
                                  ......................... Strana 12

 
Z obsahu:
Obecní zastupitelstvo informuje
Co nového v obci
Historie obce
Hasičský koutek
Hospodář radí

                                                  ..... 

                                  .........................
                                  ......................... Strana 

Strana  

Strana 

2

                                  ......................... Strana 1

6
0
1

1

 

Š  A R O V E C
2 2011 Cena 20Kčr r Čtvrtletník  obce  Š a r o v y

OSLAVA DNE MATEK 2011

foto MF



- 2 -

5. zasedání OZ, 31. 3. 2011
 

Starosta informoval: 

Zasedání se zúčastnili všichni zastu-
pitelé a 20 obyvatel obce. 
Zastupitelé schválili: 
- rozpočet na rok 2011 - Paní Jana 
Vajdíková přednesla návrh rozpočtu 
hospodaření obce Šarovy v r. 2011. 
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední 
desce po dobu nejméně 15 dní.
- schválení smluv s ing. Gajdošíkem -
Ing. Gajdošík - autorizovaný odborník 
na zpracování závěrečných zpráv, pře-
dložil mandátní smlouvu na zpracování 
a vyhodnocení ZVA plynofikace obce 
Šarovy. Tato smlouva směřuje k závě-
rečnému zpracování celé akce tak, aby 
dopad finančního vyrovnání ze strany 
obce Šarovy byl pro obec co nejvýhod-
nější a navrácení finančních prostředků 
co nejnižší. Dále předložil smlouvu na 
zpracování ZVA "Vodofikace obce Ša-
rovy". Podmínkou pro zpracování ZVA 
je aktivní spolupráce ing. Gajdošíka      
s p. Janou Vajdíkovou.
- schválení bezúplatného převodu 
pozemků - byl navržen bezúplatný 
převod pozemků p. č. 140/1 a p. č. 140/3 
v k. ú. Šarovy na obec Šarovy.

budou včas infonnováni.
- občané mohou nahlásit terénní úpra-
vy, které je potřeba dořešit po 

obce
přechod pro chodce 

v naší obci je celkem složitý a náročný 
proces. Vybudování přechodu by stálo 
naši obec 80 100 tis. Kč. Dle názoru a 
vyjádření Policie dokonce trend 
rušit některé přechody, protože 
dochází k mnoha nebezpečným 

a střetům projíždějících auto-
mobilů přecházejícími chodci. 
možnost snížení rychlosti projíždě-
jících automobilů obcí na 40 km hod.
- poprosil občany, kteří mají své žádos-
ti na řešení problémů s pozemky na OÚ 
o strpení 
- p. z Krajské knihovny 
Zlín navrhla delší otevírací dobu obecní 
knihovny. Dále navrhla vymyslet akce 
pro občany činností knihovny.

o knihu školy v Ša-
rovech" se mohou přihlásit na OÚ
- pracuje na návrhu erbu 
obce Šarovy
- kladně zhodnotil průběh Fašankové 
pochůzky.
- všechny pozval 8. 5. na oslavu Dne 
matek.

- byl běžný účet u Komerční ban- V diskusi:
- p. Ambrůzová Renata navrhla převést ky, peněžní transakce obce nyní probí-
pozemky, které nacházejí na území hají u peněžního ústavu Volksbanka.

- byla podepsána s Magistrá- obce Šarovy a jsou k. ú. Lhota, bez-
tem Zlín na řešení přestupků v naší obci platně do obce Šarovy.
- probíhá rekonstrukce Šarovy- - p. Rochovanská měla připomínky      
Březolupy. Předpokládaný akce k navrženému rozpočtu na rok 2011, že  
je 5. 6. ll, o průběhu dokončo- je nepřehledný a nesrozumitelný pro 
vacích akcí dopravní obslužnosti občany. Paní Vajdíková sdělila, že tento 

občané 

Vodofi-
kaci 
- záměr vybudovat 

ČR je 
zde 
si-

tuacím 
s Zjistí 

/ 

s řešením.
Navrátilová 

spojené s 
- zájemci "Historie 

se zpracování 

zrušen 

se 
smlouva v 

vlastnictví 
silnice 

závěr 
a 7. 20

a 

- 
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formát zveřejňování návrhu rozpočtu  
se používá už několik let. Je správný   
po účetní stránce a vždy auditem zkon-
trolován. Podobné formy návrhů roz-
počtů jsou používány k informování 
občanů i v okolních obcích. P. Vajdíko-
vá dále navrhla občanům, kteří mají zá-
jem se seznámit podrobněji s rozpoč-
tem, že vše ukáže a podrobně vysvětlí.
- p. Rochovanská vznesla dotaz jaký 
pracovní poměr u obce má František 
Langr a kdo mu platí sociální pojištění. 
Starosta odpověděl, že je neuvolněný a 
sociální poji štěni si platí sám.
 

6. zasedání OZ, 17. 5. 2011
 

družstvo A postoupilo do krajské sou-
těže, pokračující práci na znaku obce a 
přípravě povodňového plánu
- požádal Šarovské hejtmanství o další 
pomoc při likvidaci černých skládek 
na vrchové cestě a sdělil, že pan Dupal 
do konce května zlikviduje skládku 
stavební sutě na horním konci
- kladně zhodnotil uskutečněné akce, a 
to 30. 4. Slet čarodějnic, 1. 5. Prvomá-
jový pohár pro nejmenší hasiče a zej-
ména oslavy Dne matek, které se účas-
tnilo na 200 lidí. Informoval o připra-
vovaných akcích – 5. 6. 11. ročník 
soutěže „O melúnový pohár“, 5. 7. 
akce Putování na hrad Šarovy a 16. 7. 

Zasedání se zúčastnili všichni zastu- zábava s cimbálovou muzikou na ta-
pitelé a 23 obyvatel obce. nečním kole.
Zastupitelé schválili:
- zrušení místa účetní od 1. 7. 2011
- záměr pronajmout J. Ambrůzovi obec-
ní pozemek u vrchové cesty na posta-
vení objektu na závěr křížové cesty. 
Záměr bude na 15 dní vyvěšen na úřed-
ní desce
Starosta informoval: 
- o zahájení II. etapy oprav chodníků, a 
to v úseku obchod – Knotovi a u kap-
ličky. K dotažení je připravena změna 
územního plánu, týkající se Mauerů, 
Pivodů a D. Soukupa.
- o provedeném auditu hospodaření 
obce, kde byly zjištěny drobné závady
- další informace se týkaly nové tváře V diskusi:
zpravodaje Šarovec, spuštění webo- - zapojilo se 7 občanů a 3 zastupitelé. 
vých stránek obce koncem května, Paní Rochovanská navrhla, aby do fun-
způsobu sečení obecních pozemků kce účetní byla třeba na zkrácený úva-
(zájemci se mohou přihlásit a za úplatu zek ustavena J. Vajdíková jako zapra-
provést), natáčení České televize v ob- covaná. Starosta tuto možnost vylou-
ci pro medailon architekta Sládečka,  čil, práci bude vykonávat 2x týdně 
úspěchů družstev stolního tenisu, kdy externí firma. Dále paní Rochovanská 

Prvomájový pohár. Foto RŠ
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kritizovala, že ve zpravodaji vycházejí Paní Müllerová a Ondrášíková si 
zkreslené informace, například v pos- stěžovaly na špatnou slyšitelnost obec-
ledním čísle byl uveden majetek obce ního rozhlasu. Starosta sdělil, že minulý 
2,7 milionu Kč, ale nebyly současně týden byla provedena oprava a je mož-
uvedeny i dluhy. Paní Vajdíková ozná- né si technika opět pozvat.

David Fejt upozornil, že zabezpeču-mila, že už v minulosti navrhovala, aby 
je ozvučení každé akce, ale jsou s tím informace o jednání zastupitelů byla 
velké problémy. Zesilovač a kabely má schvalována zastupitelstvem. V. Pajtina 
svoje, reproduktory obecního úřadu reagoval na tato vystoupení  a uvedl, že 
(nekvalitní) a mikrofony a další si různě buď má odpovědnost redakce, nebo ji 
vypůjčuje. Bylo by vhodné, aby obec zrušit a časopis ať vydává zastupitel-
zajistila kompletní výbavu. Dále infor-stvo. Cílem je vždy stručně informovat 
moval o tom, že v pátek během hokeje o obsahu jednání, podrobný zápis je 
cikáni vybrali kontejner na kovový od-uložen na obecním úřadě. Kritikům 
pad a bylo by třeba ho nějak zabezpečit. doporučil, aby si zkusili sami informaci 
K tomu starosta uvedl, že v takovýchto zpracovat.

Paní Ondrášíková kritizovala způ- případech je třeba ihned volat policii, 
sob psaní ve zpravodaji, který zkresluje číslo 158, která zloděje zajistí.

Paní Müllerová a Ambrůzová upo-skutečnost. Podpořila ji paní Ambrů-
zornily, že při větších deštích Lhota zová, že i o nich vyšla řada nepravd a 
vypouští odpady do potoka. Paní Vajdí-blábolů. Současně kritizovala, že webo-
ková poděkovala B. Vyoralové, H. Jan-vé stránky obce nejsou aktualizovány. 
čové a D. Šišákové za úklid kapličky.K tomu uvedl starosta, že paní Vajdíko-
Poznámka k vystoupení p. Rocho-vou požádal, aby dávala nové informa-
vanské, Ondrášíkové a Ambrůzové:ce na tyto stránky, ale ta doplnila jen 
Redakce zpravodaje informovala vždy vlastní zprávy. Paní Vajdíková tvrdila, 
o obsahu jednání obecního zastu-že se zastupitelé s jejím synem nedo-
pitelstva. Zaznamenávala to, co bylo hodli, že on je dělal z dobré vůle a za-
zde řečeno. Není a nemůže být její darmo. M. Fusek k tomu uvedl, že Petr 
povinností ověřovat si, zda se uvedené Vajdík na jednání odmítl poskytnout 
někoho dotkne. V žádném případě se přístupová hesla s tím, že stránky jsou 
nejedná o hodnotící materiál doplňo-jeho a bojí se jejich krádeže. Starosta se 
vaný z jiných zdrojů, jak si snad uvede-zeptal paní Vajdíkové, proč tedy dostá-
né dámy představují. Pokud se vyskyt-val její syn měsíčně 200 Kč, když s ním 
ly sporné informace, byly po dohodě    nebyla uzavřena žádná smlouva ani 
s panem starostou Gajduškem ze zpra-dohoda. Podle paní Vajdíkové to bylo 
vodaje vyřazeny.za vedení stránek a práci na vlastním 
                                     Václav Pajtinapočítači.  
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7. zasedání OZ, 7. 6. 2011
 
Zasedání se zúčastnili všichni zastu-
pitelé a 18 obyvatel obce.
Hlavním úkolem jednání bylo schválení 
závěrečného účtu za rok 2010. Jednání 
zahájil  starosta  František Langr.  
Vlastimil Kozlík provedl kontrolu 
usnesení z posledního zasedání. Jana 
Vajd íková  seznámila  se  s tavem 
hospodaření k 31. 5. s tím, že příjmy 
jsou plněny na 30%, výdaje na 28%.  
Na účtu má obec 2 081 860 Kč.
Dále Jana Vajdíková přednesla návrh  
na schválení závěrečného účtu za rok 
2010. Byl vyvěšen 15 dnů na úřední 
desce, proto nebylo nutné jeho celé 
čtení. Jen konstatovala, že příjmy byly 
splněny na 101,6% ve výši 11 917 678 
korun, výdaje na 103% ve výši 14 609 
179 Kč. V průběhu roku dostala obec 
dotace  v celkové výši 9,4 miliony Kč a 
to na vodovod od ministerstva ze-
mědělství a od Zlínského kraje, dále  na 
volby do poslanecké sněmovny a 
obecního zastupitelstva, pro hasiče atd. 
Celková zpráva je k nahlédnutí na obec-
ním úřadě.
Zastupitelé schválili:
- příspěvek pro Bohuslavice za 4 žáky 
ZŠ a 3 školky ve výši 5 912 Kč na jed-
noho, a pro Březolupy, kde na jednoho 
žáka ZŠ je požadováno 6 750 Kč (11 žá-
ků) a na 1 v mateřské škole 5 435 Kč (3).
- František Langr navrhl schválit výdaj 
23 000 Kč na zakoupení nové bubnové 
sekačky, protože oprava staré by neby-
la rentabilní
V různém: 
- starosta stručně zhodnotil úspěšnou 

soutěž O melúnový pohár organizo-
vané hasiči. Obsáhleji hovořil o nepo-
volené demolici domu č. 40 a o jednání 
s majitelem p. Dymákem, který přes 
veškerá upozornění nechal shazovat 
stavební suť do žlebu se zdůvodněním, 
že tam voda nikdy neteče, kameny bez 
povolení uložil na soukromý pozemek 
u č. 46 a k plánované stavbě nového 
domu nechává vozit stavební materiál 
těžkými auty po nezpevněné cestě  
před domy č. 41 a 42, takže hrozí sesuv 
půdy. Proto se 16. 6. konalo jednání 
stavebního odboru magistrátu Zlín    
na místě.
- starost informoval o nutnosti žádat    
o povolení k vypouštění povrchové vo-
dy kanalizací do říčky Březnice, o lik-
vidaci tújí u kapličky a jejich nahrazení 
jinými dřevinami a o plánované přes-
tavbě veřejného osvětlení úspornými 
svítidly
- host Ing. Mrkvička, který zpracovává 
pro obec povodňový plán, seznámil 
přítomné s jeho nezbytným obsahem a 
současně upozornil na problémy, které 
by způsobila velká voda vzhledem      
k závadám na Lhotském potoku i na to-
ku Březnice obcí. Za nejdůležitější je 
třeba považovat, že plán obsahuje 
přesné body, které musí obec splnit     
v případě povodně, aby pojišťovny 
proplatily náhrady za škody.
V diskusi:
- paní Ambrůzová navrhla, aby obecní 
zastupitelstvo spolu s architekty při-
pravilo řešení prostoru kolem hřiště a 
šaten, například zřízení sauny. 
Usnesením byly schváleny všechny 
předložené dokumenty.
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Týden po čarodějnicích se poprvé ko- tím. Na podiu za Obecním úřadem se 
nal v Šarovech Den matek. „Říkala vystřídal tanečně sportovní soubor 
jsem si, že když už se tady dělají akce  Pohoda z Březolup a folklorní soubor 
k různým příležitostem, mohli bychom Botík také z Březolup. K tomu na po-
uspořádat i oslavu pro maminky,“ diu vystoupily s pásmem básniček pro 
vysvětlila Eva Šohajková z kulturní maminky děti z bohuslavické mateřské 
komise obce, která s nápadem na Den školy. 
matek přišla jako první. Účinkující Počasí bylo celý den krásně slunečné. 
dávala dohromady čtyři měsíce před- Den pro maminky začal po 14. hodině. 

Poslední dubnový den se v Šarovech 
uskutečnil Slet čarodějnic. Obávané 
postavy s rozcuchanými vlasy, bra-
davicemi, záplatovanými zástěrami    
a nezbytnými košťaty se potkaly 
navečer na Tanečáku za Obecním 
úřadem. Počasí nevypadalo nejpří-
znivěji, odpoledne pršelo, ale pořa-
datelé, kterým bylo Šarovské hej-
tmanství, se nakonec rozhodli akci 
uspořádat. Obloha se umoudřila a do-
přála dětem nezapomenutelný záži-
tek. Malé čarodějnice malovaly na zem 
barevnými křídami, hrály si s bub-
lifukem, létaly na koštěti a nakonec 
opékaly špekáčky. V ohni skončila i 
vyrobená čarodějnice.

Slet čarodějnic

Den matek 



- 7 -

Každá maminka a babička ze Šarov deroval herec zlínského divadla Pavel 
dostala od starosty Fratiška Langra Laicman, David Fejt zajistil ozvučení a 
karafiát. Přijel také košíkář Křižka  H  e  lena Jančová hlídala oblečení v pře-
z Březolup a členové občanského sdru- vlékací místnosti. 
žení Hvězda z Malenovic, kteří při- Celá akce přilákala do Šarov kolem 
vezli své rukodělné výrobky. 200 lidí a všichni odcházeli k večeru 
Tříhodinový program příjemně mo- velmi spokojení. 

Foto MF

Langrovi oslavili kamennou svatbu – jsou spolu 65 let
Pětašedesát let uplynulo od svatby 1943 totálně nasazená do továrny 
manželů Libuše a Miroslava Lan- vyrábějící stroje pro Němce.
grových ze Šarov. Své ano si řekli rok „Dělal jsem zrovna kresliče v letec-  
po druhé světové válce. V minulých ké konstrukci v Otrokovicích, když  
dnech oslavili kamennou svatbu. za mnou přišel kamarád a povídá: „Ty, 
Jednadevadesátiletý Miroslav Langr tam je taková pěkná svářečka kovů. 
poznal svoji celoživotní lásku, když No a já byl tehdy coby třiadvacetiletý 
byla ve svých šestnácti letech v roce chlapec samozřejmě zvědavý. Tak 
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jsme se poznali,“ prozradil pan Langr. 
Během uplynulých desetiletí společně 
prožili nesčetné množství krásných 
okamžiků. Ale nejen těch. 
Hned rok poté, co se seznámili, čekaly 
mladý pár nelehké chvíle. „Prožili jsme 
spolu nálety amerických bombardérů. 
Poprvé jsme je nad Otrokovicemi viděli 
v srpnu 1944. Byla to na jednu stranu 
radost, že vidíme osvoboditele, na dru-
hou stranu jsme ale měli v továrně 
strach. Při každém bombardování jsme 
se společně schovávali do krytů. A tak 
nás ten život naučil, že jsme skromní a 
vážíme si každého okamžiku,“ uvedla 
Libuše Langrová. 
I přes požehnaný věk nechybí vitálnímu 
manželskému páru smysl pro humor.  
Na otázku, čeho si na své paní Miroslav 
Langr nejvíce váží, bleskově odpověděl: 
„Je skromná a hlavně mě nebije.“ 

vdu. Ale teď vážně. Máme se prostě 
stále rádi a to je asi ten největší recept,“ 
poznamenal pan Langr. 
„Nikdy si nenadáváme. Naopak se nám 
vždy stýská, když jsme jeden od dru-
hého. V našem věku děkujeme za kaž-
dý den, který můžeme trávit spolu,“ po-
dotkla jeho žena. 
Manžele charakterizuje láska k lidem a 
pozitivní náhled na svět. „Nikomu nic 
nezávidíme, a hlavně se na svět díváme 
vesele. Ale taky nás drží to, že máme 
hodné děti, které nám pomáhají,“ do-
dala paní Langrová. 
Společně vychovali tři syny, jedenáct 
vnuků a čtrnáct pravnoučat. „Když se  
k nám sjede celá rodina, bývá u nás 
veselo. Míša už má devatenáct roků, 
tak se možná ještě dočkáme i prapra-
vnoučat,“ pousmáli se společně. 
                            Aleš Fuksa / foto MF

„Zažili jsme spoustu 
pěkných let. Mirek je 
moc hodný,“ odpově-
děla na stejnou otázku 
Libuše Langrová, kte-
ré by člověk hádal na-
nejvýš sedmdesát let. 
A jaký vlastně mají 
manželé recept na tak 
dlouholeté manželst-
ví? „Nechci se chlu-
bit, ale svoji manželku 
poslouchám. Protože 
žena má vždycky pra-

Melúnový pohár
5. června se ručička hodin přehoupla útok. Krásné počasí a kvalitně připrave-
přes 12. hodinu a začala se do Melúnpar- ný areál sliboval pěkně strávené nedělní 
ku sjíždět první soutěžní družstva, která odpoledne. Krátce po 13. hodině byl ná-
chtěla předvést svůj nejrychlejší požární stup družstev, úvodní slovo starosty obce 
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a hasičů v Šarovech, před-
stavení rozhodčích a po po-
radě velitelů družstev zača-
la očekávaná soutěž. A že se 
letos bylo na co dívat! Cel-
kový počet družstev sahal 
až k číslu 50! a počtem asi 400 účas-
tníků a diváků se tato akce tradičně 
stala nejnavštěvovanější u nás.
"Má smysl pořádat soutěž, aj když už 
nejezdíme na soutěže, šak podívaj sa 
kolem sebe, jaká je to parádní akce" 
zaslechl sem vedle sebe od jednoho     
z organizátorů. Družstva se sjela z ce-
lého kraje, kromě zlínského okresu tu 

byl zastoupen okres Uherské Hradiště, 
Kroměříž, Hodonín a nejvzdálenější 
družstvo z okresu Přerov (Radkova 
Lhota 49 km).
V kategorii mužů zvítězilo družstvo    
z Vések s časem 17.47, druhé bylo dru-
žstvo Velký Ořechov B, třetí Pravčice. 
Domácí po několika chybách skončili 
na 20 místě. U žen zvítězily Drnovice  
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s časem 19.00, druhé místo obsadila (ti nejmenší) a po zdařeném požárním 
Nedašova Lhota, třetí byl Velký Oře- útoku sklidili největší potlesk. Poděko-
chov. Součástí soutěže bylo také klání vání za tuto zdařenou akci patří kromě 
dorostenců a dorostenek.Velký Oře- organizátorům, také sponzorům a to 
chov získal 1. místo u dorostenců, Lho- Obci Šarovy, Zlínskému kraji, Autoser-
ta u Malenovic v kategorii dorostenek. visu Salaš, MT servisu Šarovy a autoba-
Celou akci zachytil na kameře R. Štěpá- zaru Omegacar. Fotky a výsledky akce 
nek a jeho team. Před očekávaným vy- najdete na www.sarovy.cz Příští rok Vás 
hodnocením soutěže a předáním po- zase v Melúnparku rádi uvidíme!
hárů vystoupila přípravka z Bohuslavic                               David Fejt / foto MF

Rok 1976 znamenal ztrátu samostatnos- Oldřich Janota, Ing. Stanislav Knot a 
ti Šarov, které se staly od 1. července Ludmila Pilátková. Úspěšně pokra-
součástí střediskové obce Bohuslavice. čovala výstavba obchodu, aktivně 
22. – 23. října proběhly volby do slou- pracoval Sokol, Český svaz žen a 
čeného MNV. Všichni obyvatelé Šarov ČSČK. 17. července se uskutečnila 
odvolili hned první den a do nového oslava 50. výročí založení Sboru dobro-
orgánu zvolili ze svých řad Dagmar Fu- volných hasičů v obci.
skovou, Stanislava Jahodu, Vlastimila Rok 1978 byl ve znamení dokončování 
Janču, Marii Janotovou, Františka Ond- staveb. V Bohuslavicích byla dokon-
rášíka, č. 43, Josefa Pavlíka a Oldřicha čena školka, na jejíž stavbě se účastnili 
Rochovanského. i občané Šarov. V obci byla slavnostně 
Byla zahájena stavba nového obchodu 5. prosince otevřena úspěšně zkolau-
pod vedením Ing. Stanislava Knota a dovaná prodejna Jednoty. Sokol pok-
jen v prvním roce byla vytvořena hod- račoval v budování hokejového hřiště 
nota 90.000 Kčs převážně brigád- na horním konci.
nickou činností. Byl také nakoupen V roce 1979 byl dokončen rozvod míst-
materiál na opravu tanečního kola. ního rozhlasu do stavebního obvodu  
V tomto roce došlo i ke sloučení ze- za potokem a propojen místní rozhlas 
mědělských družstev do jednoho JZD Bohuslavice - Šarovy. Protože bylo 
Rudý říjen v Gottwaldově – Kudlově, připravováno sčítání obyvatel na rok 
hospodařícího na 2.700 ha. Do čtrnác- 1980, byl zpracován seznam občanů 
tičlenného vedení byla ze Šarov zvo- starších 18. let, který obsahovat cel-
lena jen Emilie Popelková. kem 177 jmen, čísla popisná a datum 
V roce 1977 byl vytvořen občanský narození.
výbor Šarovy, který pomáhal MNV Sčítání lidí, domů a bytů přineslo v ro-
Bohuslavice. Předsedou byl zvolen Vla- ce 1980 konkrétní údaje. V obci žilo 
stimil Janča, členy Ludmila Vyoralová, 236 obyvatel, 105 mužů a 131 žen. 
Stanislav Postava, Miroslav Vajdík, Podle věku 54 dětí do 14 let, 60 mužů 

Dějiny obce
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15-59 let, 54 žen 15-54 let, 44 žen akcí. V Bohuslavicích se uskutečnila 
starších 55 let a 23 mužů nad 60 let. okrsková spartakiáda za účasti šarov-
Trvale bylo obydleno 68 domů se 71 ských cvičenců. 
byty, občas další 4 byty. Jen 50 z nich Velkým problémem se ukázalo osetí 
mělo koupelnu, 59 vodovod a 36 úst- honu nad obcí kukuřicí, což vedlo při 
řední nebo etážové topení. Pro za- větších deštích ke splavování ornice  
jímavost – jen ve 4 bytech byl telefon. do obce a ucpávání kanalizace. Pod 
Pokračovala aktivní činnost členů vedením hasičů byly organizovány 
Sokola, a to jak při budování kluziště a brigády na vyčištění lapačů v šachtách.
šaten, tak i v organizaci společenských                                       Václav Pajtina

Požární sbor začínal rok 1972 s 26 nické činnosti – při údržbě zbrojnice 
členy a 2 ve vojenské základní službě. odpracovali 65 hodin, při údržbě vý-
Ne všichni členové se však do práce stroje a výzbroje 209 hodin, na úpravě 
sboru aktivně zapojili. vodních zdrojů 45 hodin a 20 hodin     

v zemědělství. V Akci Z organizované Činnost byla bohatá. Pověření členové 
MNV odpracovali 140 hodin a zajiš-provedli preventivní prohlídky obyt-
ťovali napouštění kluziště místní TJ ných budov, malých provozoven i objek-
Sokol.tů JZD. Sbor zajistil přednášky s filmy a 

školení občanů k civilní obraně ve spo- V průběhu roku se uskutečnilo 8 schůzí 
lupráci s MNV a Čs. červeným křížem. výboru a 16 členských schůzí. Pláno-

vaná oprava zbrojnice a získání odz-Pro své členy připravil v rámci odbor-
naku Vzorný požárník bylo přeloženo né přípravy 4 přednášky, 16 praktic-
na rok 1973. Z pokladní zprávy vyplý-kých cvičení se zaměřením na okrs-
vá, že příjem sboru činil 4 676,- Kčs, kové cvičení ve Lhotě, kde se umístilo 
výdaje 1 274,- a v pokladně zůstalo     družstvo na 3. místě, a na okresní cvi-
3 402,- Kčs. Pro odpočinek a zábavu čení v Březnici.
svou i spoluobčanů uspořádal sbor tři 70. výročí založení požárního sboru       
taneční zábavy – Srpnovou noc, hodo-v Bohuslavicích se družstvo účastnilo    
vou zábavu a silvestra. v dobových uniformách, koňmi taženou 
V tomto roce se požárníci naposledy stříkačkou a předvedlo ukázku hašení 
rozloučili se zakládajícím členem sbo-požáru. Družstvo vedl Oldřich Janota, 
ru v Šarovech Boh. Hilnerem. Z řad koňákem byl Zdeněk Vyoral starší. Akce 
členů vystoupil Zdeněk Lysoněk, který se pod bohuslavickou školou účastnily 
se z obce vystěhoval.desítky mladých i starších diváků.
                                         Josef  PavlíkAktivně se členové zapojili do brigád-

Z historie hasičského sboru

Pranostiky

13. - kol svaté Markéty, jsou bouřky 27. - jaký červenec, takový leden
nasety

Červenec
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Zkušený hospodář, zahradník a včelař radí

K ozimům vyvážeti hnůj, semčata dřímající, obvazy očkovacích stromů 
okopávati, jetel na semeno žíti, len a popouštěti, řezatí divoké prejty ovoce 
konopí plíti, jarní len žíti. Přistřihovat ušlechtilého. 
révy přes koly sahající, okopávati a Řepku mlátiti, vymlácené zrní denně 4 
plíti, hmyz škodlivý pronásledovati. až 5 kráte přehazovati a tence asi na pa-
Okopávati, zalévati a přesazovati zele- lec vysoko nahromaditi, všeliké ovoce 
niny, bělouše a můry pronásledovati, zařovati. 
srstek prořezávati. Očkovati na očka Oulům přisazovati truhlíky.

Žně v příhodný čas poháněti, zimní Česati zralé ovoce letní, padanky sbírati 
řepku síti, jetel suchý na semeno sklí- nebo prasata na ně vyháněti. Chystati    
zeti, len sklízeti, otavy sekati. Vinici a čistiti seno k sedbám, přehazovati    
naposledy okopávati, pozorlivě plíti, na sejpkách obilí letošní, nasolovati má-
svízel poklízeti. slo při píci podzimní, len rositi, ukládati 

vejce na zimu.Sbírati uzrálé koky (fazole), sbírati se-
mení všelikého zahradního rostlinstva, Ve včelníku třeba-li pobíjeti trubce.
motýly i housenky pronásledovati. 

Dokončiti žně a sklizeň obilí a otavy, řit sklepy mechem a listím pro zeleninu. 
louky zavlažovati, strouhy zanešené Šetřiti stromů při česání ovoce, slepovati 
čistiti. Česání chmele dokončiti, chmel rány stromů očkovaných. Ovoce sušiti, 
na půdě sušiti a plně usušený do pytlů přebírati a do sklepů nakládati, sklepy    
cpáti. s čerstvým ovocem vyvětrávati. 
Naposledy okopávati keře vinné, vy- Mlátiti na pokus, spravovati okna a 
krajovat šlahouny zelené, započíti vi- dveře proti  myším, lámati a mědliti len 
nic hlídat. a konopí, zavařovati povidla. 
Sbírati zralé ovoce, dobývati cibuli a Podbírati včely a med vyřezávati, pro-
česnek, zakládat nová jahodišťata, opat- hlížeti ouly a přístřeší jejich. 

4. srpna – moc hřibů srpnových, moc 24. – Bartoloměj svatý, odpoledne 
vánic sněhových krátí 

Srpen

1. – svatý Jiljí jasný, podzim krásný 21. – po svatém Matouši, čepici na uši

Září

Srpen

Září

Červenec

Příroda kolem nás
Dříve lidi trávili více času v přírodě. Pod se od ní. Zkušení hospodáři věděli, že 
širým nebem pracovali na poli od jara mraky od Napajedel a Lhoty nevěstí nic 
do podzimu. Pozorovali přírodu a učili dobrého, mraků od Zálesí se nemusí 
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obávat. Říkalo se: „Zlámaňané nám nic na pověst, kterou mi vyprávěla ma-
nepošlů.“ Pozorovali východ i západ minka. 
slunce, dorůstající nebo ubývající mě- Chudobná rodina měla hodně dětí.  Aby 
síc. Dodržovali lidové zkušenosti svých je otec uživil, vydal se za prací do svě-
předků, kdy je třeba co sázet, zasít, ře- ta. Dětem bylo smutno, Čekaly u cesty 
zat. Platila pranostika – Na sv. Marka, a netrpělivě vyhlížely, až
oharky do járka (25. dubna) a mnoho tatínka uvidí
dalších. přicházet. Ale
V dnešní době trávíme volný čas na za- marně. Nepřichá-
hrádkách, snažíme se využít zkušeností zel, a ony se ze stes-
a rad našich babiček. Jejich zahrádky ku proměnily
kvetly od jara, zdaleka voněly a nechy- v bylinku –
běly ani záhony se zeleninou. Jak to ti čekanku se
naši předkové všechno stíhali? I po zářivě mod-
celodenní práci si našli čas posedět a rými kvě-
popovídat se sousedy. Ti starší sedávali ty modrých
u Ondrašíků – Bařiňáků na studni, očí čekají-
stoličce, někdy i schodky byly obsa- cích dětí.
zené. Na kopci to bylo u Ondrášů č. 46 Květy se
a v dědině na lavičce pod lípou u Doh- otevírají
nalů č. 53. Tam probírali co se přes den jen na slu-
udělalo na poli, tak i v dědině. Radili se, nci, jinak zůstávají uzavřeny.
předávali zkušenosti. Nechybělo ani O léčivé moci čekanky píše ve své kni-
dohadování, každý měl svou pravdu. ze Léčení vodou a Lékárna, vydané     
Tetičky pod lípou u Dohnalů předávaly v roce 1923, Šebestián Kneipp, bývalý 
zkušenosti mladším hospodyňkám, co farář Worishofenský a tajný papežský 
na zahrádkách vypěstovat, co zavařit, komoří.   
co usušit. Čekanka čeká na nás u cesty a prosí, 
A že nezapomněly na bylinky, nemu- abychom ji ve své lékárničce dopřáli 
sím připomínat. V té době se hodně domovského práva. Patříme-li na tu 
sbíral plicník, heřmánek, černý bez, li- dobrou čekanku s jejím zakrnělým 
páčí (lipový květ), řepík, mateřídou- stonkem a rozcuchanými listy, jeví se 
ška. Ze zahrádky to byla šalvěj a máta. nám jako hastroš mezi bylinami. Jedi-
Záleží na nás, kterou bylinku si letošní ně modrý květ, o něco jasnější než chr-
léto nasbíráme, které věříme, že čaj z ní py, přivádí ji poněkud k vážnosti. 
nám pomůže při nachlazení, únavě a Zevnějšek často klame – i u čekanky 
nespavosti. Obdivuji bylinky, jejich jest tomu tak – nitro její je však zlato. 
léčivou moc i krásné kvítky. Mezi nimi Také čekankové kořínky mají účinnou 
mám své oblíbené. moc.
Zastavím se na cestě Drahové u čeka- Další moje bylinka je mateřídouška. 
nky a vybaví se mi vzpomínka z dětství Těžko se teď hledá. Rostla na mezích, 

Čekanka
obecná
Cichorium
intybus
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nejvíce na Ondrášíkovém u cesty Kopa- (plní se povlak na podušku) při nes-
ninové. Také v mateřidoušce je pověst, pavosti, koupele na uklidnění, obklady 
známá báseň z Erbenovy Kytice: při různých potížích. 
Zemřela matka, Denně ráno jeden šálek čaje z mate-
do hrobu dána, řídoušky místo kávy. Cítíte se svěže, je 
siroty po ní zůstaly. vám líp. Jednu vrchovatou čajovou 
I přicházely každičkého rána lžičku mateřídoušky na jeden šálek 
a matičku svou volaly. přelijeme vařící vodou, necháme půl 
Vyrostla voňavá bylinka, minuty odstát, přecedíme a pijeme    
aby svou vůní, po doušcích. 
růžovými Na závěr důkaz toho, že rad a zku-
kvítky potě- šeností našich babiček a prababiček si 
šila své děti, vážíme, je zápis z roku 1972: Škola     
šeptala jim v Šarovech byla opět vyhodnocená 
slova lásky, jaké jako nejlepěší v okrese ve sběru lé-
jen matka umí čivých bylin.
říct  mateří-douška.   Proto bychom  přivítali, kdyby bý-
Jak také pří- valí žáci šarovské školy zavzpo-
jemně půso- mínali a a svými zážitky ze sběru by-
bí polštářek lin obohatili stránky našeho Zpra-
s mateřídou- vodaje.
škou  Libuše Langrová

Informace z knihovny v roce 2010
Podle knihovnice Michaely Gajduš- padě naučné literatury. U dětí to bylo 
kové navštívilo knihovnu v Šarovech  podobné. Knihy z krásné literatury si 
v loňském roce celkem 120 účastníků půjčili 48krát a z naučné 2krát. V roce 
osobně a 15 prostřednictvím internetu. 2010 bylo 59 čtenářů z toho 5 mládeže 
Nejvíc si dospělí  půjčovali krásnou  li- do 15 let.
teraturu, to bylo 96 výpůjček a 10 v pří-                                  knihovna Šarovy

Rodina Růžičkových v polovině 
června přinesla z procházky tento 
úlovek. Rostou, ale dosud až příliš 
daleko od sebe.                    Foto VP

Mateřídouška
obecná
Thymus
serpyllum

Už rostou!
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Právo 18. 5. 2011 –  článek Aleše nou svatbu, jsou spolu 65 let.
Fuksy o tom, že Langrovi slaví kamen-

Z tisku:

I v letošním roce o Velikonocích na- povzdychli si oba chlapci po pos-
hradili šarovští klepači zvony od- ledním obcházení od horního až        
létající na Zelený čtvrtek do Říma.  p  o   d olní koncec Šarov. Po tři roky za-
I v malém počtu sedmi chlapců dědina stávali funkci kaprálů neboli ka-
ožila jejich klepotem pod dohledem pitánů. Určitě ale ani v příštím roce 
kapitánů Martina a Jarka. „Je nám lí-   nezůstanou Velikonoce bez klepáčů a 
to, že to bylo letos naposledy.“  Škoda, kapitánů.                                  foto LŠ 

Klepači nahradili zvony

Gratulace – Rozloučení – Akce - Výročí
Oslavenci - gratulujeme

9.8. - Josef Pavlík               70 let
9.9. - Ludmila Jurčová       80 let

Hodně zdraví a spokojenosti do dal-
ších let  přišl i  popřát  paní Věře 
Blizňákové zastupitelé obce.
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MELÚNOVÝ POHÁR 2011  foto MF

SLET ČARODEJNIC 2011  foto MFˇ


