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Jaro na Šarovech má své kouzlo stejně jako ostatní roční období/foto VK

Den matek se oproti letům minulým nesl v příjemné komorní atmosféře /foto VK
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Vážený čtenáři, 
máme tady opět začátek léta, období prázd-
nin a dovolených. V tomto čísle bych se 
chtěl zmínit pouze okrajově o akcích, které 
proběhly v minulých týdnech a které nás 
čekají v následujícím období. Přes uplynu-
lý kvartál poměrně bohatý na kulturní a 
sportovní akce (vše v jiných příspěvcích) 
se přiblížila „akce roku“ – oslavy 90. výročí 
založení Sboru dobrovolných hasičů v Šaro-
vech a s nimi spojené II. setkání šarovských 
rodáků. Není prostor na podrobné hodno-
cení (v příštím čísle zpravodaje), ale je třeba 
poděkovat všem, kteří i přes organizování 
akcí jiných se podíleli na této události. Žád-
ná jména nechci zmiňovat, ale díky všem, 
kteří zajistili velmi důstojný a zdařilý průběh 
oslav a setkání. Myslím, že i přes nepřízeň 
počasí byla odezva ze strany účastníků a 
hostů velmi kladná. Rovněž hosté z našich 
družebních obcí ze slovenských Šarovců a 
východočeské Šárovcovy Lhoty si pochva-
lovali příjemný pobyt a nešetřili chválou. 
Takže hasiči a všichni, kteří jste přispěli, 
mnohokrát dík! K tomu, aby bylo vše jak se 
patří, určitě přispěla i rekonstrukce sociál-
ního zařízení v hospůdce. Díky všem, kteří 
se o to zasloužili. A co nás čeká? Po obdr-
žených rozhodnutích o poskytnutí dotací 
proběhnou do podzimu výběrová řízení na 
revitalizaci zeleně v obci, protipovodňová 
opatření v obci, zateplení hospůdky, oprava 
svahu pod komunikací Na kopci. Dovolte 
mi popřát vám příjemné prožití dovolených 
a prázdnin. Ze srdce přeje váš
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Šarovské osobnosti
„Střelba je adrenalinový sport“ říká           
v dalším rozhovoru mladá šarovská 
střelkyně Kateřina Popelková. 

Zápisky z Melúnového poháru 
První červnovou neděli již tradič-
ně zajíždějí do Šarov hasičská druž-
stva   z  blízkého i vzdáleného okolí, 
aby spolu poměřila...

Historie šarovského mlýna - dokončení
Další údaje o šarovském mlýně píši ze 
vzpomínek z mého dětství. Je třeba se 
zmínit o mlýnském náhonu....
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Je přítomno 7 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:
Závěrečný účet obce za rok 2016
OZ schvaluje závěrečný účet obce za 
rok 2016 a zprávu nezávislého audito-
ra o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní obce za rok 2016.
Účetní závěrka za rok 2016
OZ schvaluje účetní závěrku za rok 
2016. 
Rozpočtové opatření č. 1/2017
OZ schvaluje rozpočtové opatření         
č. 1/2017 – přesun rozpočtových pro-
středků na jednotlivých paragrafech a 
položkách.
Závěrečný účet Regionu Za Moravú
OZ schvaluje závěrečný účet Regio-
nu Za Moravú a zprávu nezávislého 
výsledku přezkoumání dobrovolného 
svazku obcí Region Za Moravů za rok 
2016.
Účetní závěrka Regionu Za Moravú
OZ schvaluje účetní závěrku dobrovol-
ného svazku obcí Region Za Moravů 
za rok 2016.
Veřejná zakázka „Územní studie Šaro-
vy, lokalita Horní konec“
OZ schvaluje rozhodnutí o přiděle-
ní veřejné zakázky „Územní studie Ša-
rovy, lokalita Horní konec“ a vybra-
lo pana Ing. arch Lubora Sawického, 

Ohrada 1854, Vsetín s nabídnutou ce-
nou 40.000,-- Kč vč. DPH a pověřuje 
starostu obce k uzavření smlouvy.
Bezúplatný převod nemovitých věcí
OZ schvaluje smlouvu o bezúplatném 
převodu nemovitých věcí s omezují-
cími podmínkami. Jedná se o pozem-
ky parc. č. 267, 457, 490/2 a 505/7, vše      
v k. ú. a obec Šarovy. OZ pověřuje sta-
rostu k uzavření smlouvy.
Bezúplatný převod nemovitých věcí
OZ schvaluje smlouvu o bezúplatném 
převodu nemovitých věcí s omezující-
mi podmínkami. Jedná se o pozemky 
parc. č. 211/5 a 217/1, vše v k. ú. a obci 
Šarovy. OZ pověřuje starostu k uzavře-
ní smlouvy
Budoucí věcné břemeno
OZ schvaluje smlouvu o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene ve 
prospěch E.ON Distribuce, a. s. a po-
věřuje starostu k uzavření smlouvy.
Věcné břemeno
OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene ve prospěch E.ON Distri-
buce, a. s. a pověřuje starostu k uzavře-
ní smlouvy
Veřejná zakázka „Oprava svahu pod 
komunikací v lokalitě Na kopci“
OZ schvaluje rozhodnutí o přiděle-
ní veřejné zakázky „Oprava svahu pod 
komunikací Na kopci“ ve prospěch 
společnosti Správa a údržba silnic Slo-
vácka s. r. o., Jarošov 514, Uh. Hradi-
ště za nabídnutou cenu 160.682,-- Kč 
vč. DPH a pověřuje starostu k uzavře-
ní smlouvy.
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Veřejná zakázka „Dodávka a instala-
ce hladinoměru kategorie C a elek-
trocentrály“
OZ schvaluje rozhodnutí o přidělení 
veřejné zakázky „Dodávka a instala-
ce hladinoměru kategorie C a elektro-
centrály“ ve prospěch společnosti PWS 
Plus s.r.o., Luční čtvrť 1867, Staré Měs-
to za nabídnutou cenu 227.311,-- Kč a 
pověřuje starostu k uzavření smlouvy.
Veřejná zakázka „Povodňový plán 
obce Šarovy“
OZ schvaluje rozhodnutí o výběru do-
davatele na zpracování a vyhotovení 
digitálního Povodňového plánu obce 
Šarovy ve prospěch společnosti Crisis 

Consulting s. r. o., Kopánky 1230, Uh. 
Hradiště za nabídnutou cenu 170.610,-
- Kč a pověřuje starostu k uzavření 
smlouvy.
Plán činností orgánů obce při vzniku 
mimořádné události
OZ schvaluje plán činnosti orgánů 
obce při vzniku mimořádné události.
Rozhodnutí o poskytnutí finančních 
prostředků
OZ schvaluje rozhodnutí o poskytnutí 
finančních prostředků ze Státního fon-
du životního prostředí na akci „Revita-
lizace zeleně v obci Šarovy.
Hospodaření:
OZ bere na vědomí hospodaření obce 
k 31. 5. 2017.

Po loňském úklidu koryta potoka Břez-
nice, kterého se zúčastnili velcí i malí 
dobrovolníci, kterým není lhostejný stav 
životního prostředí v jejich okolí, jsme se 
letos rozhodli uspořádat podobnou úkli-
dovou akci.  Tentokrát padlo rozhodnutí 
vypořádat se s nepořádkem okolo cesty 
na Lhotu počínaje křižovatkou na Lapači. 
Faktem je, že tato spojnice mezi Lhotou 
a Šarovami se díky své odlehlosti stává 
terčem nájezdů mnoha nezodpovědných 
občanů, kteří sem pod rouškou tmy navá-
žejí a vyhazují veškerý nepotřebný odpad 
a to včetně toho velmi nebezpečného. 
K úklidu této lokality jsme přemluvili 
také kamarády hasiče (a dobrovolníky) 
ze Lhoty, kteří nám šli naproti. Zhru-
ba uprostřed, na křižovatce s cestou ke 

Svobodovým, jsme si nechali přistavit 
velký kontejner, který se nám, vlastně 
bohužel, podařilo naplnit. A po práci ná-
sledovala samozřejmě malá odměna. U 
táboráku jsme si opekli špekáčky a poklá-
bosili. A že nás bylo. Hrubým odhadem 
asi padesátka dobrovolníků z obou obcí 
vyčistila cestu vrchovou a bude doufat, že 
čisto na vrchovici nějaký ten pátek vydrží. 
Shodou okolností se ve stejný den pořádal 
celorepublikový úklid nazvaný: Ukliďme 
svět, ukliďme Česko. Neváhali jsme a náš 
plánovaný úklid vrchovice jsme zaregist-
rovali do celostátního úklidu. Díky tomu 
jsme dostali plastové pytle na odpad. Vel-
kou měrou však naši akci podpořila také 
společnost Víno Blatel a. s., která hos-
podaří na polích v okolí vrchovice. Tato 

UKLIĎME ŠAROVY
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společnost zaplatila vývoz odpadu na 
skládku a rovněž nám poskytla rukavice 
a pytle.
Děkujeme všem dobrovolníkům za 

pomocnou ruku a doufáme, že i příští 
rok zase společně uklidíme některou část 
naší obce.

Jan Soukup

Jedna část šarovských ekologických dobrovolníků/foto VK

Do úklidu se zapojili i čtyřnozí mazlíčci/foto VK
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ŠAROVSKÉ OSOBNOSTI

„Střelba je adrenalinový sport“ říká        
v dalším ze seriálu rozhovorů mladá 
šarovská střelkyně Kateřina Popelko-
vá. Nedávno si třináctiletá sportovkyně 
vystřílela první místo v soutěži Zlatá 
diabolka a třetí místo v Šumperské lize 
mládeže. Rozhovor vedla Jana Fuksová.
Jak ses ke střelbě dostala?
Střelbě se věnuji asi dva roky. Měli jsme ve 
škole v Březolupech branný den, kde byla 
i střelba ze vzduchovek, kde si mě můj 
nynější trenér Radek Ondrašík všiml. Na 
jeho žádost jsem přišla na trénink, abych 
si vyzkoušela střelbu i z lepších zbraní.
Protože se mi celkem od začátku dařilo 
a zaujalo mě to, tak jsem se tomu začala 
věnovat naplno.
Na první pohled to vypadá jako jedno-
duchý sport. Je to tak?
Nikdo by to neřekl, že se jedná o celkem 
adrenalinový sport. Taťka se směje, že to 
dělám jenom kvůli tomu, že se u toho 
leží. Není tomu tak, podle mě to vyža-
duje velké soustředění, vytrvalost a fy-
zickou kondici.
Mohla bys popsat, co je při této disci-
plíně potřeba?
Když Vám to stručně popíšu, ležíte, ko-
ordinujete dýchání, míření a tlukot srd-
ce, aby se Vám podařilo trefit terč, kdy 
jeho střed není o nic větší, než je velikost 
střely.
Jakou zbraň používáš?
Věnuju se střelbě ze vzduchové pušky 
na deset metrů a třicet ran za závod. 
Maximální nástřel může být 300 bodů, 
pro zajímavost jsem se dopracovala                   

v současnosti na 295 bodů v závodě. Po-
sledních 5 bodů, které mě čekají na cestě      
k lepšímu umístění, bude asi nejtěžších. 
Doufám, že mi k tomu dopomůže úplně 
nová puška, značky Walter, kterou mi 
koupil můj klub, za přispění obce Březo-
lupy, Střediska technických sportů, SSK 
Březolupy a rodičů.
Máš nějaký střelecký vzor?
Když nad tím přemýšlím, jsem ráda, že 
mám po svém boku i svoje vzory a to 
Kateřinu Kolkovou, která v mém věku 
dosáhla na úroveň Mistryně republiky 
přesně ve stejné disciplíně. Z velkých 
střelkyň mám vzor ještě v Kateřině Em-
mons, účastnici Olympijských her. A 
není to kvůli tomu, že se jmenují stejně 
jako já. Na závěr, bych chtěla říct, že se 
budu snažit u tohoto sportu vydržet a 
dosáhnout co nejlepších výsledků.

foto J. Michalík
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TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Noc z 30. dubna na 1. května byla vždy 
považována za magickou, a ne jinak 
tomu je i na Šarovech. Na obecní výletiš-
tě za místní hospůdku přiletěly čaroděj-
nice na svůj oblíbený sabat. Sešly se zde 
čarodějky velké, malé, starší, mladší, ale 
i ty úplně maličké, které svou „kariéru“ 
teprve začínají.
Jako každý rok jsme se těšili z hojné 
účasti nejen pořadatelů, ale i šarov-
ských spoluobčanů a dalších návštěvní-
ků z blízkého okolí, kteří přišli naši akci 
podpořit. Počasí nám přálo, takže jsme 
mohli směle zahájit čarodějnický rej při 
pohádkových písničkách. Nechyběly ani 
dětmi oblíbené soutěže a hry, například 
řešení tajemné hádanky, házení kroužků 

na cíl, taneční soutěž, nebo také kreslení 
magických obrázků křídou. Za splně-
ní každého úkolu, dostaly děti nějakou 
sladkou odměnu, bublifuk nebo limo-
nádu. Nejočekávanější disciplínou pak 
bývá skákání v pytli, které se účastní 
nejen malí čarodějové, ale i dospělí kaž-
dého věku. I u nich jste mohli obdivovat 
zápal, se kterým usilovali o vítězství a 
popravdě některé výkony byli téměř až 
na samé hranici čarodějnických mož-
ností.
Po skončení soutěží přišel jako vždy vr-
chol večera, tradiční podpálení vatry i se 
slaměnnou čarodějnicí, symbolem zimy 
a zlé moci. Tím jsme úspěšně vyhnali zlé 
duchy z naší dědinky. Každý si pak mohl 

Letošního šarovského sletu čarodějnic se zúčastnily.....
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NOVÉ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ V ŠAROVSKÉ HOSPODĚ

Nejvýznamnější událostí I. pololetí le-
tošní roku byla nepochybně oslava 90. 
výroční založení šarovského sboru dob-
rovolných hasičů spojená s takřka již tra-
dičním setkání šarovských rodáků. Této 
události se budeme věnovat v poprázd-
ninovém čísle obecního zpravodaje. Stojí 
za to si však připomenout, co mimo jiné 
této slavnosti předcházelo.
Krom samotných standardních čin-
ností, které předcházejí konání takové 

významné události, bylo rozhodnuto o 
rychlé rekonstrukci sociálního zázemní 
v šarovské hospodě. Je totiž skutečností, 
že toalety v hospodě již léta rozhodně 
nebyly místem, kterým by bylo možné se 
rodákům chlubit, ba spíše připomínaly 
stejná zařízení, jaká stále můžeme najít 
na některých železničních nádražích.
Rozhodnutí o rekonstrukci padlo za mi-
nutu dvanáct s tím, že se vše musí stihnout 
do plánovaných oslav. To samozřejmě 

opéct špekáček, a nebo se jen tak ohřát 
u ohně. Celé odpoledne i večer hrály 
písničky z reprodukce DJ Davida, které 
nám akci hezky zpříjemnily a pomohly 
navodit tradiční domácí atmosféru.

Takže kdo čarodějnice nestihl letos, ty 
příští si rozhodně nenechte ujít. Budeme 
se na Vás těšit! Za rok nasletěnou.

kolektiv čarodějek:
Marcela, Jana, Bohunka a Erika

... zástupkyně všech generací/foto VK
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vyžadovalo součinnost všech osob, které 
se na rekonstrukci podílely. A podílely se, 
jak už je to na Šarovech zvykem i místní 
složky. Členové sboru dobrovolných ha-
sičů pomohli především v začátku rekon-
strukce, kdy bylo nutné vybourat původ-
ní obložení včetně některých zdí. Zajistili 
také odvoz suti na skládku. Zde je třeba 
vyzvednout mladší členy sboru, přede-
vším Vlastika Žuju a Miru Müllera (než 
si posekal prsty), kteří zastali největší kus 
práce. Hasiči také provedli zaomítání 
osekaných zdí, nainstalovali nové dveře 
a provedli hrubý úklid po dokončení re-
konstrukce. 
Na úklidu se rovněž podíleli zástupci ša-
rovského sokola, Šarovské chasy a ruku    

k dílu přidaly také zástupkyně SEN a 
Sdružení žen pro mužský blahobyt ze 
„Stodolní“, které si vzaly do parády sál i 
přilehlou kuchyňku.
Díky všem těmto jmenovaným i nejme-
novaným dobrovolníkům tak nové zá-
chody konečně nepřipomínají nádražní 
toalety z minulého století a člověk nemu-
sí mít strach, že při výkonu své potřeby 
chytne nějakou nemoc. 
Děkujeme všem, kteří se jakoukoliv mě-
rou na zkulturnění sociálního zařízení 
podíleli a díky také všem návštěvníkům 
hospody i sálu za trpělivost a toleranci,     
s jakou snášeli dočasná omezení, které 
jim rekonstrukce toalet způsobila.

Jan Soukup, Petr Bernatík

V malé obci ještě stále platí: Udělej si sám!/foto VK
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ŠAROVY MADE - VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ

Dne 7. května 2017 se v sále místní 
hospody uskutečnila výstava ručních 
prací a řemeslných výtvorů, která nes-
la výstižný název „Šarovy made“. Má-
lokdo si zřejmě uvědomí a vzpomene, 
že navazuje na podobnou výstavu, 
která byla u nás v Šarovech uspořádá-
na před 30ti lety. První taková akce se 
totiž konala 8. a 9. května 1987 v pro-
storách bývalé školy, bohužel však na 
ni z mnoha nejrůznějších příčin další 
podobná událost dlouho nenavázala.
Letošní výstavě předcházela pečli-
vá příprava – zajištění sálu, pozván-
ky, plakáty, shromáždění exponátů, 
vlastní instalace a zajištění samotné-
ho průběhu výstavního odpoledne 
spojeného s malým pohoštěním a be-
sedováním.
Ale vše neproběhlo až tak hladce. 
Naše pondělní podvečery jsou vě-
novány společnému cvičení. Ovšem         
v pondělí před naší výstavou při vstu-
pu do sálu jsme se úplně zděsily toho, 
co nás čekalo za dveřmi. Všude špí-
na a nepořádek. Akci zrušme, pada-
ly hlasy. Tady levá ruka neví, co dělá 
pravá. Po chvíli lamentování opadla 
panika a pustily jsme se do úklidu 
sálu. Vždyť už tolik úsilí do pořádání 
výstavy bylo vloženo. Nevzdali jsme 
se myšlenky a myslím, že to stálo za 
tu námahu.
K našemu překvapení jsme získa-
ly velké množství exponátů od 30 
občanů, zejména místních, ale také 
rodaček a našich známých. A bylo 

skutečně co obdivovat. Keramiku, 
šperky, škrabané kraslice, hračky 
háčkované a vzniklé plstěním vlny, 
vyšívané ubrusy, vyšívané krojové 
součásti, pletené a háčkované svetry 
a šité výrobky, košíkářské výrobky a 
výrobky ze dřeva, šité hračky a bytové 
doplňky. Vše hezky naaranžované. A 
něco málo z té krásy pak bylo možné 
si i koupit.
Ti, co přišli, měli co obdivovat. Přes-
to, že odpoledne pršelo, přišlo na naši 
výstavu okolo sta hostů, místních i 
přespolních. S potěšením jsme zazna-
menali i zahraniční účast. Společně 
jsme poseděli a zavzpomínali u krás-
ně prostřených stolů. 
Tímto jsme vzdali hold tradici, hold 
ruční práci a ušlechtilým koníčkům, 
jež mají důležité opodstatnění v lid-
ském životě.
Závěrem musím poděkovat všem, kte-
ří ochotně zapůjčili své poklady. Vel-
ký dík patří všem obětavým ženám, 
které nezištně přispěly ke zdárnému 
průběhu výstavy ŠAROVY MADE. 
Jmenovitě paní Dagmar Fuskové, Ma-
rii Soukupové, Ludmile Rochovanské, 
Marii Jurčové, Renatě Ambrůzové, 
Silvii Knotové, Jaroslavě Gajdůško-
vé, Míle Ciesarové, Heleně Křenové a 
také paní Františce Hubáčkové. 
Ještě jednou velký dík všem, jejichž 
prostřednictvím akce vznikla, všem, 
kteří přišli a podpořili naše snahy. 
Moc si toho vážíme.

Božena Knotová
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Přinášíme vám několik záběrů z oslav 
90. výroční založení šarovského SDH 
a setkání rodáků tak, jak je zachytil 

objektiv obecního fotografa. Více po-
drobností naleznete v příštím čísle 
Šarovce.

OSLAVY ZALOŽENÍ SDH A SETKÁNÍ RODÁKŮ
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VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

Hasičská soutěžní sezóna je v plném 
proudu a napilno proto mají i naši nej-
menší hasiči. V sobotu 20. května se 

mladší i starší šarovští žáci zúčastnili 
okresního kola hry PLAMEN, které se 
konalo v Otrokovicích. A v konkurenci 

V současné době ještě stále probíhá 
společné cvičení žen pod odborným 
vedením fyzioterapeutky paní Aleny 
Indrové. Jedná se o systém cviků SM 
MUDr. Richarda Smíška, který je po-
užíván také při rehabilitacích a šíří se 
s velkým úspěchem a velmi dobrými 
výsledky do celého světa. Jsou urče-
ny veškeré populaci, dokonce i lidem         
s osteoporózou.
O cvičení je zájem, chodí cvičit všech-
ny věkové kategorie, děti i babičky. 

Potěšující je i počet cvičenek, který se 
dle individuálních možností pohybuje 
v počtu 15 - 20 osob. 
Doufám, že si z tohoto cvičení odnese-
me správné návyky této cvičební me-
tody a budeme v nich zdárně pokra-
čovat, nejen při každém pondělním 
společném tělocviku, ale i v domácím 
prostředí. 
Našemu tělocviku 3x ZDAR, ZDAR, 
ZDAR!!!

Božena Knotová

OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN
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46 družstev mladých hasičů z okresu Zlín 
se ani Šarovjáci neztratili. 
Pro většinu našich mladších žáků byla 
účast v tomto okresním kole vůbec prv-
ním soutěžním závodem. Je pravdou, že 
nervozita udělala své a tak se některé dis-
ciplíny nepovedly tak, jak by si závodníci 
představovali. Přesto například 5. místo 
ve štafetě dvojic je velmi pěkným umístě-
ním a snad i příslibem do dalších závodů. 
Na konečné 15. místo měla vliv také tech-
nická závada na stříkačce, kterou se při 
požárním útoku nepodařilo nastartovat. 

Body z této disciplíny tak chyběly k tomu, 
aby se naši nejmladší umístili výše.
To šarovské družstvo starších žáků už 
patří k těm ostříleným a dokázalo, že se 
může měřit s těmi nejlepšími družstvy 
okresu Zlín a při troše štěstí pomýšlet i 
na nejvyšší příčky. Velmi dobře si ved-
lo ve štafetách dvojic a 400 metrů CTIF, 
kde obsadilo 3., resp. 4. místo. Na druhou 
stranu však nevyšla štafeta 4 x 60 metrů. 
Nicméně celkové 6. místo v tak kvalitní 
konkurenci je velmi slušný výsledek.

Jaroslav Křen ml.

První červnovou neděli tradičně za-
jíždějí do Šarov hasičská družstva            
z blízkého i vzdáleného okolí, aby spo-
lu poměřila síly v požárním útoku na 
těžké dráze šarovského Melúnparku. 

Letos k nám na Šarovy zavítalo 55 
soutěžních družstev a nechyběla ani 
domácí skvadra, byť v dosti kombino-
vané sestavě. 
Letošní ročník nám bohužel 

ZÁPISKY Z MELÚNOVÉHO POHÁRU

Letos si Melúnový pohár vyzkoušeli i naši nejmladší zástupci/foto VK
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několikrát narušily deštové přeháňky, 
a proto i trať byla těžší než obvykle. 
Možná i proto se spoustě družstev 
nepodařilo sestříknout poctivé lhot-
ské terče.
Mokré podmínky vyhovovaly zejmé-
na družstvům, která přijela z valaš-
ské části zlínského okresu. Nejlépe se         
s náročnou šarovskou tratí vypořáda-
li muži z Mirošova, kteří se se svým 
útokem jako jediní dostali pod 18 
sekund (17,95 s). Druhé místo obsa-
dili chlapi z Mistřic (18,16 s) a bronz 
pro sebe uzmuli borci z Hostětína 
(19,56 s) před týmy z Vysokého Pole 
(19,79 s), Nedašova (19,92 s) a z Rad-
kovy Lhoty (20,01 s) – okres Přerov 
– kteří si tak aspoň odvezli ocenění 
za družstvo, které na Šarovy zavítalo 
z největší dálky.

Domácí borci se příliš nepředvedli, 
zda byli nervózní z domácího pro-
středí nevíme, každopádně čas 22,55 
s byl hluboce pod jejich možnosti a 
konečné 10. místo tak ještě můžeme 
považovat za úspěch.
Mezi ženami se z vítězství radovalo 
Vysoké Pole s časem 18,79 s před Vla-
chovicemi (19,76 s), třetí příčku pak 
obsadila děvčata z Rackové (20,13 s).
Také v kategorii dorostenců (trať 2B) 
měly Šarovy své želízko v ohni. Vů-
bec poprvé se totiž v soutěži před-
stavilo mladé šarovské družstvo tvo-
řené staršími žáky ze Šarov a Salaše. 
S časem 33,38 s nakonec obsadilo 7. 
místo a získalo první zkušenosti mezi 
staršími týmy. Z vítězství se nakonec 
radovali dorostenci z Lukova (17,94 
s). Mezi dorostenkami zazářily dívky 

Ke slovu se dostala i šarovská stará garda, bohužel však již pozdě/foto VK
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HISTORIE ŠAROVSKÉHO MLÝNA - DOKONČENÍ

z Bohuslavic u Zlína s časem 21,08 s. 
Cenu fair play pak získalo mužské 
družstvo ze Slušovic, které v době 
největší průtrže mračen, kdy se z nebe 
valily doslova provazce vody dopro-
vázené silnými poryvy větru, absol-
vovalo svůj soutěžní pokus, ačkoliv 

mělo možnost svůj start odložit na 
dobu, kdy budou podmínky regulér-
ní. Slušovičtí tak do puntíku naplnili 
Couberténovské heslo, že není dů-
ležité zvítězit, ale zúčastnit se. A my 
doplňujeme, že též pobavit se. 

Jaroslav Křen ml.

Další údaje o šarovském mlýně píši ze 
vzpomínek z mého dětství. Je třeba se 
zmínit o mlýnském náhonu, tak důle-
žitém na chod mlecího zařízení a pily. 
Náhon začínal na horním konci u 
splavu březnického potoka na lou-
ce rodiny Čechmánků č. p. 24. Vedl 
přes další louku Čechmánků č. p. 22 
a Michálků č. p. 23 (dnes autobazar), 
po levé straně silnice od Bohuslavic. 
K příjezdu na louky sloužily most-
ky. Rovněž tak k domu rodiny Miklů        
č. p. 62 (dnes Šohajkovi), Kolaříků      
č. p. 63 a Soukupů č. p. 36 (domy 
sousedící s kapličkou). Pokračoval 
přes louku rodiny Bartasů č. p. 15 a 
Soukupů č. p. 14. Propustkem pod 
silnicí se dostal už na pravou stranu 
před domem Hubáčků č. p. 13, Berna-
tíků   (dnes č. p. 106), Rochovanských          
č. p. 49, Kozlíků č. p. 10, Čechmánků 
č. p. 51 (dnes Dudovi), Dudů č. p. 9 
(dnes Bedeiovi) až před dům Popel-
ků č. p. 61(dnes p. Jarcovjáka). Stočil 
se za dům Ondrášíků č. p. 39 (dnes 
pí Ciesarové), přes zahrádku Vyoralů     
č. p. 8 a zase před dům Ondrášíků č. 
p. 7 (dnes Fuskovi), Pavlíků č. p. 4, 
dále pod cestou Drahovou nad mlýn 

do lanfeštu – mlýnské nádrže. Přeby-
tek vody z lanfeštu odtékal potůčkem 
kolem plotu mlynářovy zahrady až      
k silnici. Propustkem pak u domu 
Vajdíků č. p. 17 zase zpět do potoka. 
Náhon byl dlouhý skoro přes celou 
dědinu – měřil 860 m. Délku dědiny 
dokládaly také dva hranečníky, jeden 
byl na dolním konci u stavení Vajdí-
ků č. p. 17 a druhý na horním konci 
u Hilnerů č. p. 34. Tento hranečník 
je vidět na fotografii v knize Šarovy 
2005 na str. 97. Vzdálenost mezi nimi 
byla 1 km. 
Za tolik roků měl náhon také pře-
hled, co se kde a kdy událo. Aut v té 
době tolik po silnici nepřejelo. Horší 
to však bylo, když nad ním po most-
ku projížděly do dvorů vozy s fůrou 
sena, obilí či trávy na krmení dobyt-
ka. A těch mostků bylo v dědině více 
než dost - kolem dvaceti. A přečkal i 
to, že musel třikrát „do tmy“ pod sil-
nici. A co všechno za ty roky vyslechl. 
Povídání tetiček, když se náhodou 
potkaly a zastavily na mostku. Nebo 
pokřikování nás děcek, když jsme šli 
ze školy, někdy i po úzkém chodníčku 
mezi silnicí a náhonem. Horší bylo, 
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když se kluci postrkovali a někdo se 
octl ve vodě. On se možná náhon lekl, 
aby se v jeho vodě někdo neutopil. 
Nevadilo mu, že se jeho vodou zalé-
valy zahrádky, nebo se nabírala voda 
pro dobytek. Stačilo sejít ze silnice po 
schůdkách až k vodě. A kdo si v náho-
nu nevíce liboval, byly kačeny domá-
cí. Mlýnský náhon byl likvidován od 
roku 1951 po dobu několika let.

Šarovský mlýn
Do Hrubošova mlýna jsem měla blíz-
ko, dá se říci ze zahrady přes silnici. 
A také blízko i tím, že naše zahrada 
i chalupa stojí na bývalé mlynářové 
louce. Antonín - mlynář - ji v roce 
1898 prodal mým prarodičům jako 
stavební pozemek. S odstupem času, 
kdy píši o historii mlýna, představuji 
si mlynářovy louky, na kterých sto-
jí dnes některé šarovské chalupy na 
dolním konci. 
Mlýn a jeho okolí mne nějak přitaho-
valo. Bylo tam něco tajemného. Mož-
ná to by ten kamenný kříž a vyprávění 
k jaké události se váže. Tajemná byla 
pro mne i mlynářova zahrada u mlý-
na. Nebyla v té době moc udržova-
ná, vypadala tajemně. Snad proto, že 
kolem plotu kvetly husté keře šeříku, 
jasmínu, žluté květy zakuly. Pnou-
cí kvetoucí růže až do oken. Kvetlo 
tam všechno pohromadě, lilie, pivoň-
ky, barevné floxy. V oknech kvetly 
muškáty. Slečna mlynářova (Ludmila 
Hrubošová) měla květiny ráda. Podle 
vyprávění pamětníků stával v zahra-
dě dřevěný altánek. Rodina Hrubošů 
byla známá v celém okolí. Sjíždělo se 

tam panstvo v kočárech až z Uherské-
ho Hradiště a v altánu se sedávalo. My 
děti jsme viděly altánek ze zadní stra-
ny zahrady už skoro rozpadlý. 
Tajuplná byla také mlynářova stodo-
la. Stávala tam, kde je dnes travnaté 
parkoviště u cesty Drahové. Vyprávě-
ly se o ní strašidelné zvěsti. Objevo-
vala se tam bílá postava, která podle 
tehdejšího povídání „v hubě žváchala 
plachtu“. Prý ve stodole stávaly i máry 
(potřebné k přenášení rakve zemře-
lého). Večer po klekání by žádného 
z děcek nenapadlo tudy projít. Také 
jsem se bála a utíkala kolem stodoly, 
když jsem se zdržela u rodiny na kop-
ci. 
V mlynářově zahradě podle vyprá-
vění prababičky (stařenky) stával 
domek Jana Hanáčka č. p. 2. (dnešní      
č. p. 88). V roce 1860 po velkých deš-
tích začal ujíždět svah a domek zni-
čil. Rovněž také dům Josefa Pastyříka 
č. p. 12, dnes Vyoralovi. Kolem další 
mlynářovy zahrady vedl chodníček.  
Z levé strany byl hluboký žleb s vyso-
kými duby a smrky. Ze strany druhé 
mlynářova zahrada, v té době ještě       
s udržovanými ovocnými stromy. 
Stále v ní něco kvetlo, na jaře plno 
petrklíčů, plicník, sasanky. V květnu 
ovocné stromy různých odrůd. V létě 
všechno luční kvítí a těch ptáčků zpě-
váčků. 
Chodníček vedl dále Dolinkami, o 
kterých jsem už psala, až přes mly-
nářovy vrchy na cestu Vrchovou. Až 
tam měli Hrubošovi pole, pronajímali 
je, byla tam úrodná půda. Říkalo se, 
že moc vynáší, sela se tam hlavně réž 
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- žito a pšenice. Vlastnili i část Kopa-
nin od silnice nahoru. 
Archeolog I. L. Červinka ve svých 
údajích píše: „Roku 1890 našel mly-
nář Antonín Hruboš na Kopaninách 
drobný mlat měkkého pískovce“. 
Z polí se vrátím na mlynářův dvůr ke 
kříži. Bylo to už v minulosti místo, 
kde se v jeho blízkosti občané zasta-
vili při významné události. 
„Dne 24. srpna 1884 svěcena byla no-
vozřízená jednotřídní škola v Šaro-
vech. Po druhé hodině počaly církev-
ní obřady u kříže blíže mlýna, načež 
se průvod ubíral ke slavnostně oz-
dobené budově školní“. (Max Grun-
dmann, správce školy.) 
U kříže byla také poslední zastávka 
zemřelého. Smuteční průvod na hřbi-
tov v Březolupech se zastavil, rozlou-
čil se se zemřelým, on se rozloučil se 
svojí dědinkou a přáteli. 
U kříže se konaly i májové pobožnos-
ti. Bylo to v době, kdy Němci odvezli 
šarovský zvon. Dodnes se proto dodr-
žuje starý zvyk, že v období Velikonoc 
klepáči dojdou společně až ke kříži, 
kde se pod vedením kaprálů pomodlí. 
Nedá se zapomnět na mlynářovo kra-
mářství – cukr, káva, čaj a jiné zboží, 
mlynářství a pálenici. Ze dvora, kde 
byly vysázeny lípy, se vešlo širokými 
dveřmi, na pravé straně byla mlýni-
ce, na levé dveře do obchodu. Okna 
byla do dvora. Na druhé straně pult, 
na zdi police se skleněnými dózami    
s různým zbožím. Pro nás děcka byly 
nejvíc přitažlivé ty s různobarevnými 
druhy sladkostí, od Hašlerek až po 
čokoládové. Ale zůstaly jsme u těch 

Hašlerek, dobře se po nich dýchalo a 
nebyly drahé. 
Na pultě byla kramářská váha, a co 
upoutalo, byla velká homole cukru, 
vedle sekáček na sekání potřebné-
ho množství. Také krabice s cikor-
kou, Žitovkou. Potravinářské zboží 
dovážel velkoobchodník Žallmann                
z Uherského Hradiště. 
I když v té době měl pan Leopold Ne-
dbálek hospodu a obchod, do mlýna 
se nakupovat chodilo. Majitelce Lud-
mile Hrubošové se říkalo slečna ze 
mlýna. Byla pěkná, vždy ustrojená, 
pamětníci říkali, že měla školy a že 
měla známost s Tomášem Baťou. Otec 
mlynář prý známosti bránil a ona zů-
stala sama. 
Do mlýna jsem ráda chodila nakupo-
vat. Byly to drobné věci, pokaždé ale 
kvasnice, pekl se chleba, každou ne-
děli se pekly pagáčky – koláče. Líbi-
lo se mně, jak všechno pěkně balila. 
Kvasnice krájela na větší kostky, koře-
ní navážila, stočila papírový kornou-
tek, nasypala a sbalila tak, aby se nic 
nevysypalo. Povyptávala se na školu, 
jak se daří a když se dařilo, dostávali 
jsme i pohádky. 
V době, kdy už hrozilo nebezpečí 
války, slečna postupně zboží rozpro-
dávala, a tak obchod ve mlýně zani-
kl. Slečna se snažila, aby mlýn slou-
žil ještě nějakou dobu ke šrotování a        
v pálenici se mohlo pálit a vařit povi-
dla. Velkým pomocníkem jí byl Fran-
tišek Jančara č. p. 12. Zastával funkci 
mlynáře a páleničáře. Na dvoře mlý-
na se mlátilo i obilí – a zase František 
Jančara. V letech válečných, kdy bylo 
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vše přísně kontrolováno, za nedodr-
žení zákazů a nařízení hrozilo vězení, 
někdy i smrt. Riskovala slečna mly-
nářova i strýc Jančara, jak jsme mu 
říkali. Šrotoval načerno šrot a otruby 
pro dobytek, byly kroupy, a také jem-
ně našrotovaná pšenice, že jsme z ní i 
pekli. A aby riskoval ještě víc, dělal i 
černé zabijačky. Věděla to celá dědi-
na, nikdo nepožaloval, nikdo nikomu 
nezáviděl. 

Členové rodu mlynářů patřili po sta-
letí k významným občanům obce a 
byli důležitou součástí její historie, 
řada z nich je pochována na březo-
lupském hřbitově, včetně posledního 
mlynáře a „slečny ze mlýna“ Ludmily 
Hrubošové, která zemřela v roce 1955 
ve věku 55 let. Jejich památku dnes 
připomíná již pouze kříž na tomto 
hřbitově. 

Libuše Langrová

NAŠE PŘÍRODA - MĚSÍCE ROKU

Duben – aprílový byl celý měsíc. 
Deštivo, větrno, zamračeno i slu-
nečno. Za déšť jsme děkovali, větry 
mohly zmírnit. Noční teploty klesaly 

až k 0° C, denní na začátek jara vy-
soké.
Stromy a keře už rozkvétaly a byly 
obavy, že včeličky opylovačky 

slečna Ludmila v šarovském krojimlynář Antonín Hruboš (1922)
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nevyletí a květy neopylují. Vítr byl až 
nárazový, někdy i studený. Nevadilo 
to ale čmelákům, poletovali z květu 
na květ, vítr s nimi mával, neodletěli, 
dokud se „nenapili“.
Lehké to neměli ani ptáčci - zpěváč-
ci. Vítr a déšť mohl poničit hnízda       
s mláďaty.
V jarní probouzející se přírodě je 
toho tolik vidět. Začátkem dubna 
jsem poprvé viděla pod větví na zá-
honu ještěrku v zimní strnulosti ve 
staré kůži. Lekla jsem se, na obdiv 
to nebylo. Čekala jsem na den sv. Jiří 
– 24. 4., kdy ještěrky, hadi a štíři vy-
lézají ze svých úkrytů. Vylezla i ješ-
těrka obecná (Lacerta agilis). Byl to 
sameček v novém převleku zbarve-
ném na bocích svítivě zeleně. Toho 
už jsem obdivovala, pranostika také 
vyšla.
Květen – Máj – měsíc lásky, rozkvet-
lých stromů, keřů, barevných květů 
a vůně. Tak předal předchůdce mě-
síci všechnu tu krásu. Ale zapomněl 
také předat deštivé dny, kterých bylo 
v dubnu až dost.
Občasné bouřky něco deště daly, ale 
bylo to na květen málo. „V máji nemá 
pastýřovi hůl oschnout“- byla ale celý 
měsíc suchá. „Studený máj - v sto-
dole ráj“. Jaký ráj to bude, když tep-
loty byly až 30 °C? Obavy byly také              
z květnových „Ledových mužů“. Prv-
ní, Pankrác, si pospíšil, přišel dříve a 
poničil, co se dalo. Nebudou jablka, 

švestky, meruňky ani další plody pří-
rody.
Ale nenaříkejme stále na květen. 
Prosluněné dny využívaly včelky – 
sběratelky. Díky jejich píli a díky i ša-
rovským včelařům za péči o ně, mů-
žeme pro naše zdraví „medovat“ po 
celý rok.
Trochu jsem květen kritizovala, ale 
přesto je to nejkrásnější měsíc v roce. 
Ten letošní byl květový, voňavý, by-
linkový, prosluněný.
Červen – měsíc plný slunce, pohody, 
teploty až tropické. Málo deště jako  
v měsíci Máji. Při občasných bouř-
kách trochu vláhy bylo a příroda ob-
živla.
21. 6. jsme zaznamenali Letní sluno-
vrat - první letní den, nejdelší den, 
noc nejkratší. Červen je také mě-
sícem růže - královny květů, lido-
vě bylina lásky, rostlina Venušina. Je 
známa léčivou mocí. Čerstvé okvět-
ní plátky růže pomáhají při boles-
tech hlavy jako chladivý obklad, stej-
ně jako vdechování vůně. Čaj z květů 
pomáhá protizánětlivě a protirevma-
ticky. Zmírňuje pocit únavy, deprese 
a rozmrzelosti. To jsou rady Venuši-
ny rostliny.
Letní příroda dává možnosti sběru 
dalších bylin, pobytu v rozkvetlé pří-
rodě a pozorování života v ní.
Přeji pěkné pohodové prožití letních 
měsíců.

Libuše Langrová
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HODÍ SE VĚDĚT

• Slovácké slavnosti vína a otevřených památek se letos uskuteční o víken-
du 9. a 10. září 2017 v Uherském Hradišti. Hlavní událost z pohledu Šarovjáků 
– slavnostní průvod – začíná v tradičním čase v 9:00 hodin ve Vinohradské ulici 
a končí na Masarykově náměstí.  Hlavní šarovský stan pak bude rozvinut rovněž 
tradičně ve Smetanových sadech za kinem Hvězda.

• První hodová zkouška se uskuteční v pátek 15. 9. 2017 v 19:00 hodin 
v sále šarovské hospody. Zveme všechny zájemce, kteří by se chtěli zapojit do 
Šarovských hodů ať již v kroji či jinak.

• Letošní Šarovské hody se uskuteční v sobotu 4. listopadu 2017. Stejně 
jako loni zahraje DH Hradčovjanka. V neděli, 5. listopadu 2017 se pak uskuteč-
ní tradiční hodový fotbal, vyvrcholení celého hodového víkendu.

POZVÁNKA
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BLAHOPŘEJEME

VZPOMÍNÁME

Jindřiška Vajdíková     7. 6. 2017    80 let - nedožitých

Libuše Langrová              28. 5. 2017 - 90 let

Blahopřání paní
Libuši Langrové.

PŘIŠLO NA SVĚT

Valerie Czapáková                       9. 6. 2017




