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Libuše Langrová s krojovanými na Setkání rodáků. Foto MF

Libuše Langrová vzpomíná na Vrchové cestě.
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Vážení spoluobčané, vstoupili jsme 
do posledního roku volebního mandá-
tu současného zastupitelstva obce roku 
2014. Na bilancování je zatím brzy. Chci 
se především zmínit o tom, že tento rok 
je nejbohatší co se týče investičních akcí 
v obci. Zatímco v letech předešlých se 
zájem o dotace soustředil na vybudování 
dětského hřiště a opravu kaple, v tom-
to roce jsme zažádali o půl tuctu dotací, 
tolik potřebných k financování nových 
projektů. V prvé řadě to byla žádost 
o poskytnutí fin.příspěvku na spoluúčast 
při rekonstrukci silnice II/497 (chodníky 
kolem autobusových zastávek, sjezdy a 
vjezdy). Zlínský kraj nám vyhověl a po-
skytl finance více jak 200 tis. korun. Další 
žádost směřovala na SFDI na vybudová-
ní přechodu pro chodce, výsledek bude 
znám koncem května. Magistrát města 
Zlína odsouhlasil dotaci na restaurování 
historického kříže - 75 tis. korun (90% 
nákladů na opravu). Čekáme na výsledek 
vyhodnocení žádosti na dotaci na poříze-
ní Územního plánu obce (100 tis. korun) 
od Zlínského kraje. Další projekt společně 
s obcí Topolná je rovněž podmíněn přidě-
lením dotace z oper. programu životního 
prostředí - jedná se o biokompostéry pro 
domácnosti i obec. Za úspěch bych pova-
žoval alespoň polovinu kladně vyřízených 
žádostí. I když obecní pokladna poněkud 
„zchudne“, je známo, že kdo nic nedělá a 
nebuduje, nic nemá. Pěkné prožití jarního 
období Vám přeje
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Příroda kolem nás
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Šarovské osobnosti
Rodačka ze Šarov, která významně při-
spěla k tomu, že v obci začal před deseti 
lety vycházet šarovský zpravodaj,.... 

Košt slivovice má další rekord
Rekordních 48 vzorků (35 trnkových a 
13 ostatní ovoce) bylo zaregistrováno 
do tohoto lehce soutěžního klání.

Áčko postoupilo do třetí ligy !!!
Postup do třetí ligy je úspěch, na kterém 
mají podíl nejen samotní hráči, ale všichni 
kdo nám pomáhají, byť jen tím, že se při-
jdou podívat na zápasy a fandí.

František Langr

text David Fejt / foto Martin Fusek

text Jana Fuksová / foto Martin Fusek
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Je přítomno 6 členů zastupitelstva, zasedá-
ní je usnášení schopné v souladu s ust. § 92 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Jednání 
řídí starosta František Langr.
Body programu: 
Úvodem předložil starosta František 
Langr k odsouhlasení doplnění progra-
mu o 2 body:
- podání žádosti o finanční příspěvek 
na požární techniku a vyčlenění finanč-
ních prostředků na spolufinancování
- prodej akcií České spořitelny a.s.
Závěrečná zpráva o inventarizaci obce
Zastupitelé projednali závěrečnou zprá-
vu o inventarizaci majetku obce Šarovy 
za rok 2013.
Místní program obnovy venkova
Program obnovy venkova obce Šarovy 
na roky 2014-2018 předložil ke schvále-
ní starosta. 
Restaurování a přemístění kulturní 
památky 
Zastupitelé se zabývali restaurováním 
a přemístěním národní kulturní památ-
ky – historického kříže z r. 1759 z po-
zemku p. č. 52/1 na pozemek p.č. 20/1 
k. ú. Šarovy. Pozemek i kříž jsou v ma-
jetku obce.
Dodavatel na restaurování a přemístě-
ní památky
Na základě výběrového řízení byl zastu-
pitelstvem předložen návrh na dodava-
tele restaurování a přemístění kultur-
ní památky – historického kříže. Tímto 

dodavatelem se stává akademický So-
chař Jindřich Martinák.
Vyčlenění finančních prostředků na spo-
lufinancování projektu - kříž
Zastupitelé projednali vyčlenění finanč-
ních prostředků z rozpočtu obce na pře-
místění a restaurování kříže do výše 40% 
celkových nákladů.
Podání žádosti o finanční příspěvky 
Zastupitelstvo se zabývalo podáním dvou 
žádostí o finanční příspěvky na projekt 
restaurování a přemístění kříže: 
a) z programu „Podpora obnovy kultur-
ních památek“ od Ministerstva kultury 
ČR, prostřednictvím ORP-MMZ odbor 
kultury na rok 2014
b) z fondu kultury Zlínského kraje na rok 
2014
Podání žádosti o finanční příspěvek
Zastupitelé projednali podání žádosti 
o finanční příspěvek na projekt „Silnice 
II/467 Šarovy-Bohuslavice“ z Podpro-
gramu na podporu obnovy venkova – 
PF 02-14, DT1, aktivita 1.22., z rozpoč-
tu Zlínského kraje na rok 2014.
Vyčlenění finančních prostředků 
Zastupitelé řešili vyčlenění finančních 
prostředků z rozpočtu obce na projekt 
„Silnice II/497 Šarovy-Bohuslavice“ 
do výše 60% z celkových nákladů.
Zpracování Územního plánu obce Ša-
rovy a jeho spolufinancování
Zastupitelstvo odsouhlasilo:
a) podání žádosti o finanční příspěvek 
na projekt – Zpracování Územního plá-
nu obce Šarovy z programu na podpo-
ru obnovy venkova – PF02/14, DT2, 
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z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014
b) vyčlenění finančních prostředků 
na spolufinancování projektu – Zpracová-
ní Územního plánu obce Šarovy z rozpoč-
tu obce do výše 50% skutečných nákladů.
Plán činnosti orgánů obce při vzniku 
mimořádné události
Zastupitelé řešili plán činností orgánů 
obce při vzniku mimořádné události, 
ustavení a složení Krizového štábu obce 
Šarovy.
Poskytnutí finančních prostředků pro 
spolky na rok 2014
Dle požadavků jednotlivých spolků bylo 
schváleno poskytnutí finančních pro-
středků:
SDH Šarovy - 18 000 korun
Jednotka SDH - 21 000 korun
Šarovské hejtmanství - 12 000 korun
TJ Sokol Šarovy - 15 000 korun
Podání žádosti o finanční příspěvek
Zastupitelstvo schválilo podání žádos-
ti o finanční příspěvek na požární tech-
niku a věcné prostředky požární ochrany 
jednotky SDH obce z rozpočtu Zlínského 
kraje na rok 2014 a vyčlenění finančních 
prostředků na spolufinancování nákupu 
požární techniky a prostředků z rozpočtu 
obce do výše 30% skutečných nákladů
Schválení prodeje akcií České spořitel-
ny a.s.
Zastupitelstvo schválilo prodej akcií 
České spořitelny a.s. pro účely financo-
vání investičních akcí v roce 2014.
Schválení rozpočtového opatření
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové 
opatření č. 3
Závěrečné usnesení
Starosta přednesl návrh na usnesení 
č. 24/2014.

Odsouhlaseno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Je přítomno 6 členů zastupitelstva, zasedá-
ní je usnášení schopné v souladu s ust. § 92 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Jednání 
řídí starosta František Langr.
Body programu: 
Starosta předložil přítomným návrh na do- 
plnění a schválení programu:
- zadání územního plánu
- prodloužení lhůty pořizování ÚP
- zajištění zpracování ÚP
Výběr dodavatele na akci Silnice II/497 
- chodníky, sjezdy
Na základě výběrového řízení pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu byla vy-
brána jako dodavatel firma PORR a.s., 
Václavské náměstí 837/11, 110 00 Pra-
ha 1 – odštěpný závod Morava. Smlou-
vu o dílo s výše uvedenou firmou uza-
vře starosta.
Výběr dodavatele na akci Silnice II/497 
– přechod pro chodce
Rovněž tuto akci na základě výběrové-
ho řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu bude provádět firma PORR a.s. 
Smlouvu o dílo uzavře starosta.
Rekonstrukce a prodloužení místní 
komunikace v obci Šarovy
Z důvodu podání žádosti o souhlas se 
stavbou byl předložen ke schválení in-
vestiční záměr Rekonstrukce a prodlou-
žení místní komunikace v Šarovech – lo-
kalita za potokem.
Nabytí pozemku do vlastnictví 
Nabytí nemovitosti do vlastnictví a to 
včetně jejich součástí a příslušenství 

25. zasedání OZ, 11. 3. 2014
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ŠAROVSKÉ OSOBNOSTI

bezúplatným převodem pozemku p.č. 
300/9 – trvalý travní porost, o výměře 
194 m2, k.ú. Šarovy, ve vlastnictví Čes-
ké republiky, v příslušnosti hospodaře-
ní pro Státní pozemkový úřad se síd-
lem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
3, IČO 01312774, z důvodu budoucího 
vydání souhlasného stanoviska s realiza-
cí zpevněné komunikace.
Zadání územního plánu Šarovy
V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. 
b) a ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. bylo předloženo ke schvá- 
lení zadání územního plánu Šarovy.
Prodloužení lhůty pořizování Územ-
ního plánu Šarovy
V souladu s ust. § 56 stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. prodloužení lhůty, která 
je považována za průtahy při pořizová-
ní územního plánu, byl předložen návrh 
prodloužení lhůty na 3 roky.
Zajištění zpracování Územního plánu 
Šarovy
Zastupitelstvo uložilo starostovi obce 
p. Langrovi po schválení zadání zajistit zp- 
racování návrhu Územního plánu Šarovy.
Závěrečné usnesení
Starosta p. Langr přednesl návrh na us- 
nesení č. 25/2014.
Odsouhlaseno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Je přítomno 5 členů zastupitelstva, zase-
dání je usnášení schopné v souladu s ust. 
§ 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
Jednání řídí starosta František Langr.
Body programu: 
Schválení rozpočtu obce Šarovy na rok 
2014
Návrh rozpočtu pro rok 2014 předložil 
ke schválení starosta obce František Langr.
Schválení dodatku č. 6 ke smlouvě 
č. 00010221
Starosta předložil zastupitelstvu ke 
schválení dodatek č. 6 ke smlouvě 
č. 00010221 o poskytnutí podpory mezi 
smluvními stranami Státní fond život-
ního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 
1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, 
zastoupený ing. Petrem Valdmanem, ře-
ditelem SFŽP ČR a Obcí Šarovy, kon-
taktní adresa: Šarovy č.p. 100, 763 51  
Bohuslavice u Zlína, IČ: 00837296, za-
stoupenou starostou Františkem Lan-
grem.
Závěrečné usnesení č. 26/2014
Starosta p. Langr přednesl návrh na usne-
sení č. 26/2014.
Odsouhlaseno: pro 5, proti 0, zdržel se 0

26. zasedání OZ, 26. 3. 2014

V tomto čísle vám přinášíme další z roz-
hovorů se zajímavými lidmi ze Šarov. 
Všechny je znáte, ale možná o nich nevíte 
to, co je podstatné. Proto jsme se rozhod-
li trochu je přiblížit prostřednictvím roz-
hovorů. Další na řadě je Libuše Langrová. 

Rodačka ze Šarov, která významně při-
spěla k tomu, že v obci začal před deseti 
lety vycházet šarovský zpravodaj, a kte-
rá do něj stále velkou měrou přispívá. 
Kromě toho s kronikářem obce Václa-
vem Pajtinou a jeho manželkou Miluší 
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Pajtinovou připravila knihy o obci, které 
zůstanou jako připomínka dalším gene-
racím. Rozhovor vedla Jana Fuksová.
Proč jste se rozhodla přispívat do Šarovce?
Psát něco o Šarovech mě lákalo už od děts-
tví. Ráda jsem poslouchala vyprávění mojí 
stařenky o šarovském hradu, o robotě 
na panském, o různých zvycích a obřa-
dech od narození až po úmrtí, různé pří-
hody a pověsti šarovských tetiček. A veselé 
i smutné historky při posezení na Ondrá-
šíkové studni od nejstarších pamětníků. 
Když se od mládí zajímáte o to, co se děje 
kolem vás, nasloucháte moudrosti starších 
a obdivujete zázraky přírody, zůstane to 
ve vás, ať bydlíte kdekoliv. 
Když jsem se po létech vrátila s manže-
lem do rodné vesničky, pozorovala jsem 
se zájmem všechno dění v obci. Ráda 
jsem se zúčastňovala společenských 
událostí, kde jsem se setkávala s Václa-
vem Pajtinou. I když nebyl šarovským 
rodákem, zajímal se o historii i součas-
nost v obci. S Miluškou, jeho manžel-
kou jsme se často setkávaly, vzpomínaly 
na mládí, různé příhody a spolužáky.
Kdy padla první zmínka o zpravodaji?
To si dobře pamatuji. Vraceli jsme 
ze společné vycházky po cestě Drahové. 
Vzpomínala jsem, komu patřilo které 
políčko, v které stodole se mlátilo obilí, 
kde kvetlo nejvíce mateřídoušky. Nako-
nec jsem dodala: Mělo by se to všechno 
napsat, než se to zapomene. Pak se mě 
Vašek zeptal: Jdeme do toho? Tak jsme 
u Pajtinů na výminku začali připravovat 
první vydání. 
Co jste v něm chtěli sdělit?
Naše představa byla, seznamovat obča-
ny s historií a současností Šarov podle 

starých dostupných dokumentů, zápis-
ků a fotografií. Základem měla být kro-
nika obce, která však nebyla k nalezení. 
Proto jsme se obrátili například ke knize 
Zlínsko vydané v roce 1995. Byla jsem 
překvapená, co všechno jsem se z ní 
o Šarovech dozvěděla. Stále jsme ale pá-
trali po šarovské kronice od pana Světlí-
ka, kterou nám popisovala paní Boženka 
Dupalová. 
Bylo jasné, kdo bude do Šarovce přispívat?
Ano. Bylo jasné, že zpravodaj bude vy-
dávat obecní úřad jednou za čtvrt roku. 
V redakční radě byl místostarosta Fran-
tišek Langr, Václav Pajtina, já a grafické 
zpracování měl na starosti Martin Fusek. 
S Vaškem jsme se dohodli, že já jako pa-
mětnice budu psát vzpomínky na školu, 
šarovský mlýn, zvyky, kroje, o přírodě a o 
všem, co mi bylo blízké už v mládí. Také 
že budu vyhledávat fotografie z minulých 
časů a připomínat výročí, narození 
a úmrtí. Vašek zase dělal historii, zápisy 
schůzí a dění v obci včetně fotografií. 
Kdy vyšlo první číslo?
Začátkem dubna 2004. Nechyběla v něm 
pohlednice Šarov, na titulní straně byla fo-
tografie budovy obecního úřadu a uvnitř 
fotky mladých hasičů. Byly tam zprávy 
z jednání obce, historie i současnost obce 
nebo historie Sboru dobrovolných hasičů 
díky kronikáři hasičů Pepy Pavlíka. Ten 
s námi spolupracoval od prvního čísla až 
do roku 2012. Pak jsme narazili na jednu 
dobrou duši, která nám velmi pomohla.
Jak to myslíte?
Přečetla si totiž první číslo zpravodaje, 
vzpomněla si, že o Šarovech „něco“ doma 
má, a pak mi to přinesla. Nebyla to původ-
ní kronika, ale opis všeho, co pan Světlík 
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o Šarovech napsal. Dotyčná osoba mi to 
předala s omluvou a tajemství zůstalo mezi 
námi. Čtenáři se dozvídali, že obec je dě-
dičkou hrdinné minulosti tvrze a později 
hradu Šarova. Údajů postupně přibývalo 
stejně jako fotografií, a to díky panu Aloisi 
Habrovanskému, který v minulosti zachy-
til zajímavá místa v obci a okolí.  
Bylo to náročné?
Někdy ano, hlavně na čas. Ale vždycky 
jsme psali tak, aby to zaujalo čtenáře. Při 
psaní jsme se někdy i dohadovali. Přesvěd-
čovali jsme jeden druhého, já hájila své, 
Vašek to neměl ověřeno, tak zvýšil hlas 
a já se rozbrečela. To už zakročila Miluška: 
Liba má pravdu, je to rodačka, zná to. 
Takže jste se nakonec vždy shodli?
Jistě. Vaška jsem si velmi vážila, bez něho 
bych zpravodaj těžko napsala. Co řekl, to 
splnil. Dodržoval termín uzávěrky. Zna-
li jsme se natolik, že naše dohadování 
jsme brali s humorem. Vždy jsme se ale 
domluvili. Kdyby četl toto vzpomínání, 
řekl by mi: Je toho dost, máš pravdu, ale 
nedodrželas termín uzávěrky. A já bych 
mu odpověděla: Ale Vašku, nic se nedě-
je, čtenáři mi prominou, vždyť jsme toho 
tolik napsali, více, než jsme měli v pro-
gramu. Nejdříve jsme zpravodaj roznášeli 
zdarma do všech domovů. Když jsme ho 
začali vydávat barevně a platilo se za něj, 
čtenářů ubylo. Ale neodradilo nás to. 
S panem Pajtinou jste se ale pustili 
i do náročnější práce, tedy knihy o obci. 
Vašek jako kronikář měl snahu podchytit 
co nejvíce informací pro příští generace. 
Tak začal pracovat na publikaci Šarovy 
2005. Vašek přednesl na veřejné schůzi náš 
plán a požádal přítomné o spolupráci. S Mi-
luškou jsme si připravily rozpis obchůzek 

domů, abychom mohly požádat o půjčení 
historických fotografií domů. Nikdo nás 
neodmítl. Vašek dělal kopie fotek a zápisy. 
Ke každému domu jsme pak potřebovali 
další údaje, které jsme získávali v archivech 
na Klečůvce a v Uherském Hradišti. 
To muselo být náročné, že?
Jezdili jsme tam třikrát za týden. Prohléd-
li jsme desítky krabic, pročítali list po lis-
tu a pátrali po minulosti každého šarov-
ského domu od roku 1699. S údaji jsme 
pak znovu obcházeli domy a s obyvateli 
porovnávali doklady. Bylo také potřeba 
vyhledat záznamy v matrikách v Březo-
lupech i Bílovicích. Co jsme nenašli tam, 
hledali jsme na hřbitově v Březolupech. 
To bylo jedno z nejsmutnějších bádání. 
U každého hrobu jsme se zastavili, já čet-
la jména a Miluška zapisovala. Pomáhal 
i Luboš Pajtina a Blanka a Jiří Majkusovi. 
Museli jste s tím strávit spoustu času.
Byla jsem vděčná svému manželovi, že 
na mě trpělivě čekal, až se vrátím z ar-
chivářských výletů a besedování po cha-
lupách a vysedávání u Pajtinů. Uzávěrka 
byly 10. 10. 2005. 19. Ledna 2006 jsme 
publikaci s panem starostou Gajdůškem 
pokřtili. Byl o ni velký zájem. Ale tím to 
neskončilo. Už při návštěvě archivu jsme 
věděli, že v dalších krabicích jsou ulo-
ženy vzácné dokumenty šarovské školy 
od jejího vzniku v roce 1884. Řekli jsme 
si, že by bylo zajímavé vyhledat ze dvou 
dílů školní kroniky to podstatné, vypsá-
ní jmen žáků, narození a číslo domu, 
ve kterém žák bydlel. Tak vznikl nápad 
sepsat knihu Historie šarovské školy. 
A Vašek se znovu zeptal: Jdeme do toho?
A vy jste souhlasila, že?
Jistě. Cesty do archivu se opakovaly, krabice 
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se hromadily a my bádali. Také jsme po dě-
dině znovu sháněli fotografie, na kterých 
bylo třeba určit jména žáků. Někdy to bylo 
úsměvné, protože bývalí spolužáci se ne-
poznávali, divili se, že takový kabát nikdy 
nenosili. Ale bylo to pěkné vzpomínání. 
Zároveň to nebylo jednoduché hledání. 
Nepodařilo se nám určit jména těch nej-
starších z první fotky před šarovskou ško-
lou z roku 1899, kterou zanechal učitel No-
votný. Ve vyhledávání jmen nám pomohla 
Boženka Dupalová. Její vzpomínky byly 
přínosem při psaní zpravodaje, publikace 
Šarovy 2005 i školní kroniky. Tu se nám 
podařilo vydat v roce 2011.
Takže vám zůstal jen zpravodaj?
Ano a Vaškovi navíc kronika. Ale klidní 
jsme moc nezůstali. Jen jsme čekali, kdo 
z nás vysloví otázku o setkání šarovských 
rodáků. Až se Vašek zase jednou zeptal: Jde-
me do toho? Bude výročí 85 let od založení 

sboru dobrovolných hasičů. Tak jsme zase 
šli. Dlouho jsme si totiž přáli uspořádat 
setkání šarovských rodáků. Tak jsme zase 
klepali na dveře a sháněli adresy rodá-
ků. Všichni organizátoři zapojení do této 
akce, vůbec první takové v obci, všech- 
no zvládli. A nám se splnilo přání. I to moje 
– dva páry usměvavých dívek a chlapců 
v krásném šarovském kroji. S Miluškou 
jsme pozorovali Vaška, jak s úsměvem 
i bolestí předává rodákům knihu Šarovy 
2005 i Kroniku šarovské školy. Také pří-
spěvky k dějinám obce, na kterých měl nej-
větší zásluhu. Tím také skončila moje práce 
s Vaškem, za kterou jsem mu moc vděčná. 
Na závěr musím zmínit ještě jednu osob-
nost, bez které by celých těch 10 let zpra-
vodaj nespatřil světlo světa. Od prvopo-
čátku se o grafickou úpravu a tisk Šarovce 
staral Martin Fusek. I jemu patří velké 
poděkování.
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PŘEDSILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ NA HRADĚ

Uprostřed lesa se přišli k rozvalinám hradu 
Šarovy již tradičně rozloučit se starým ro-
kem desítky obyvatel Šarov, Březolup, Svá-
rova a Zlámance. V neděli 29. prosince 
si u pozůstatků středověké dominanty 
jihozápadního cípu Vizovických vrchů 
ke zdraví připili čerstvě vypálenou slivovicí 

a svařákem. Obdobné setkání, jen mezi Če- 
chy a Slováky, se koná každoročně přímo 
o Silvestru na nejvyšším vrchu Bílých Kar-
pat Velké Javořině. Díky všem, kteří si v tom- 
to čase mezi svátky našli prostor a přispěli 
k přátelské atmosféře v těchto končinách.

Aleš Fuksa

KOLEDNÍCI OBCHÁZELI VESNICI

Tříkrálová sbírka se letos uskutečníla 
3. ledna v pátek odpoledne. Obec obcháze-
ly tři skupinky dětí. Na horním konci He- 
lenka a Vendulka Machovy, Martinka Ma-
chalová a Tea Prokopová. Dolní konec byl 
rozdělen do dvou skupinek. Tvořily je Míša 
Kovačíková, Rozárka Fuksová, Barča Pano-
šová a Matěj Balšán a Mirečka a Janička Ši-
míkovy, Katka Popelková a Martin Kadlčík 

za doprovodu Anny Soukupové. Některé 
skupinky vycházely až za tmy a svítily si 
na cestu malými lucerničkami. V letošní 
sbírce se vybralo 6 247 korun. Opět jako 
každý rok koledníky většina občanů mile 
přivítala a přispěla nejen do charitní ka-
sičky, ale i sladkostmi malým koledníkům. 
Všem, kteří přispěli, moc děkujeme.

text a foto Dušan a Dáša Soukupovi
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V sobotu 1. března za krásného jarního 
počasí prošel dědinou fašankový prů-
vod. Rekordní počet účastníků z loň-
ského roku se nepřekonal, ale i tak bez-
mála třicet masek od nejmenších po ty 
starší pokládáme za velice dobrou účast. 

Návštěvy u občanů brala letos fašanková 
chasa poctivěji, proto se do posledního 
stavení dostali až večer. I přesto nás všu-
de rádi přivítali, a pohostili, za což velmi 
děkujeme.

text David Fejt / foto MF

PINGPONGÁŘSKÝ PLES S VELKOU ÚČASTÍ

Dne 15. února se konal 4. ročník pin-
gpongářského plesu. I letošní tombola 
byla velmi bohatá, hlavní cenou byla 
velká LED TV s úhlopříčkou 100 cm, 
kterou vyhrál přespolní pár z Polich-
na Tomáš Šena a Blanka Adámková. 
Netradiční cenou byla fúra kvalitního 
koňského hnoje. Po loňském úspěchu 
k dobré náladě přispěla již tradičně 
skupina Duha. Letošní účast byla až 

překvapivě vysoká, díky ní jsme muse-
li zaimprovizovat a přidat další místa 
k sezení. V duchu pingpongářského 
plesu byla i výzdoba, za kterou patří 
velké poděkování našim ženám, kte-
ré vypomohly i s organizací. Děkuje-
me nejen všem sponzorům, ale i obci, 
která se finančně podílela na realizaci 
plesu.

Robert Gajdůšek

POCTIVÁ FAŠANKOVÁ CHASA
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MALÉ MAŠKARY NA KARNEVALU
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Desítky rozveselených dětí, velmi lá-
kavá tombola a spokojení rodiče. Ani 
letos nechyběl v obci Šarovy Dětský 
karneval. Jako v minulosti se ho roz-
hodla uspořádat Hospůdka Šarovy 
v čele s hospodskou Janou Čechovou. 
Akce se uskutečnila 15. března. Děti se 
na mimořádnou událost těšily několik 
týdnů dopředu. Některé si doma vy-
ráběly vlastní masky nebo je alespoň 
vymýšlely a pak s jejich přípravou po-
máhaly rodičům. Ono vyrobit princez-
nu, čarodějnici nebo vojáka, dá někdy 

docela dost práce. Dětí a rodičů přišla 
dohromady asi stovka. Všechna místa 
v sále byla obsazená. Děti čekal více 
než dvouhodinový pestrý program. 
Přijelo netradiční loutkové divadlo 
o jednom všestranném herci, který 
zahrál pohádku O Bajajovi. Po ní pak 
dětem i rodičům vyráběl z barevných 
balonků zvířátka a květiny. Děti si uži-
ly i soutěže, za které dostaly balíček 
sladkostí. Velký úspěch měla i tradiční 
tombola plná překvapení.

text Jana Fuksová / foto RP

KOŠT SLIVOVICE MÁ DALŠÍ REKORD

Poslední březnovou sobotu uspořádal 
sbor dobrovolných hasičů již 7. ročník 
koštu slivovice. Pravidlo, které říká, že 
čím větší úroda ovoce v předchozím roce 
byla, tím více je přihlášených vzorků, se 

potvrdilo. Rekordních 48 vzorků (35 
trnkových a 13 ostatní ovoce) bylo za-
registrováno do tohoto lehce soutěžní-
ho klání. V trnkové kategorii převláda-
ly loňské vzorky, zajímavostí  v ovocné 



14

byla režná a třešňová pálenka, ty se však 
dobře neumístily. O pořadí rozhodovala 
osmnáctičlenná koštovací komise. „Le-
tos to bylo hodně vyrovnané, samé dob-
ré vzorky,“ konstatoval jeden degustátor, 
a nebyl v tomto názoru sám. Katego-
rii trnkové slivovice vyhrál R. Soukup 
ze Šarov, druhý byl L. Rachůnek z Část-
kova a s bohuslavickou slivovicí vyhrála 
K. Vyoralová. Nejlepší ovocné pálenky 

byly meruňky a to na prvním místě paní 
B. Knotová ze Šarov, druhá paní Domin-
cová z Bohuslavic a třetí T. Zikmund 
ze šarovské uličky za potokem. Celý ve-
čer zpříjemnila cimbálová muzika Vo-
nica ze Zlína. Organizátoři děkují všem 
domácím i přespolním za odevzdané 
vzorky a přejí v letošním roce bohatou 
úrodu ovoce.

text David Fejt / foto MF

ÁČKO POSTOUPILO DO TŘETÍ LIGY!!!

Letošní sezona 2013/2014 je v historii 
oddílu stolního tenisu přelomová. Před 
třemi roky se podařilo postoupit poprvé 
do krajských soutěží a teď můžeme slavit 
neuvěřitelný počin tak malého oddílu. 
Tím je postup do ligových soutěží!!!
Zdá se to až neuvěřitelné, protože se to 
nepovedlo daleko větším a známějším 

oddílům ze zlínského kraje. O to máme 
větší radost. Za tímto úspěchem stojí vy-
nikající hráčské výkony.
Zda se, že náš potenciál a zapálení pro 
stolní tenis nemá konce. Historickou udá- 
lostí pro celou naši obec je postup a účast 
oddílu TJ Sokol Šarovy v dlouhodobých 
ligových soutěžích. Postup do třetí ligy 



15

je úspěch, na kterém mají podíl nejen 
samotní hráči, ale všichni kdo nám po-
máhají, byť jen tím, že se přijdou podívat 
na zápasy a fandí. Musíme poděkovat 
především Obci Šarovy za velkou podpo-
ru tohoto jediného sportu v obci, sponzo-
rům za každý finanční čí materiální dar, 
všem členům oddílu a hospůdce Šarovy. 
Na tomto veleúspěchu mají lví podíl sa-
motní hráči, kteří ač šli od začátku sezony 
za svým cílem, nehlásali dopředu, že po-
stoupíme. Bojovali do konce a vyplatilo se. 
Družstvo áčka ve složení Karel Bojko, Petr 
Jahůdka, Jiří Strejček, Lubor Křen a Jan 
Plhák nám udělalo velkou radost, když 
postoupilo do třetí ligy. Další družstva 
našeho oddílu bojovala spíše o zachování 
v jednotlivých soutěžích. Zachránit sou-
těž se povedlo jen béčku v krajské soutěži 
II. třídy. Byla to bitva do posledního kola. 

Ale záchrana se povedla a můžeme i příští 
sezonu přivítat krajské hráče na Šarovech. 
Naše céčko ve II. třídě regionální soutě-
že a déčko ve III. třídě regionální soutě-
že nestačilo na silnější soupeře a bude se 
muset pokusit vrátit se do soutěží, kde pa-
tří. Posledním družstvem jsou naše děti 
v družstvu E. Po prvních neúspěších se 
v druhé polovině projevil velmi kvalitní 
trénink dětí vedený zkušených hráčem 
a trenérem Karlem Bojkem. Dokonce 
se naše děti neztratily ani v bodovacích 
turnajích mládeže, jak regionálních, tak 
hlavně krajských.
Letošní sezona je za námi. Byla velmi 
dobrá. Problémy se nám vyhýbaly, zra-
nění bylo málo a nálada v oddíle byla 
skvělá. Děkujeme všem za podporu na-
šemu malému oddílu a stolnímu tenisu.

text Robert Gajdůšek / foto MF

Poděkování manželkám hráčů - humorně pojatý bilboard, který pořídili sponzoři 
na oslavu postupu do 3. ligy. 
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BLAHOPŘEJEME

Habrovanská  Anna               7. 2. 1939 - 75 let
Hykšová  Zdeňka                   7. 3. 1924 - 90 let
Vyoralová  Božena               20. 3. 1934 - 80 let
Slovák  Jiří                             26. 3. 1944 - 70 let
Kozlíková Františka             28. 3. 1934 - 80 let

ROZKOPANÁ SILNICE I CHODNÍKY

Rekonstrukce silnice II/497 v úseku od st- 
ředu obce Šarovy po začátek obce Bo-
huslavice u Zlína byla zahájena 17. břez-
na. Od 27. března pak bude v průběhu 
provádění silniční provoz usměrněn 
do jednoho jízdního pruhu a řízen svě-
telnou signalizací. Celkově bude při této 
stavbě rekonstruována silnice v délce 
1.673 metrů. Bude provedena obnova 
obrusné živičné vrstvy včetně vyspra-
vení trhlin, úprava odvodnění vozovky 

a oprava čtyř propustků. Dále budou sta-
vebně upraveny čtyři zastávkové pruhy 
linkové dopravy v obci Šarovy. Souběžně 
se stavbou silnice bude probíhat stavba 
financovaná obcí Šarovy. V rámci této 
stavby bude upravena část stávajících 
chodníků v místě zastávek a zřízen nový 
přechod pro chodce u Obecního úřadu. 
Stavba i dopravní omezení budou ukon-
čeny nejpozději 30. června 2014.

Ředitelství silnic Zlínského kraje

Blahopřání panu Jiřímu Slovákovi.
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Blahopřání paní Zdeňce Hykšové.

Blahopřání paní Františce Kozlíkové.



Letošní zimní měsíce překvapily nejen 
nás, ale i přírodu kolem nás. Nechovaly se 
jako zimní, zasněžené, mrazivé. Bílé tráv-
níky ne od sněhových vloček, ale od bílých 
rozkvetlých sedmikrásek, na zahradách 

plno jarních květinek, na nich plno vče-
liček. Na Hromnice - místo chumelenice 
vykukovala ze země sluníčka sedmitečná. 
A co naši ptáčci, zpěváčci? Celou zimu je 
nebylo vidět u plných krmítek. Vesele si 
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PŘÍRODA KOLEM NÁS

VZPOMÍNÁME

Blahopřání paní Boženě Vyoralové.

Květoslava  Flachsová   13. 2. 2014         56 let
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PSALO SE

Slovácký deník, 21. ledna: V článku 
o aktivitách důchodců v Březolupech 
se jedna ze zpovídaných seniorek vy-
jádřila, že se v obci věnují turistice, 
přičemž si s kamarády udělali výlet 
ke zřícenině hradu u obce Šarovy.
Právo, 11. ledna: Zveřejněná fotografie 
z volební místnosti při senátních vol-
bách v Šarovech.
MF DNES, 11. ledna: I v MF Dnes se 
objevila v ten samý den fotografie z ša-
rovské volební místnosti.
Slovácký deník, 25. ledna: Milan Ko-
čička ze Strážnice píše v rubrice U nás 
na Slovácku o tom, jak chodíval se sta-
řenkou poprvé na dřevo. 
Zlínský deník, 19. února: Ve sportovní 
rubrice vyšel článek o turnaji ve stolním 
tenise ve Slavičíně, ve kterém Deblový 
bronz obdrželi Petr Jahůdka s Vítězsla-
vem Račákem ze Sokola Šarovy. 

Slovácký deník, 5. března: V článku 
Do Zlína s komplikacemi autor uvá-
dí, že dostat se přes Šarovy, bude kvůli 
opravám pro řidiče složitější. 
Právo, 14. března: Aleš Fuksa píše 
o tom, že by se měli řidiči kvůli opra-
vám silnice Šarovům raději vyhnout.
MF DNES, 14. března: Jana Fuksová 
píše o silničních uzavírkách ve Zlín-
ském kraji a mimo jiné zmiňuje také 
chystané práce v Šarovech.
MF DNES, 26. března: redaktorka Pet-
ra Procházková v článku o mírné zimě 
upozornila na to, že v Šarovech díky 
tomu mohli dříve nastoupit stavebníci 
kvůli opravám. 
Evropské noviny, 28. března: v rub-
rice Krátce zveřejnily noviny zprávu 
o zahájení stavebních prací na silnici 
v Šarovech.

prozpěvovali a pokukovali, kam si zalo-
žit hnízdečka pro své potomky. A co naše 
děti? Na ty zimní měsíce nemyslely? Co 
zimní radovánky? Sáňky, lyže, brusle ulo-
ženy. Místo nich kola. I tak se dá v zimě 
sportovat.
Co na to říkají pranostiky stoletého ka-
lendáře?
Teplý leden - polituj Bože! V lednu ros-
te-li tráva, neúroda se očekává.
Co si únor zazelená - březen si hájí.
Co si duben zazelená - květen mu to spálí.
Březen bez vody - duben bez trávy. 
Radlice, jež v březnu oře - v dubnu od-
počívá v dvoře.

Čím nás překvapí jarní měsíce? 
Přejme si je pěkné, slunečné, s roz-
kvetlou a voňavou přírodou kolem 
nás. A to nám splní i naše bylinky, 
které nám svou léčivou mocí pomá-
hají, když naše dny nebudou proslu-
něny.
Sběr:
duben: pampeliška, podběl, prvosenka
květen: heřmánek, hluchavka, jahod-
ník, sedmikráska
červen: jitrocel, kopřiva, máta, mate-
řídouška, šalvěj, meduňka, kontryhel, 
lípa, hloh, bez černý

Libuše Langrová




