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Výročí

Tři století Šarov
V letošním roce vzpomínáme 300 let od první písemné zmínky o novodobé 

obci Šarov, jak dokládá soupis obcí napajedelského panství. Skutečná existence 
obce však sahá s největší pravděpodobností před rok 1699, kdy podle zacho-
vaných zpráv byla založena ves Vilímovice. Její název asi odkazoval na majitele 

panství Napajedla Julia Viléma z Rottalu, který zemřel v roce 1691. Název nové 
obce se však nevžil a převládlo původní pojmenování středověké obce a hradu. 
Můžeme tak usuzovat ze zápisu v uvedeném soupisu obcí z let 1699 a 1710.      
V tom novějším totiž mizí ves Vilímovice a objevuje se Šarov se stejným poč-
tem osadníků jako původní obec. 

Známost obce ukazuje i mapa Moravy Tobiáše Conrada Portera vytvořená 
kolem roku 1758. Vedle Zlína, Malenovic, Napajedel, Březnice, Březolup a dal-
ších měst a obcí v širokém okolí je v ní uveden i Šarov. Chybí však Bohuslavice.
Výročí narozenin T.G.Masaryka

7. března uplynulo 160 let od narození prvního prezidenta Republiky Česko-
slovenské Tomáše Garique Masaryka.
Osvobození obce

2. května 1945 v 10.30 hodin do obce Šarovy vstoupily rumunské vojenské 
jednotky. Naše obec byla osvobozena.



Na tento den před 65 lety si vzpomíná jen málokterý současný obyvatel 
Šarov. Přesto bychom měli společně vzpomenout na toto výročí a zejména na ty, 
kteří se osvobození nedožili. Ať už zemřeli v nacistických žalářích, na nucených 
pracích při totálním nasazení nebo na frontách II. světové války.

      ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Obecní zastupitelstvo informuje

Poplatek za popelnice
Obecní zastupitelstvo upozorňuje občany, že do 31. března je nutno zaplatit 

poplatky za odvoz odpadu. Částka za osobu je stanovena na 400 Kč, za děti      
do 18 let a studenty 100 Kč. Chalupáři platí jednotnou cenu 400 Kč na rok.
Poplatek za psa

Roční poplatek za psa je 100 Kč. Starší občané zaplatí  50 Kč.
Volby do poslanecké sněmovny

Prezident republiky Václav Klaus stanovil termín voleb do poslanecké sně-
movny na 28.- 29. května 2010. Volební místnost bude opět v požární zbrojnici.
Úklid sněhu

Zastupitelé děkují všem občanům, kteří v době, kdy nás postihla záplava 
sněhu, se pravidelně starali o chodníky přiléhající k jejich nemovitosti. Zvláště 
důležité to bylo letos, kdy sníh ležel nepřetržitě od 28. ledna do 20. února.
Ověřování podpisů

Od 1. dubna 2010 je p. Jana Vajdíková pověřena výkonem přenesené působ-
nosti vidimace a legalizace na území obce. Občané si mohou na obecním úřadě 
ověřovat pravost listin a podpisů. Cena ověřování listin 30,- Kč za jednu strán-
ku, 30,- Kč za jeden podpis. 

 

 Co nového v obci

Šarovská kaplička
Na vánoce byla opět 

tradičně upravena kap-
lička zásluhou paní Jany 
Vajdíková. Řada spolu-
občanů využila svátků k 
návštěvě pěkně vyzdo-
beného prostředí, jemuž 
vévodil klasický Betlém.
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Betlém. Foto VP



Silvestrovská zábava
Paní hospodská připravila zábavu na oslavu Silvestra 2009. Podle velikosti 

ohňostroje na začátku nového roku 2010 lze usoudit, že se zábava vydařila.
Tříkrálová sbírka

Když mě před těmi léty oslovila p. Romaňáková z Charity Zlín, zda by se i naše 
obec nezapojila do Tříkrálové sbírky, měla jsem smíšené pocity. Vzpomněla jsem 
si na neúspěšnou sbírku před několika roky. 

Po zvážení jsem oslovila p. Soukupovou Dagmar č.d. 95. Ta mi ochotně při-
slíbila pomoc a od té doby vždy oslovuje maminky(tatínky) i děti. Jsem ráda, že 
se některé děti  zúčastňují Tříkrálové sbírky pravidelně a dokonce se na ni těší.

Na závěr bych chtěla poděkovat p. Soukupové Dagmaře č.d. 95, která na sebe 
vzala odpovědnost za hladký průběh Tříkrálové sbírky, všem vedoucím skupi-
nek a koledníkům a v neposlední řadě také všem lidem, kteří tříkrálovým koled-
níkům přispěli. Letošní Tříkrálová sbírka v naší obci činila 6.132,- Kč.

 

Vedoucí skupinek od r. 2008 - p. Soukupová Dagmar, Bartoňová Ivana, 
Fusková Magdaléna, Soukup Dušan. 

Koledníci – Soukupová Anna, Kovačík Lukáš, Bartoň Ondřej, Bartoň 
Martin, Zikmundová Petra, Fusková Adéla, Soukup Ondra, Popelková 
Karolína, Popelková Kateřina, Šimíková Jana, Šimíková Mirka, Kovačíková 
Michaela a Balšán Matěj.
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Jana Vajdíková

Koledníci. Foto DS
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Ku prospěchu a kráse obce?
Pod listinou kritizující akci pana Jana Ambrůze a jeho studentů při výsadbě 

lipové aleje na horním konci obce se shromáždilo na sedm desítek podpisů 
obyvatel Šarov. Jaké mají výhrady k této akci? Lze je shrnout do několika bodů:

1. Výsadba stromků nebyla povolena a schválena obecním zastupitelstvem.
2. Stromy  jsou vysazené blízko u sebe a v těsné blízkosti vozovky, takže 

jejich kořeny ji budou narušovat a větve omezovat průjezd.
3. Jedná  se  o  nepůvodní  druhy lip, jež jsou vysoce vzrůstné se širokou 

korunou.
4. Jsou  vysazeny v trase výstavby vodovodu, což znamená nutnost jejich 

přemístění.
5.   Byly narušeny soukromé pozemky bez souhlasu majitelů.

Obecní zastupitelstvo se tímto problémem zabývalo a rozhodlo se svolat jed-
nání a nalézt řešení.

Dne 8. 3. 2010 proběhlo jednání za přítomnosti dotčených subjektů.           
Na schůzce za účasti všech zastupitelů, manželů Ambrůzových a iniciátorů 
petice se zastupitelstvo rozhodlo z výše uvedených důvodů takto; stromky bude 
nutno přesadit v termínu nejpozději do 15. 4. 2010 (obecní úřad nabídl některé 
lokality). Podrobný zápis z jednání byl zaslán prof. Ambrůzovi, který ani 
nevyčkal na konečný verdikt a uprostřed jednání opustil.
Fašank

13. února se opět obcí prohnalo hejno jedenadvaceti masek, které navští-  
vilo všechny domy a zvalo spoluobča-    
ny na fašankovou zábavu. Občané je víta-
li tekutým i jiným pohoštěním a cítili 
jejich návštěvu jako čest. Výjimkou byla 
jen paní Renata Ambrůzová, která všech-
ny účastníky průvodu vyhnala ze svého 
pozemku.

Fašank. Foto MmM



Vyhláška neplatí?
Zřejmě pro někoho nikoliv! Ačkoliv již řadu let platí v obci vyhláška zakazu-

jící volný pohyb domácích zvířat po obci, 
pro některé to je pravděpodobně věc 
neznámá a své psy volně pouštějí v noci 
do obce. Bude to zastupitelstvo i nadále 
trpět?
Opeřenci děkují

Dlouhá zima s množstvím sněhu a 
námrazou způsobila značné problémy 
drobnému ptactvu. Sýkorky, kosi, vrabci a 
další těžké období přežili také díky těm, 
kteří denně doplňovali krmítka. Jako 
poděkování se na jaře a v létě budeme těšit 
z jejich zpěvu na zahradách a polích.
Nejstarší občan jubiloval

3. března oslavil pan Miroslav Langr 
významné životní jubileum – 90. let. K 
jeho oslavě mu gratulovala nejen rodina, 
ale i zástupci obce.
 

Prohlídka pivovaru  
6. března připravila paní hostinská Čechová pro zájemce zájezd do pivovaru 

v Uherském Brodě. 
43 účastníků využi-

lo příležitosti k prohlídce pivovaru a okošto-
vání jeho produktů. Sobotní odpoledne se 
pivařům skutečně vyvedlo.
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Oslavenec. Foto VP

Prohlídka pivovaru. Foto MmM



Šarovská slivovička 2010
Dne 20. března se sešli příznivci ovocné pálenky na III. ročníku koštu 

slivovice. I letos bylo co ochutnávat, dobrá úroda se projevila i na rekordním 
počtu přihlášených vzorků 
(37 trnkových, 7 ostatního 
ovoce). V drtivé většině šlo 
o loňské vzorky. Zajíma-
vostí byla trnková slivovice 
víc jak 30 let stará (nález  
ve stodole), ta však neza-
bodovala. O umístění vzor-
ků rozhodovala 21 členná 
porota sestavená z maji-
telů vzorků. Větší polovinu 
tvořili přespolní degus-
tátoři. 

V t rnkové  ka tegor i i 
zvítězil M. Loubal (trnka – 
Veselá), druhý byl J. Křen st.    
( dur. + trnka – Šarovy ) a 
třetí D. Fejt (durancie – 
Šarovy).

Pálenku z ostatního ovo-
ce  měl nejlepší L. Batou-
šek (meruňka- Březolupy).

Do soutěže o nejlepší 
jednohubku bylo přihlá-
šeno méně vzorků jako 
loni, z celkových pěti vyh-
rála V. Soukupová (Hři-

vínův Újezd). V průběhu večera hrála cimbálová muzika Vonica, která celému 
programu podala správnou atmosféru.

Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem majitelům vzorků a porotcům za účast 
a těší se tak na viděnou v dalším ročníku.
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Jaroslav Křen, druhý v kategorii trnka. Foto MmM

Cimbálová muzika Vonica. Foto MmM

David Fejt
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Životní jubileum
           
           3. 3 .    Miroslav Langr         90 let
           4. 4 .   Jaromíra Svozilová   75 let (rodačka) 

Rozloučili jsme se
           
            3. 11.  Anna Žujová             94 let (rodačka)
          15. 12. Božena Dupalová      90 let
           26. 1.   Josef Křižka              60 let (rodák)
           27. 1.   Ludmila Vyoralová   70 let (býv. obyv.)

 

 

Psalo se...
 
…v Právu 9. 1.:

Na fotografii A. Fukse je řidič vozidla Family Frost, které zapadlo na šarov-
ské cestě.
 

…v Právu 12. 1.:
V článku A.Fuksy a Jiřího Růžičky „Zlínský kraj nadále sužuje sníh a led“ je 

chválen postup obecního zastupitelstva při zajištění úklidu chodníků a citován 
názor starosty Josefa Gajduška.
 

…v Malovaném kraji č.1/2010:
V článku Naučná stezka Masaryk a Hustopeče je fotografie a popis nefi-

gurálního pomníku TGM, jehož autorem je Jan Ambrůz.
 

… ve Zlínských novinách 18. 2.:
Pod názvem Fašank v Šarovech vyšla fotografie masek a krátká zpráva o prů-

běhu fašanku v obci.
 

Vidělo se...
 

…v TV Prima
V prosinci navštívil neohlášeně náš úřad redaktor televize Prima-RTA          

p. Čada a následně uvedl krátkou reportáž „Zámek nebo dřevěnice?“ Porovnává 
pracovní podmínky a prostředí našeho obecního úřadu a OÚ v Březolupech. 
Reportáž můžete shlédnout na web. stránkách obce v sekci „ Aktuality“.       



Lidové pranostiky
 
Duben: Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
             Prší-li o Velikonočním hodu, bude v létě nouze o vodu.
             Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.  (24. 4.)
Květen: Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
              Déšť svaté Žofie švestky nalije. (15. 5.)
Červen: Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začneme kositi. 
             Na svatého Jana otvírá se létu brána. (24. 6.)

Staženo z internetu
 

ZLATÁ MAMINKA
1. Moje matka mne naučila OCENIT ODVEDENOU PRÁCI:
      „Jestli se hodláte zabít, udělejte to laskavě venku,právě jsem uklidila!“
2. Moje matka mě naučila NÁBOŽENSTVÍ:

„Modli se, aby to z toho koberce šlo dolů!“ 
3. Moje matka mě naučila LOGICE:

„Proč? Protože jsem to řekla!“
      4. Moje matka mě naučila PŘEDVÍDAVOSTI :
 „Ujisti se, že máš čisté prádlo, kdyby se stala nějaká nehoda.“

5. Moje matka mě naučila IRONII:
„Ještě chvíli breč a já ti k tomu dám pádný důvod!“

6. Moje matka mě naučila, že NIC NENÍ NEMOŽNÉ:
„Zavři pusu a sněz tu polívku!“

7. Moje matka mě naučila OHEBNOSTI:
„Podívej se na tu špínu, co máš na zádech!“

8. Moje matka mě naučila VYTRVALOSTI:
„Nevstaneš od stolu, dokud nesníš všechen ten špenát!“

9. Moje matka mě naučila, že ŽIVOT JE POMÍJIVÝ:
„Přivedla jsem tě na tenhle svět a můžu tě z něj zase rychle sprovodit!“

10.  Moje matka mě naučila ZÁVISTI:
„Na světě jsou miliony dětí, které nemají tak úžasné rodiče jako ty!“

Šarovské cesty a chodníčky
Seriál vzpomínek, část 1

Po dlouhé zimě s očekáváním jara se těšíme na vycházky po okolí Šarov. 
Nejznámější cestami Drahovou a Vrchovou. Jsou dosud mezi námi pamět-   
níci, co pamatují těch cest, chodníků a chodníčků více. Třeba si se mnou 
zavzpomínají.
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Trochu historie
Jak vypadaly šarovské cesty původně již můžeme zjistit jen v archivech. 

Obecní cesta z Březolup vedla v roce 1891 k domku Františka Jančary, č. 12, 
přes louky a dvůr mlynáře Antonína Hruboše, č. 1, přes mostek mlýnského 
náhonu před domem Františka Otépky. O tento mostek pečoval mlynář. Až      
do roku 1893, kdy ho předal do péče Bernatíkům, č. 3, Otépkům, č. 4, 
Michálkovým, č. 35, Jankům č. 38, Sedlářům, č. 50 a Pavlíkům, č. 2      

V roce 1897 začala stavba silnice od mlýna do Bohuslavic. Dokončena a 
zaplacena byla v roce 1900. Současně byla zrušena cesta přes mlýnský dvůr a 
vybudována nová kolem zahrady Josefa Pešky, č. 5, k mostku s přechodem        
na Drahovou cestu.  V roce 1905 byl při úpravě obecní cesty vybudován 15 metrů 
proti vodě nový most na Drahovou cestu, aby se lépe najíždělo na okresní silnici.

V roce 1911 se upravovala Drahová cesta od mlýna, nad Mališkovou sušír-
nou, nad níž byl později postaven dům č. 66, přes humence pod domkem Anto-
nína Ondráše, č. 46. Odtud šla dále do kopce a do polí.

Hlavní cesty, tedy Drahová, Vrchová a Kopaninová byly se souhlasem        
45 majitelů pozemků vyměřeny v roce 1926. Cesty  se staly majetkem obce.

V roce 1928 se opravovaly obecní cesty a okraje pozemků se označovaly 
hranečníky – kamennými patníky. Tím byly důkladně vyznačeny tři uvedené 
cesty, po kterých obyvatelé Šarov vyjížděli na svá políčka. A právě po nich se 
vydám se svými vzpomínkami i já.
 

Vzpomínky
Do kopce se šlo kolem mlýna a lanfeštu (mlýnská vodní nádrž), kolem 

mlynářovy zahrady kde podle vyprávění prarodičů stával domek. V roce 1860 
po velkých deštích začal ujíždět svah a zničil domky Jana Hanáčka, č. 2, a Josefa 
Pastyříka, č. 12, který stával na místě dnešního Vyoralova č. 12. Ty už nebyly 
obnoveny.

Mlynářova stodola stála u cesty, kde je dnes travnaté parkoviště. Vyprávěly 
se o ní strašidelné zvěsti. (V ní prý stávaly máry. Objevovala se tam bílá postava, 
která podle tehdejšího povídání „v hubě žváchala plachtu“.) Večer po klekání by 
žádného z děcek nenapadlo tudy projít. 

Od stodoly vedla odbočka k Mališkům a Čevelům. Drahová cesta pokra-
čovala k domku č.46, vedle stály další nízké domky, některé s doškovou stře-
chou. K nim vedly z Drahové cesty kamenné schůdky. Z původních se zachoval 
jen jeden, a to k domu Chalupových, č. 42. Dodnes je tam základní kámen          
s letopočtem 1906. Podobné schůdky vedly i k domkům pod cestou.

U cesty byly také dvě studny. Jedna byla na pozemku Bereckových blízko      
u současného travnatého parkoviště. Původně to byl jen pramínek vyvedený 
trubkou, který stačil kolemjdoucím k osvěžení. Později se strýci Mikel, Mališka 
a Čevela dohodli, vykopali a obezdili 1 m hlubokou jámu, do které pramen 
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svedli. Mimo nich využívali vodu Kopčané v době, kdy na kopci bylo málo vody.
Druhá studna byla pod cestou v blízkosti žlebu u domu č. 46. Byla hluboká 

přes dvacet metrů, vyzděná kameny. Kolem bylo dřevěné bednění se stříškou. 
Pod ní byl rumpál na spouštění dřevěného okovu do studny. Okov byl zaháknut 
na řetězu, točením kliky na boku rumpálu se spouštěl dolů, nabral vodu a zase 
putoval nahoru. Voda se přelévala do dřevěných putének tak dlouho, až bylo 
dostatek vody pro dobytek a domácnost. Studna by jistě dnes vzbuzovala velkou 
pozornost kolemjdoucích. Během času však došlo k pohybu okolní půdy, 
kamenná vyzdívka se posouvala natolik, že bylo nebezpečné jen kolem studny 
projít. Tak se po částech zasypávala.

 

Na Ondrášovu studnu si zavzpomínal i pan Miloš Postava. I oni chodili k ní 
pro vodu, dobrou a velmi studenou. V létě sloužila i jako lednice, do okovu se 
uložilo maso a spustilo několik metrů hluboko.

Kolem hlubokého žlebu majitelů domů č. 46 a 12 pokračujeme na Kopaniny. 
Stoleté lípy u cesty nás nenechají bez povšimnutí. Jsou jediné, které přežily        
z minulosti, kdy podobné stály téměř u každého domu. Sázel je Antonín Ondráš 
a říkal: „Jsou to lípy svobody.“

Dál podél Drahové cesty stávaly stodoly. První vlevo, kde dnes je chata, stála 
stodola Vyoralova, č. 68. Naproti ní na druhé straně Dohnalova, č. 53. Ostatní 
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Schéma rozmístění studní a stodol
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Ambrůzova stodola. Foto OL

Stodoly Ondrášova a Ondrašíkova 39. Foto OL



byly nad ní v jedné řadě – Ondrašíkova, č. 43 (dodnes stojí), Bereckova, č. 40, 
dále Ondrašíkova č. 39, Ondrášova, č. 46, Ambrůzova, č. 64,  a poslední 
Pavlíkova, č. 4.

Stály nad sebou na kamenných podezdívkách. Vypadaly, jako by je navr-
hoval jediný „architekt“ a stavěl jeden tesař. Silné trámy, široké desky, široká 
vrata. Pokud byla vrata otevřena, viděli jste stejné uspořádání. Hliněný mlat, 
kde se cepy mlátilo obilí. Později, po příchodu mlátiček, se používal jen k vym-
lácení slámy na povřísla. Dále přístodolek, patra, přistavené vysoké dřevěné 
žebříky na sklizeň ovoce, fukar na čistění obilí. Hospodáři využívali stodoly      
k uskladnění sena, uložení snopů a po vymlácení i slámy. Vedle byl přístavek   
na uložení zemědělského nářadí. Výjimkou byl přístavek z kotovic vedle sto-
doly Ondrašíkovy, č. 39, který přečkal všechny pády stodol, rozmary počasí a 
stojí dodnes.

Snad nejdůležitější byla stodola Ondrášova. Při žních hospodáři, kteří 
stodolu neměli, vozili sklizené obilí a strýc Ondráš mlátil. Mlátičku měl posta-
venu pod střechou vedle stodoly. 

Červené střechy stodol byly zdaleka vidět, hlavně na jaře a na podzim, kdy 
ovocné stromy kolem stodol byly bez listí. Stodoly časem chátraly, protože     
po združstevnění se prakticky nepoužívaly, a postupně padaly. Poslední z nich 
zachytil na fotografiích v roce 1999 Ondřej Langr.

Příště se vydáme dále po Drahové cestě na cestu Vrchovou.

Historie obce

V roce, kdy byl na XX. sjezdu KSSS odhalen kult osobnosti J.V.Stalina a     
po událostech v Polsku a zejména Maďarsku, se ve vnitřní politice Česko-
slovenska nic podstatného nedělo. Nadále pokračoval proces kolektivizace ves-
nice a plnily se úkoly II. pětiletky. 

Šarovské družstvo bylo menšinové, pracovali v něm 2 muži a 3 ženy a pomá-
halo jim 16 rodinných příslušníků, z nichž 10 pracovalo v průmyslu. Obhos-
podařovali 46,35 ha půdy, z toho jen 30,76 ha půdy orné.   

Soukromě hospodařilo 21 mužů a 36 žen, spolu s nimi 87 rodinných přísluš-
níků, z nichž 47 pracovalo v průmyslu a službách.

V roce 1957 byla na jaře provedena kontrola studní a v naprosté většině byla 
voda vyhodnocena jako závadná s vysokým obsahem fekálních bakterií, nev-
hodná k přímé konzumaci.

V květnových volbách do MNV byla účast stoprocentní a byli zvoleni 
všichni navržení kandidáti. Na prvním zasedání byl zvolen předsedou        
MNV Josef Svoboda, tajemníkem Emil Ondrášík, pokladníkem Jan Soukup,    
č. 14, a do rady František Berecka, František Rochovanský a Václav Klíma.     
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Libuše Langrová



Dále pokračoval nábor do JZD. V tomto roce se také ztratila obecní kronika, 
kterou se nikdy nepodařilo nalézt.

V roce 1958 již v zemědělském družstvu pracovalo 17 mužů a 25 žen a jim 
pomáhalo 75 rodinných příslušníků. Soukromě hospodařili jen 3 muži a 4 ženy  
s pomocí 16 rodinných příslušníků.

Na začátku července Šarovy postihla povodeň, která nejvíce poničila Bohus-
lavice u Zlína. V naší obci nedošlo ke ztrátám na životech, poškozen byl jen dům 
Antonie Dohnalové, č. 28.

V roce 1959 zůstal samostatně hospodařícím rolníkem jen Josef Michálek,  
č. 21, všichni ostatní se stali členy JZD. To již bylo konsolidováno, patřilo          
k nejlepším v okrese a mimo jednotky vyplácelo svým členům i přídavky         
na děti ve výši 50 Kčs na dítě, což bylo v zemědělství nevídané. Jen pro 
zajímavost – svazáci vybudovali taneční kolo, které slouží dodnes.

Rok 1960 byl ve znamení voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů.      
V červnu se opět voleb zúčastnilo 100 % zapsaných voličů. Předsedou MNV se 
stal opět Josef Svoboda, tajemníkem Emil Ondrášík a členy rady Jan Soukup, 
Josef Soukup a Jarmila Lysoňková. JZD v místním pohostinství, které vlastnila 
Jednota, zřídilo po dobu žňových prací kuchyni pro členy JZD, kde vařily 
Františka Vyoralová a Marie Soukupová. Jídlo dodávaly i do školy, kde byl 
zřízen dětský útulek.

Hasičský koutek
 

Hasiči radí
HZS Zlínského kraje spustil na svých internetových stránkách novou apli-

kaci, která umožňuje nahlásit občanům i firmám pálení klestí a odpadu po inter-
netu. Hlášení o pálení klestí je připraveno tak, že uživatel vyplňuje do políček 
formuláře příslušnou obec, datum a čas pálení, jméno zodpovědné osoby, název 
zodpovědné organizace, telefon, dále přesné místo a způsob zajištění. V další 
části je nutné upřesnit místo podle mapy. Pro občany platí, že jim hlášení důraz-
ně doporučujeme, pro firmy je to povinnost.

Odesláním vyplněného formuláře je pálení odpadu zaevidováno na Krajs-
kém operačním a informačním středisku HZS Zlínského kraje. Všechny zadané 
údaje se zobrazí v počítači operačního důstojníka. Hasiči pálení nepovolují, 
evidence však operačnímu středisku slouží pro ověření místa pálení pro případ, 
že ve stejném prostoru bude ohlášen požár.

Internetový odkaz na formulář pro ohlašování pálení je  paleni.hzszlk.eu   
Ohlásit pálení klestí je stále možné i na telefonním čísle operačního střediska 

HZS Zlínského kraje: 950 670 222         zdroj:www.hzs-zlkraje.cz

- 14 -

Jan Soukup
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Z historie dobrovolného hasičského sboru v Šarovech

Rok 1968 byl podle zápisů v kronice nejsmutnější z celé dosavadní historie 
sboru v Šarovech. Po oslavě 40. výročí trvání sboru došlo k velké rozepři , starší 
členové zanechávali činnosti, zůstali jen nejvěrnější. Nepodařilo se získat 
mladou krev, i když se o ni pokoušeli zbývající členové již v loňském roce. 

Činnost sboru tak pomalu upadala, téměř se zastavila. Z několika málo zacho-
vaných dokladů se dovídáme, že se sbor neúčastnil žádného cvičení, schůzová 
činnost nebyla skoro žádná. Přesto sbor uvažuje o přidělení požárního vozidla, 
čímž by se zlepšila jak vlastní činnost, tak návštěvnost okrskových schůzí, 
dalších akcí a soutěží. Plánoval i zacvičení mladých žáků na obsluhu požární 
techniky, jež však stále chyběla.

Sbor nezorganizoval ani žádnou kulturní akci. Jediným specifickým výda-
jem byl svatební dar Stanislavu Soukupovi, č. 14, ve výši 238 Kč. V pokladně    
k 31.12.1968 činil zůstatek 2091,35 Kčs.

Skutečnost, že se do sboru nepodařilo získat nikoho, jistě přispěly i události 
tohoto roku – Pražské jaro a 21. srpen, kdy byla republika okupována armádami 
Varšavské smlouvy. Nejen požární sbor, ale i všechna zákonodárná činnost 
státních orgánů a sborů ztrácí na své funkci. Cituji zápis v kronice:

„Přichází 21. srpen a kontrarevoluční činnost ve státě končí příchodem 
Sovětských vojsk, která zabezpečuje konsolidaci všech orgánů a klidný chod 
národního hospodářství. Organizace, orgány vyměňují své výbory, doplněné    
o mladé, perspektivní členy, kteří jsou ochotni pracovat pro lepší společnost.“ 

Tato slova zazněla na výroční schůzi sboru z úst okresního tajemníka KSČ. 
(Kronika sboru, rok 1968, s.98.)

 
OMLUVA

REDAKCE SE OMLOUVÁ ZA NESPRÁVNĚ UVEDENÝ 
ROK – MÍSTO 1967 UVEDENO 1957 – V MINULÉM ČÍSLE 
ŠAROVCE. CHYBA NASTALA PŘI PŘEPISU RUKOPISU.
        Václav Pajtina

Z kroniky vypsal Josef Pavlík 

Krásné a spokojené velikonoce
přejí všem občanům 

šarovští hasiči
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