a rozmnožuje se rozdělováním
sazenic.
Peluň
Známá to rostlina s natí silně zapáchající
a chuti velmi hořké. Potřebuje se též v domácnosti, jmenovitě se dává do kořalky
a též hovězímu a ovčímu dobytku do lízání.
Také v lékařství se jí užívá. Rozmnožuje se
rozdělováním keřů a miluje suchou půdu na
výsluní.
Persán zahradní
Odrodek s plným květem obecného sází
se také v zahradách, jest čpavý a ostrý jako
křen. Užívá se jej co přísady k nakládání okurek. Rozmnožuje se rozdělováním a daří se
v dobré půdě na výsluní.
Dřevinka (bratón)
Voní příjemně a chutná kořením. Rozmnožuje se rozdělováním a odřízky z větviček, které
se zastrkají na záhonky do země.

Čabr obecný (saturyje)
Rostlina silně a příjemně vonící slouží za kuchyňské koření na omáčky atd. Semeno seje
se buď na podzim a záhy z jara ven na záhon
na výsluní, načež se pak vzešlé sazečky na
určité místo vysadí. Rostlina tato, kde jednou
se nasázela a semeno vypadalo, sama od
sebe se pak každý rok vysívá.
Routa
Nať zapáchá ostře a nepříjemně. Užívá se jí
v lékařství a k odstranění nepříjemného zápachu na záchodech.
Zavrnutka
Velmi vonná rostlina, jež pěstuje se nejen
pro okrasu, ale i pro potřebu v kuchyních, totiž květem šarlatovým se mnohá jídla krášlí
a listů užívá se též namísto čaje. Žádá dobrou
sypkou půdu na výsluní. Poněvadž v tučné
půdě mnoho se zakoření, musí se vždy za
3 – 4 leta opět přesaditi. Rozmnožuje se od
semena nebo rozdělováním.
Pepřika (turecký pepř)
Celá rostlina, obzvláště bobule, mají chuť
ostrou a palčivou. Nezralé bobule dávají se
mezi okurky naložené, aby se příchuť okurek
zostřila. Zralých bobulí na prášek roztlučených užívá se co pepře k zostření jídel. Semeno seje se v m.únoru neb březnu buď do
pařiště neb do truhlíčků za okna, načež když
vzešlé sazečky povyrostly, vysadí se do dobré, tučné, sypké, dosti vyhnojené půdy na
výslunné místo, neb ku zdaru svému žádají
dosti tepla slunečního.
Tolik tedy z moudrosti a pěstitelských zkušeností našich praprababiček. Jen ještě jedna zajímavost. V roce 1872 bylo ve sborníku
mezi koření zařazeno i jablko rajské.

Zpracovala Mgr. Věra Nejezová

Pohyb obyvatelstva za období březen 2020 - červen 2020 v obci Sazovice
Stav obyvatel k 3. 3. 2020: 759
Narození: 4
Úmrtí: 2		
Odhlášeno z trvalého pobytu: 7						

Přihlášeno k trvalému pobytu: 14
Stav obyvatel k 22. 6. 2020: 768
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