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Setkání obcí. Foto RP

Slavnosti vína 2014. Foto MF
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Vážení spoluobčané, jelikož událostí 
které se odehrály v druhé polovině roku 
bylo více než dost rozhodli jsme se spo-
jit čísla zpravodaje 3 a 4 v jedno, ať ne-
čelíme kritice, že zpravodaj je vydáván 
se zpožděním a dostanete jej do rukou 
před svátky vánočními. Největší udá-
lostí, bohužel negativní, byly přívalové 
deště, které zasáhly obec dokonce dva-
krát v rozmezí 5ti týdnů. Další byly 
volby do zastupitelstva obce. O obou 
se dočtete v tomto vydání dvojčísla. 
Nechci hodnotit celé uplynulé obdo-
bí působení končícího zastupitelstva, 
neboť tak bylo učiněno ve druhém vy-
dání čtvrtletníku, jen bych chtěl připo-
menout těm, kteří neustále tvrdí a to 
zejména před volbami, že se zde nic ne-
udělalo a že obec je „ošklivá“, ať si zmí-
něnou rekapitulaci v článku Ohlédnutí 
přečtou a v klidu rozeberou. Nejenom 
to, co se událo či neudálo, ale i to co 
čeká nové vedení obce v nadcházejícím 
období 2014-2018 je zde dopodrobna 
napsáno. Dovolte mi, abych touto ces-
tou poděkoval končícím zastupitelům 
za jejich práci a popřál nově zvoleným 
hodně pevných nervů a dobrých nápa-
dů do příštích let, které s vydatnou po-
mocí Vás všech, kteří máte zájem o dění 
v obci budou realizovány. A Vám všem 
dovolte popřát mi krásné prožití svátků 
vánočních, hodně zdraví a elánu do blí-
žícího se roku 2015. Budeme jej určitě 
hodně potřebovat.
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František Langr

text Aleš Fuksa / foto Marie Machalová

text František Langr / foto Martin Fusek
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13
text Petr Bernatík / foto Martin Fusek

Setkání obcí tentokrát v Šarovech
12. července jsme v ranních hodinách uví-
tali starostku ze Slovenska JUDr. Juditu 
Trníkovou a starostu Pavla Vícha s jejich 
doprovody v šarovské hospůdce.

Vesnicí se opakovaně prohnaly záplavy
Dvakrát během léta bojovali obyvatelé 
Šarov s velkou vodou, která se prohna-
la obcí.

Jaké to bylo na tých Slavnosťách..
V sobotu, v deň Slavností, nás trochu 
zaskočilo počasí. Soplilo už od rána jak 
z nachcípaného nosa.
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Na mimořádném zasedání jsou přítomni 
4 členové zastupitelstva, zasedání je usná-
šení schopné v souladu s ust. § 92 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích. Jednání řídí sta-
rosta František Langr.
Body programu: 
Veřejná sbírka
Zastupitelstvo schvaluje veřejnou sbírku 
za účelem získání finančních prostředků 
na pomoc rodinám postiženým povodní 
dne 31. 7. 2014. Území, na němž se bude 
sbírka konat: obec Šarovy. Datum zaháje-
ní: z hlediska mimořádné události v nej-
blíže možném termínu. Způsob provádě-
ní sbírky – hotově na sběrných listinách 
a na účet v bance. Sbírka bude ukončena 
dne 1. 9. 2014, kdy bude také zpracováno 
vyúčtování za účasti 3 členů zastupitelstva.

Je přítomno 6 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:
Prodej části pozemku 
Zastupitelstvo po projednání schvaluje 
prodej části pozemku dílu „a1“, o výměře 
39m², odděleného z původního pozem-
ku p.č. 274/2, k. ú. Šarovy geometrickým 
plánem č. 255-010/2014, do vlastnictví 
Plškové Vladimíry, bytem Šarovy 102, 

PSČ 763 51 za cenu 12,-Kč/m² ( t.j. 468,-
Kč), s tím, že současně zřizuje bezúplat-
ně věcné břemeno-služebnost pro opráv-
něného - obec Šarovy spočívající v povin-
nosti Vladimíry Plškové, bytem Šarovy 
102, PSČ 763 51 strpět: zřízení a provo-
zování kanalizačního řadu v předmět-
né části převáděného pozemku, v rozsa-
hu stanoveném geometrickým plánem 
č. 255-010/2014 a vstup a vjezd na za-
těžovaný pozemek v souvislosti s ulože-
ním, provozem, údržbou a opravami ka-
nalizačního řadu.
Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření č. 1/2014, v souladu s § 102, 
odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. 
O obcích (obecní zřízení) ve znění poz-
dějších změn a doplňků a v souladu 
s § 16 odst. 3 písm. a) zák. č. 250/ 2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů-změny v rozpočtu-přesun roz-
počtových prostředků na jednotlivých 
paragrafech a položkách. Dále pověřuje 
a dává pravomoc starostovi obce k pro-
vedení úprav rozpočtu dle skutečnosti 
za rok 2014.
Mimořádný příspěvek
Zastupitelstvo schvaluje mimořád-
ný členský příspěvek 4000 Kč za člen-
skou obec na spolufinancování projek-
tů MAS Dolní Poolšaví, schválený val-
nou hromadou MAS Dolní Poolšaví dne 
24. 6. 2014.
Přijetí příspěvku
Zastupitelstvo schvaluje přijetí účelo-
vého finančního příspěvku na obnovu 
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nemovité kulturní památky – kamenného 
kříže, rejstř. číslo ÚKSKP 26778/7-2089, 
od Ministerstva kultury ČR, v rámci  stát-
ní finanční podpory v programu-Podpo-
ra obnovy kulturních památek prostřed-
nictvím obcí s rozšířenou působností 
ve výši 75 000 Kč.
Přijetí příspěvku
Zastupitelstvo schvaluje přijetí finanč-
ního příspěvku na projekt Silnice II/497 
Šarovy-Bohuslavice, z Podprogramu 
na podporu obnovy venkova PF 02-14, 
DT1, aktivita 1.2, z rozpočtu Zlínského 
kraje.
Přijetí podpory 
Zastupitelstvo schvaluje přijetí finanč-
ní podpory na realizaci projektu Územ-
ní plán obce Šarovy – PF 02DT2-14/007 
z Podprogramu na podporu obno-
vy venkova z rozpočtu Zlínského kraje 
ve výši 90 000 Kč (49,59%).
Záměr prodeje
Zastupitelstvo schvaluje záměr obce 
prodat obecní pozemek p.č.259/2 trvalý 
travní porost o výměře 137 m², zapsaný 
na LV 10001 pro obec Šarovy.
Nájemní smlouva
Zastupitelstvo schvaluje nájemní smlou-
vu s RWE GasNet, s.r.o.
Přijetí financí
Zastupitelstvo schvaluje přijetí finanč-
ních prostředků na pořízení systémů 
pro nakládání s biologicky rozložitel-
ným odpadem ve spolupráci s Obcí To-
polná, z rozpočtu podprogramu Fondu 
životního prostředí.
Rozdělení darů
Zastupitelstvo schvaluje rozdělení fi-
nančních prostředků získaných ze sbír-
ky na pomoc postiženým rodinám při 

rychlé povodni dne 31.7.2014 v obci Ša-
rovy  takto :
Rodina Mullerova 28 550 Kč, rodina 
Jahodova 28 550 Kč, rodina Šohajko-
va (č.p. 62) 10 000 Kč, rodina Kelnaro-
va 10 000 Kč.
Celkem bylo vybráno 77 100 Kč (48 100 Kč 
zvláštní účet, 29 000 Kč sběrné listiny)
Podání žádosti
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti 
o poskytnutí finanční podpory z fondů 
Ministerstva pro místní rozvoj pro obce 
a kraje. Obnova obecního a krajského 
majetku po živelních pohromách v roce 
2014-117D914 – DT 2. Výše dotace až 
70% uznatelných nákladů.
Hospodaření obce
Zastupitelstvo bere na vědomí hospoda-
ření obce ke dni 31. 8. 2014.
Návrh usnesení
Starosta přednesl návrh usnesení č. 29 
ze zasedání OZ dne 16. 9. 2014. 
Odsouhlaseno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Na ustavujícím zasedání je přítomno 
7 členů zastupitelstva, zasedání je usná-
šení schopné v souladu s ust. § 92 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích. Jednání řídí 
starosta František Langr.
Body programu:
Volba vedení obce
Zastupitelstvo schvaluje
- určuje, že pro výkon funkce staros-
ty bude člen zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněn
- zvolení jednoho neuvolněného mís-
tostarosty

1. zasedání OZ, 6. 11. 2014
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ZASTUPITELSTVO MÁ TŘI NOVÉ ČLENY

- zvolení Františka Langra starostou obce
- zvolení Martina Fuska místostarostou 
obce
Volba výborů
Zastupitelstvo schvaluje 
- finanční výbor a kontrolní výbor. Fi-
nanční výbor bude pětičlenný, kontrol-
ní výbor bude tříčlenný. Předsedou fi-
nančního výboru bude Radovan Panoš, 
předsedou kontrolního výboru Vlas-
timil Kozlík. Členy finančního výbo-
ru budou Veronika Popelková, Marti-
na Gagová, Bohumila Křenová a Robert 
Šimík. Členy kontrolního výboru bu-
dou Martin Kovačík a Marie Machalo-
vá. Kulturní komise zastupitelstva obce 
bude jedenáctičlenná. Předsedou bude 
Lubor Křen, členy budou Eva Šohajko-
vá, Jarmila Ulčíková, Helena Jančová, 
Jana Fuksová, Dagmar Soukupová, Mar-
tin Fusek, Jan Soukup, David Fejt, To-
máš Kadlčík a Robert Gajdůšek. 
Odměny za výkon funkce                   
Zastupitelstvo stanoví v souladu s § 72 

a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
odměnu za výkon funkce neuvolněné-
ho člena zastupitelstva obce takto: mís-
tostarosta obce 3550 Kč měsíčně, před-
seda výboru nebo komise 1000 Kč mě-
síčně, člen výboru nebo komise 750 Kč 
měsíčně, člen zastupitelstva bez dalších 
funkcí 460 Kč měsíčně.
Zastupitelstvo obce stanoví v souladu 
s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích, že měsíční odmě-
ny za výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva se budou posky-
tovat ode dne přijetí tohoto usnese-
ní. V případě nastoupení náhrad-
níka na uvolněný mandát bude od-
měna náležet ode dne složení slibu. 
V případě personální změny v obsa-
zení jednotlivých funkcí, tj. v případě 
nového zvolení do funkce (starosty, 
místostarosty, předsedy výboru, před-
sedy komise, člena výboru) bude od-
měna náležet ode dne zvolení do této 
funkce.

Tři nové členy má obecní zastupitelstvo 
v Šarovech. Říjnové komunální volby vy-
nesly do vedení obce Martina Kovačíka 
a Lubora Křena (Nezávislí 1) a Veroniku 
Popelkovou (Ženy). Ta se do zastupitel-
stva dostala z pátého místa v kandidátce, 
když v hnutí Ženy získala nejvyšší počet 
preferenčních hlasů. V zastupitelstvu 
naopak po letech skončil Josef Gajdůšek 
(Nezávislí 1).
Již dávno před volbami si šestice šarov-
ských zastupitelů odhlasovala rozšíření 

zastupitelstva na sedm členů. V novém 
zastupitelstvu tak po volbách usedli Fran-
tišek Langr, Lubor Křen a Martin Kova-
čík (všichni Nezávislí 1), Martin Fusek, 
Radovan Panoš a Vlastimil Kozlík (Nezá-
vislí 2) a Veronika Popelková (Ženy). 
Bez svého zástupce zůstala jediná ze čtyř 
kandidátek - hnutí Muži s lídrem Vasi-
lem Bedeiem. Nezískalo totiž dostatečný 
počet hlasů.
Výsledky voleb je třeba ctít a respektovat, 
přesto bych si dovolil dát do pléna osobní 
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návrh pro příští komunální volby. Součas-
ný volební systém upřednostňuje společ-
né kandidátky nad jednotlivcem. Jde jej 
však obejít tím, že do příštích voleb půjde 
každý kandidát sám při své kandidátní 
listině. Ve výsledku by to znamenalo, že 
budou mít Šarovy například celkem 19 
kandidátních listin po jednom kandidá-
tovi. Do zastupitelstva by se tak dostali lidé 
s nejvyšším počtem hlasů, což se při systé-
mu společných kandidátních listin neděje.
Od společných kandidátek a k jedinému 
demokraticky spravedlivému systému 
kandidátek jednotlivců již v minulos-
ti opakovaně přistoupila řada vesnic 

i ve Zlínském kraji, například Kateři-
nice na Vsetínsku vyhlášené letos v ce-
lorepublikovém finále Obcí roku 2014. 
V případě Kateřinic s celkem 800 voliči 
komunální volby v praxi vypadaly násle-
dovně: Voliči si mohli vybrat z celkem 17 
nezávislých kandidátů, kteří kandidovali 
každý sám za sebe se samostatným kan-
didátním číslem. Do zastupitelstva se 
dostali ti s nejvyšším počtem hlasů. 
Více informací s konkrétními výsledky 
komunálních voleb a získanými hlasy 
se dočtete na internetových stránkách 
www.volby.cz.

Aleš Fuksa

SETKÁNÍ OBCÍ TENTOKRÁT V ŠAROVECH

V minulých dvou letech se zastupitelé 
naší obce po navázání družebních kon-
taktů se slovenskou obcí Šarovce a vý-
chodočeskou Šárovcovou Lhotou se-
tkali s představiteli těchto obcí na jejich 
půdě. Proto v letošním roce byla řa-
da na nás, abychom pozvali naše milé 
přátele na Moravu. 12. července jsme 
v ranních hodinách uvítali starostku 
ze Slovenska JUDr. Juditu Trníkovou 
a starostu Pavla Vícha s jejich dopro-
vody v šarovské hospůdce. Po krátkém 
přivítání v našich krojích slivovičkou 
a po krátkém občerstvení se všich-
ni odebrali ke kapličce zasvěcené Pan-
ně Marii Lurdské, kde se konala boho-
služba a kapli bylo požehnáno po její 
opravě a opravě okolí. Po slavnostním 
obědě se konalo zasedání zastupitel-
stev všech obcí, kterého se rovněž zú-
častnil pan farář místní farnosti, který 

živě diskutoval s představiteli družeb-
ních obcí a zajímal se o historii a dě-
ní v jejich farnostech. Na závěr konsta-
toval, jak je užitečné a důležité takové 
navázání družby obcí bývalého Česko-
slovenska právě v současné době. Přiví-
tal tato setkávání a popřál všem hodně 
zdraví, pohody a úspěchy v práci i ro-
dinném životě. Po té se všichni sezná-
mili pochůzkou po obci se současnou 
podobou vesnice a projevili zájem za-
vítat do míst, kde stával šarovský hrad. 
A tak za pomoci hasičů jsme se vyda-
li na hrad. Bylo to užitečné, neboť na-
še obec má jako jediná hmatatelnou pa-
mátku na naše zakladatele Šarovce.
Po absolvování výletu přišlo vhod ve-
černí posezení při dobrém vínku a slivo-
vičce, společně s milovníky cimbálovky 
Jaroslava Čecha, která zavítala po dvou 
letech do Šarov. Před půlnocí se všichni 
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spokojeně rozcházeli a hosté se rozjeli 
do svých domovů.
Slíbili jsme si, že další setkávání by byla 
vhodná a užitečná ať už volby dopadnou 

v jednotlivých obcích jakkoliv. Budeme 
se všichni těšit!

text František Langr
foto Martin Fusek

VESNICÍ SE OPAKOVANĚ PROHNALY ZÁPLAVY

Dvakrát během léta bojovali obyvatelé Ša-
rov s velkou vodou, která se prohnala obcí. 
Koncem července voda řádila na hor-
ním konci, kdy zaplavila několik domů 
a zahrad. V objektech byla až deseticen-
timetrová vrstva bahna, na zahradách 
pak dobrovolní hasiči i další obyvatelé, 
které neštěstí nepostihlo, odklízeli vše, 
co voda při svém běsnění brala sebou. 
Mnohde musela pomoci i těžká me-
chanizace. V úseku u Rája na hlavním 
tahu mezi Zlínem a Uherským Hradiš-
těm například živel potrhal břehy jindy 

poklidného potůčku. Silnici tak pokryla 
mohutná masa zeminy a kamení.
„Pily jsme doma zrovna kafe, když začalo 
pršet. Pak jsme jen viděly, jak se z potoka 
od Lhoty valí velká voda. Během pěti minut 
jsme jí doma a na dvoře měly až po stehna. 
Je to neštěstí,“ přiblížila Bohumila Jahodo-
vá. Její dům je po řádění velké vody jedním 
ze tří nejpostiženějších ve vesnici, která má 
něco přes dvě stě obyvatel.
Dobrovolníci vynášeli ze zahrad i domů 
zničený nábytek, jiní zase odklízeli bah-
no z jednotlivých pokojů i ze zahrady.
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Na mimořádnou situaci hned zareago-
valo vedení obce Šarovy, když vyhlásilo 
veřejnou sbírku, ze které putovaly pení-
ze postiženým rodinám. 
Po šesti týdnech od prvních záplav se 
voda z polí po prudkých lijácích dostala 

i na dolní konec. Tentokrát však nezpů-
sobila škody v obydlích. Zaplavila a zne-
průjezdnila silnice.
Naplavené bahno odklízeli hasiči a silni-
čáři až do dalšího dne.

text Aleš Fuksa / foto MM

VÍTÁNÍ DVOU NOVÝCH OBČÁNKŮ

V letošním roce proběhlo v naší obci již 
druhé vítání občánků, na kterém jsme 
přivítali mezi námi dvě miminka.
9. května 2014 se narodila rodičům Eri-
ce a Tomáši Kadlčíkovým holčička, kte-
rá dostala jméno Justýna. Jen o tři dny 
později se narodila rodičům Marcele 
a Davidovi Fejtovým také holčička a ta 
dostala jméno Natálie.
Přivítání mezi občany naší obce se usku-
tečnilo 9. srpna 2014 ve 14 hodin v sále 
místní hospůdky za účasti zastupitelů 

obce, pozvaných rodin a jejich rodin-
ných příslušníků. Po úvodním zahájení 
a přivítání následovalo kulturní vystou-
pení dětí. Na housličky zahrála Michal-
ka Kovačíková a na kytaru Rozárka 
Fuksová. Veršovaným slovem je citlivě 
doprovázela paní Šárka Machová.
Po té byli rodiče a jejich děti představeni 
panu starostovi. Ten děti přivítal mezi 
námi, popřál jim krásné a bezstarostné 
dětství a rodičům to, aby jim dělaly vždy 
jen samou radost. 
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Na závěr předal maminkám kytičky, 
peněžní dary a pamětní listy. Pěkné 

odpolední setkání bylo ukončeno přípitkem. 
text Jarmila Ulčíková / foto MF
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PRVNÍ PŘECHOD PRO CHODCE

SBÍRKA JAKO SYMBOL SOLIDARITY

Šarovy mají od prázdnin nový povrch 
silnice a konečně také přechod pro 
chodce, po kterém obyvatelé volali 
už roky. Silničáři ho vyznačili kousek 
od hospůdky a mezi autobusovými 

zastávkami poblíž středu obce. Přesně 
jak vyžadují dnešní předpisy je jeho 
součástí také osvětlení a upozorňující 
značka pro řidiče. 

Jana Fuksová

O tom, že obec Šarovy postihly přívalové 
deště poslední den v červenci, se píše na 
jiném místě zpravodaje. Já bych se spíše 
chtěl zmínit o tom, co následovalo bez-
prostředně po té, kdy se začaly likvido-
vat následky povodně. To, že pomáhala 
spousta dobrovolníků z celé obce, ať už 
hasičů, sousedů postižených rodin, nebo 
živnostníků (J. Brhel) neúnavně několik 
dnů až týdnů v domech a v zahradách, je 
důkazem vzorného příkladu solidarity. 
Na rozdíl od jiných, kteří jen korzovali a 
fotili vše, co by jim mohlo přinést užitek 
v předvolební kampani, brigádníci sku-
tečně pomáhali, za což jim buď velký dík 
a chvála.
Ti, kteří nemohli pomoci fyzickou prací 
přímo na místě, zareagovali na sbírku, 
kterou bezprostředně po té nešťastné 
události vyhlásilo zastupitelstvo obce. 
Přestože sbírka trvala poměrně krátce, 
sešlo se na speciálním účtu, který musí 
být pro tento účel pořízen, nebo přímo 
na sběrných listinách schválených kra-
jem více jak 77 tisíc korun, které byly 
následně rozhodnutím zastupitelstva 
rozděleny nejvíce postiženým rodinám 
a to takto: 

rodina Müllerova č.p. 34 – 28550 Kč,
rodina Jahodova č.p. 72 – 28550 Kč, 
rodina Kelnarova č.p. 99 – 10000 Kč, 
a rodina Šohajkova č.p. 62 – 10000 Kč.
Ještě jedno velké poděkování všem, kte-
rým osud spoluobčanů není lhostejný. 
Opět se ukázalo, že drtivá většina obča-
nů stojí při sobě a že to s těmi mezilid-
skými vztahy v obci není až tak špatné 
jak tvrdí někteří.
Na závěr dovolte, abychom uvedli jmen-
ný seznam těch, kteří se podíleli alespoň 
na částečném zmírnění dopadu povodně: 
Šohajek Libor 1000 Kč, Strojil Fr. 1000 Kč, 
Chovancová Eva 2000 Kč, Ciesarová Mi-
loslava 500 Kč, Ciesar Aleš 1000 Kč, Va-
jdíková Jindra 500 Kč, Habrovanská Anna 
500 Kč, Langrová Libuše 1000 Kč, Mališ-
ková Hana 500 Kč, Panoš Radovan 500 Kč, 
Kozlík Vlastimil 1000 Kč, Šohajková Eva 
1000 Kč, Fuskovi Josef a Dagmar 1000 Kč, 
Mach Petr 1000 Kč, Fusek Martin – auto-
servis 1000 Kč, Ulčíková Jarmila 1000 Kč, 
Kašná Marie 5000 Kč, Jarcovják Lubomír 
1000 Kč, Del Maschio Luděk 4000 Kč, 
Chmela Luděk 100 Kč, Šůstková Ladislava 
3000 Kč, Žuja Vlastimil 1000 Kč, Chalu-
pová Věra 500 Kč, SDH Šarovy 5000 Kč, 
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Obec Březolupy 20000 Kč, Machalová Ma- 
rie 1000 Kč, Chalupová Lenka 500 Kč, 
Langrovi František a Anna 5000 Kč, Fu-
sek Martin 3000 Kč, Vyoralová Vlas-
ta 1000 Kč, Osohová Monika 3000 Kč, 

Mikelová Radka 1000 Kč, TJ Sokol Šarovy 
5000 Kč, Fejtovi 500 Kč, Gagová Martina 
1000 Kč, Mauerová Jana 1000 Kč, Soukup 
Jan 500 Kč, Pivoda Antonín 500 Kč.

František Langr

Ani letošní prázdniny se v Šarovech ne-
obešly bez slavnostního rozloučení. Aby 
pro děti školou povinné nebyl konec 
léta tak smutný, připravila Hospůdka 
Šarovy druhý ročník Loučení s prázd-
ninami. 16. srpna od 14 hodin se tak 
desítky dětí nejen ze Šarov, ale i okolí 
potkaly u hospůdky. Všichni návštěvníci 

se mohli projet oblíbeným autovláčkem, 
pobavit se s balonkovým klaunem, za-
skákat si v nafukovacím hradu, nechat si 
pokreslit obličej nebo obdivovat RC mo-
dely. Přestože bylo deštivé počasí akce se 
dětem líbila. Po osmé večer si dokonce 
užily diskotéku.

Jana Fuksová

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

DRUŽSTVO ŽÁKŮ SDH ŠAROVY OPĚT SOUTĚŽÍ

1. září není jenom začátek školního roku, 
ale pro mladé hasiče začíná taky nový roč-
ník hry Plamen. Vzhledem ke zvýšenému 
zájmu dětí ze Šarov bylo dohodnuto, že 
SDH Šarovy si vezme pod patronaci druž-
stvo mladších žáků z kolektivu, který tvoří 
děti z Bohuslavic, Šarov a Salaše. Po mě-
síčním nácviku jsme se v říjnu zúčastnili 
podzimní části okresního kola hry Plamen, 
které proběhlo v Kaňovicích. Zde se běžel 
dětmi oblíbený braňák. A naše družstva si 
nevedla vůbec špatně. Naši mladší žáci se 

v konkurenci 14 družstev u místili na 7. mís- 
tě. Škoda jen nepovedených uzlů, protože 
jinak jsme měli šanci na lepší umístění. 
Družstvo starších žáků soutěžící pod hla-
vičkou SDH Bohuslavice mělo větší kon-
kurenci v podobě 22 družstev. I zde jsme 
se dopustili chyby v podobě špatně urče-
ného azimutu, ale 10. místo nepovažujeme 
za špatný výsledek. Na závěr bych chtěl po-
děkovat paní Evě Chovancové, která našim 
žákům darovala novou sadu dresů.

Jaroslav Křen

JAKÉ TO BYLO NA TÝCH SLAVNOSŤÁCH..

Už nejaký ten pátek sa každý druhý zá-
řijový pátek, sobotu aj nedělu konajú 
v Hradišti Slavnosti vína a otevřených 

památek. Počas tohoto vínového svátku 
sa konává přehlídka neenom dobrého 
jídla a pití, ale aj folklóru profesionálního, 



amatérského, organizovaného aj neorga-
nizovaného, lidových zvyků či tradic, 
krojů a v neposlední řadě aj dědin, keré 
sa cítija byt súčasťou kraja Slováckého. 
Takú dobrú možnosťú, jak přectavit 
svoju dědinu, je aj účast v krojovaném 
průvodě, kerý dá sa řéct oficiálně zaha-
juje vínové slavnosti. Šak co može byt 
lepšího, jak obléct na sebe domácí slav-
nostní kroj, nafúknút sa jak vzducholoď 
a s pýchú v očách a s hrdosťú v srcu nést 
obecní prapor alebo název svojéj dědi-
ny nad hlavama všeckých zúčastněných. 
A do kroku si zaspívat, zahrát aj potan-
covat, aby Pražáci a inší zahraniční hosti 
hleděli, cože na Slovácku všecko umíme 
a jací sme všeci šikovní.  
Po loňskéj prvéj víc aj míň (ne)organizo-
vanéj účasti Šarovjáků v slavnostním prů-
vodě, sa letos ti nejzodpovědnější a nejza-
pálenější rozhodli, že letošní účast Šarov 

v průvodě mosí mět určitý řád a z teho 
plynúcí kvalitu a proto že by bylo dobré, 
kdyby sme jednak sjednotili kroje tak, aby 
odrážaly regionální a historický odkaz na-
ších předků a jednak, aby sme sa všeci nau- 
čili texty písniček, kerýma chceme na slav-
nosťách zaujat širokú veřejnost.
A tož už třičtvrtě roku před slavnosťa-
ma jezdívali šarovští šohajé ke švadlen-
kám, aby si nechávali změřit plecá aj inší 
části těla a pak sa snažili nepřibrat, aby 
sa do teho nového ušitého kroja vlézli. 
A šarovské robky prohledávali staré truh-
ly aj almary, lesti tam náhodú neobjevíja 
po stařence nejaký ten nedělní fěrtůšek, 
kerý isto žádná iná na sobě mět nebude 
a po večeroch vyháňaly chlapi do hospo-
dy, aby si mohly vklidu popichat prsty, jak 
sa snažily zrobit pěkňučké vyšívání.
No a měsíc před slavnosťama začal aj ná-
cvik písniček, lebo každá muzika mosí 
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byt sehratá, lebo ináč to smrdí ostudú jak 
na Pražském hradě. A tož každý pátek 
sme tvrdo dřeli, aby z nás byli zpěváci jak 
ze slavíka. O tem, jak tvrdá to byla dřina, 
svěčí několik příběhů, keré sa opravdu staly 
aj když temu nekeří nebudú věřit a nekeří 
budú zapírat jak poslanci v majetkovém 
přiznání. Tož například V.K. byl po jednéj 
skúšce tak zedřítý, že sa samú únavú dóm 
doslova doplazíl. A D.F. po dvúch skúškách 
enem vzkázal, že teho nemá zapotřebí, lebo 
po takém náročném skúšání je další deň 
nepoužitelný, děcka ho nepoznávajú a 
manželka s ním nechce mluvit. Ale aj přes 
tyto drobné zádrhely si dovolím řéct, že sa 
všecka tá dřina oplatila.
V sobotu, v deň Slavností, nás trochu 
zaskočilo počasí. Soplilo už od rána jak 
z nachcípaného nosa. A jak známé voda 
a barevné vyšívání na krojoch sa majú 
v lásce tajak Karel s Milošem. Naščestí ke-
rýsik múdrý vymyslél igelit, a tož skovaní 
pod pláštěnkama sme na déšť vyzráli.
Do Hradišťa pro nás dojél autobus až 
z Březolup. Z.B. a P.B., jednú nohú Ša-
rovjáci a druhú už skoro také, to měli 
na zastávku nejdál, a tož jim autobus ujél. 
Naštěstí sa do Hradišťa vézli aj nejaký ten 
proviant a vozík, kerý by sa do autobusu 
nevlézl, a tož bylo za účelem dovozu a od-
vozu šarovských krojovaných vypošťané 
vozidlo místního SDH, kerým sa do Hra-
dišťa dostali aj tito opozdilci. Demokra-
ticky sa rozhodlo, že řídit bude D.S., kerý 
to dobrovolně a rád mosél přijat a kerý 
sa také postaral o odvoz krojovaných zpět 
do rodnéj dědiny.
Mezitým už sa všeci krojovaní řadili 
ve Vinohradskéj ulici v Mařaticách, odkáď 
byl plánovaný start celého krojovaného 

pochodu. Aj Šarovští krojovaní (vlastně 
až na pana starostu, kerý o kroji celý rok 
enom mluvíl – inu politik sa nezapře) sa 
řadili a začali ladit hlasivky, lebo slovy 
D.F. z jednéj vánoční hry… „nemožeme 
si přeca dovolit vyluzovat falešné tóny…“ 
Po devátéj hodině si aj počasí dalo řéct, 
a tož sme mohli zahodit pláštěnky a uká-
zat tu šarovskú krojovú nádheru celému 
Hradišťu. A mohlo sa vyrazit.
Za zvuků harmoniky, klarinetu a ozem-
búcha a našich vyladěných hlasů sme sa 
vedení průvodem a pořadatelama dali 
do pohybu a nekeří aj do tanca směr 
Hradišťské hlavní náměstí. Pořadatelé 
letos asi měli slíbené prémije za nejrych-
lejší krojovaný průvod v históryji, lebo 
nás hnali jak Financ kozu (resp. P. M. 
kozu k capovi). My sme ale měli vlastní 
rytmus, kerý sme si nenechali rozhodit 
ani pod tlakem okolí a užívali sme si 
každý krok.  A ludé, co stáli podél cesty 
nám tleskali jak o dušu (děkujeme Sou-
kupovi) a nekeří si s nama aj zazpívali.
Na hradišťském náměstí, před tribunú 
papalášů sme sa do teho obuli všeci, že 
nás isto moselo byt čut aj v poslední řadě. 
A když nás Habartová přectavovala, tož 
si nekeří aj zavýskli a L. K. uleťél gombík 
na košuli, jak sa dmúl pýchů.  Po prů-
vodě sme eště chvílu postáli u hotela se 
slunkem ve znaku, pospívali aj pojucha-
li, zapózovali turistom a lebo už nás hlad 
trápíl, přesunuli sme sa za hradišťské 
kino do sadů od Smetany, kde sme měli 
zajištěné občerstvéní. A protože kultúry 
néni nikdy dost, tož sa nekeří eště vrátili 
na hlavní náměstí, aby kriticky zhodno-
tili dechový projev Vlčnovjanky.
Tam sa trochu vymkl kontrole P. R., 



kerý aj když Vlčnovjanka hrála enem 
k poslechu, vyzval jednu krojovanú 
robku k tancu. Naneštěstí Vlčnovjanka 
hrála právě plúžák, a tož to chvílu vypa-
dalo, že P.R. usne robce na rameni. Když 
si pak odložíl svoju baranicu na hlavu 
jedného postaršího strýca, co podřimo-
vál v prvéj řadě, bylo jasné, že šarovská 
účast na slavnosťách sa pro letošek blíží 
ke svojému koncu. D.S. pohotově přista-
víl vozidlo a po hodinovém sháňání V.K. 

a jeho klarinétu sme vyrazili směr dědi-
na nejkrásnější.
Tož myslím, že sa letošní účast vydaři-
la. Ostudu sme rozhodně neudělali, spíš 
naopak. Aj lud hradišťský a neenom ten 
ví, že aj Šarovy sú slovácké a že v Šaro-
voch žijú ludé, keří si rádi zahrajú, zaspí-
vajú aj za tancujú, sú veselí a sú pyšní, že 
možú ukázat světu, že sú právě ze Šarov. 
Tož tak!

text Petr Bernatík / foto MF

KŘÍŽ – JEDNA Z MÁLA NAŠICH KULTURNÍCH PAMÁTEK

V neděli 14. září byl požehnán panem fa-
rářem Říhou zrestaurovaný barokní kříž 
z roku 1759, který nechal postavit mlynář 
Hruboš na památku své dcery a který je 
veden v evidenci jako chráněná národní 
kulturní památka ČR. Je to jedna z mála 

dochovaných památek v naší obci a proto 
je dobře, že si ji udržujeme a že dostala 
konečně důstojnější místo v obci, než 
tomu bylo doposud.
V dubnu letošního roku byl odve-
zen do ateliéru akademického sochaře 
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Jindřicha Martináka a po 4 měsících byl 
usazen na nové místo, které bylo vybrá-
no občany na pozemku, který byl obci 
bezplatně převeden od kraje. Díky dotaci 
od Ministerstva kultury ČR, prostřed-
nictvím Magistrátu města Zlína- odboru 
památkové péče - bylo možno tuto tolik 
očekávanou akci uskutečnit. Jediná histo-
rická kulturní památka obce byla po něko-
likadenních pracích brigádníků zejména 
z řad hasičů, ale i ostatních mladých nad-
šenců nakonec ukotvena tam kam patří 

– naproti areálu bývalého mlýna, kde byl 
od nepaměti až do doby let šedesátých, 
kdy byl odsunut na nepřístupné a nevhod-
né místo ve břehu u hlavní silnice.
I přesto, že se týden před slavnostním 
požehnáním přehnala další velká voda, 
která se nevyhnula ani kříži, celá akce 
proběhla důstojně a dílo bylo oceněno 
i panem farářem Říhou.
Ještě jednou velké poděkování všem, kteří se 
na zrestaurování a přesunutí kříže podíleli.

text František Langr / fotoVK

BESEDA SENIORŮ

Jak ten rok uběhl od posledního setkání 
seniorů. Milé pozvání na to letošní nešlo 
odmítnout. Setkat se zase s „Horňačkami, 
Dolňačkami“ i s těmi z „Uličky“, popoví-
dat si, co všechno se událo od posledního 
setkání, to bylo velmi lákavé.

Je pěkné nedělní odpoledne 28. září 
2014. Ve vyzdobeném sále nás vítají 
členky kulturní komise při OÚ, se svou 
předsedkyní Jarkou Ulčíkovou. Přiví-
tal nás i starosta obce František Langr 
a s přípitkem nám popřál pohodové 
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nedělní odpoledne. K tomu přispěli 
manželé Pivodovi zpěvem a hudbou. 
Hrálo se, zpívalo, tančilo, u stolu ne-
chybělo bohaté pohoštění se skleničkou 
vínka.
Jen paní předsedkyně se nám zdála ně-
jaká tajemná. Jako by někoho vyhlíže-
la. Nakonec to nevydržela a prozradila 
nám, že má pro nás překvapení – možná 
přijde i kouzelník. Kouzelník to nebyl, 
ale do Šarov zavítala umělecká skupina 
zvaná Šabes - Šarovský bezcharakterní 
či bezkonkurenční spolek. A do sálu už 

vstupují její členové. A jaké překvapení 
– manželé Fuksovi a paní Helena Kře-
nová. Předvedli nám scénku z pohád-
ky bratří Grimmů. Popleta Kuba, jeho 
máma a Markyta, Kubova milá. Slovem 
provázela Helena Jančová, to vše v re-
žii Pavla Leicmana, který vše „spískal“. 
Měli velký úspěch, moc nás pobavili 
a s potleskem odcházeli ze sálu. Moc 
děkujeme. Poděkování patří i členům 
kulturní komise a zastupitelům obce.

 text Libuše Langrová
foto Martin Fusek

HASIČI VYSTAVILI HISTORICKOU STŘÍKAČKU

Šarovský sbor dobrovolných hasičů 
se v polovině července zúčastnil i se 
svou dobovou stříkačkou Celostátní 
výstavy a soutěže historických par-
ních a ručních hasičských stříkaček. 

Akce se konala v Otrokovicích-
-Kvítkovicích při příležitosti výročí 
150‐ti let českého dobrovolného ha-
sičstva.

Aleš Fuksa
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Tradiční hodový fotbal odehráli v poslední 
říjnovou neděli muži na šarovském kluzi-
šti. V zápase horního konce proti dolnímu 

konci obce zvítězil tým horního konce 
10:7. Na penalty však uspěl dolní konec.

text Aleš Fuksa / foto MF

HODOVÝ FOTBAL

Po roce se v Šarovech znovu uskuteč-
nila pravidelná drakiáda. Počasí v so-
botu 25. října na ni bylo, jako dělané. 
Ve 13 hodin se proto u bývalého mlýna 
na staré cestě sešly desítky rodičů a dětí. 
Společně se všichni vydali po Draho-
vici do Šarovska. Tam si pak rozdělali 

koupené nebo doma vyrobené létací 
draky. Vítr byl dobrý a k obloze nad Ša-
rovy se vzneslo mnoho draků. Akce se 
vydařila stejně jako v předchozích le-
tech. Nechyběl na ní táborák na zahřátí, 
opékání špekáčků ani pečení brambor.

text Jana Fuksová / foto MF

DRACI ZASE VYLETĚLI VYSOKO
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ADVENT JSME PŘIVÍTALI KOLEDAMI

Ani nečekaně mrazivé počasí neodradi-
lo Šarovjany ani obyvatele okolních obcí 
od slavnostního rozsvěcení vánočního 
stromu. Sešli jsme se v sobotu 29. listo-
padu ve čtyři hodiny odpoledne, tedy 
den před první adventní nedělí. 
Před radnicí už stál zasazený smrk, na kte-
rý děti postupně s pomocí rodičů začínaly 
věšet vyrobené vánoční ozdoby. Ty už si 
v knihovně připravovaly dva dny předtím.
Dopředu také děti nacvičovaly vánoční 
představení. Podobně jako při Svátku matek 
jim pomáhala a program vymýšlela Marké-
ta Šohajková. Letos ale děti nebyly jediné, 
kdo se na podiu na tanečňáku s písničkami 
a básničkami objevil. Herec Městského di-
vadla ve Zlíně Pavel Leicman totiž nastudo-
val vánoční divadelní představení s dospě-
lými Šarovjany. Ti se pustili do hry, ve které 
současný Josef s Marií, stejně jako v biblic-
kém příběhu, hledali nocleh u dobrých lidí.

Sváteční odpoledne nabídlo nejen zpívá-
ní koled, ale i příjemné setkání, u kterého 
nechybělo ani pohoštění. Kdo chtěl, mohl 
se zahřát gulášem, který přichystali šaro-
vští hasiči. V nabídce ale byl také pravý 
domácí punč ve variantě alkoholové 
a dětské nebo svařák z červeného vína. 
Nechyběly ani zákusky od Evy Šohaj-
kové a Jarky Ulčíkové v podobě štrůdlů, 
ovocných buchet i tvarohových koláčů, 
k zakousnutí byly i chlebíčky a také pala-
činky, které na místě připravovali bohu-
slavičtí hasiči.  
S prázdnou neodešel ani ten, kdo sobě 
nebo svým blízkým chtěl udělat radost ma-
lým dárkem. Hasiči z Bohuslavic nabízeli 
vánoční svícny, originální ručně vyráběné 
náušnice a přívěsky nebo adventní věnečky. 
Nazdobený šarovský vánoční strom se 
slavnostně rozsvítil v pět hodin.

text Jana Fuksová / foto MF
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Na začátku října, vstoupil oddíl stolního te-
nisu TJ Sokol Šarovy do historické sezony, 
ve které se naše áčko prezentuje ve 3. lize 
mužů. Na začátek bylo velké překvapení, 
že nás svaz zařadil ne do severomoravské 
části, ale do jihomoravské, do skupiny D. 
Hráčům to vůbec nevadilo. Naopak. Náš 
nejzkušenější hráč Karel Bojko byl velmi 
spokojen s losem, protože nějaký čas hrál 
za Hustopeče, a proto zná hráčské poměry 
v jihomoravské části. Ostatní hráči prochá-
zejí křestem této soutěže. Sice jsou vzdále-
nosti družstev ne zrovna malé, Znojmo, 
Žďár nad Sázavou, Lanžhot, kluci se ale 
i tak těší na nové hráče a herny. Za naše 
družstvo jsou nasazování především tito 
hráči. Karel Bojko, Petr Jahůdka, Jiří Strej-
ček, Jan Plhák a Lubor Křen. Na soupisce 

jsou i další hráči, ale výkonnostně ještě 
na takovou soutěž nestačí. Tréninkové 
jednotky áčka byly naplánovány trenérem 
Karlem Bojkem na 2x týdně a ještě indivi-
duálně dle potřeby každého hráče.  Našim 
soustředěním v Hluku začala sezona skoro 
všech hráčů oddílu.
S velkým očekáváním áčko vyjelo ven 
na první dvojzápas za prvními body 
do Blanska a Brna. V úvodním zápase byl 
soupeř domácí KST Blansko B. A hned 
na úvod přišlo první vítězství v tak těžké 
soutěži. Porazili jsme domácí jednoznač-
ně 10:3. Úžasný začátek. V druhém zápase 
víkendu se již tak nedařilo, i když náš tým 
byl mírným favoritem. Prohra se Sokolem 
Brno 10:7 byla první lekcí nováčka soutě-
že. Po dvou kolech vládla spokojenost. 

3. LIGA – TJ SOKOL ŠAROVY: ZAČÁTKY ÁČKA V 3. LIZE
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Blahopřání paní
Boženě Šůstkové.

BLAHOPŘEJEME

Božena Šůstková                   18. 9. 1942 - 70 let
Ing. Stanislav Knot               3. 12. 1944 - 70 let
Marie Ambrůzová              23. 12. 1944 - 70 let

První domácí dvojzápas se setkal s velkým 
zájmem fanoušků. Atmosféra byla prostě 
fantastická. SKST Hodonín B byl velmi 
důstojným soupeřem a i proto výsledek 
9:9 nakonec byl spravedlivý. To nedělní 
zápas byl jednoznačnou partií pro hostují-
cí TJ Baník Mikulčice. Ten zvítězil zaslou-
ženě 10:3. Ale i po výprasku stále vládla 
spokojenost v družstvu.
5 a 6 kolo zaválo naše hráče do MK Řezno-
vice a TTC Sokol Znojmo. V Řeznovicích 
byl zápas tak dobře rozehrán, ale v závěru 
vítězství proklouzlo mezi prsty. Nakonec 
remíza. Ve Znojmě si kluci velmi věřili. 
Ale neúspěch z předešlého zápasu byla 
znát na výkonu a podlehli ve Znojmě 10:5.
Následovala tři domácí utkání, ve kte-
rých se očekávalo hodně. Hned první 
utkání dopadlo velmi době a naši hráči 

zašpásovali s diváky a po ne zrovna dob-
rém začátku utkání otočili zápas ze stavu 
1:6 na konečných 10:7 pro domácí. Byl 
to nádherný zážitek se super koncem. TJ 
Žďár nad Sázavou byl nad naše síly. I když 
nehrála naše jednička, soupeř byl hodně 
rychlý. Prohra 4:10 byla zasloužená. Ná-
sledující soupeř TTC Koral Tišnov měl 
být snadnějším soustem. Skutečnost byla 
ale jiná. Celý zápas jsme vedli a pak ne-
zvládli závěr utkání. Konečná remíza byla 
zklamáním.
Je to těžká soutěž a i zdánlivě slabší sou-
peři mohou zahrát dobře. I když mohlo 
být více bodů v tabulce, v družstvu vládne 
celková spokojenost a nadšení. Zatím nám 
patří v tabulce sedmé místo. A to je nese-
stupové místo. Bravo kluci. Fandíme vám.

Robert Gajdůšek



25

VZPOMÍNÁME

Josef Svozil                       7. 9. 2014         80 let
Františka Postavová      2. 10. 2014         89 let
Bohumil Postava         16. 11. 2014         90 let

PŘÍRODA KOLEM NÁS, MĚSÍCE ROKU

Čím nás potěšily a překvapily letní měsíce? 
Nevím, kdo z nás si říkal o měsíci červenci 
a srpnu – Léto budiž pochváleno! Uplat-
nily se pranostiky: Jaký na Medarda čas, 
taký čtyřicet dní zas (8. června) a také Pr-
ší-li na Medarda a Prokopa, shnije každá 
kopa (8. červen, 4. červenec). Ale přesto 

se pár prosluněných dnů našlo. Dozrá-
valy rostliny, dávaly plody, byla možnost 
natrhat i nějaké ty bylinky, přinést z lesa 
plný košík hřibů. Pamětníci vzpomínají, 
že měsíc červenec přináší povodně. Tak 
se rozhodl i letos, poslední den jeho vlá-
dy. Ten ,,daroval“ tolik vody, že naše říčka 

Blahopřání panu
Ing. Stanislavu Knotovi

Blahopřání paní
Marii Ambrůzové.
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Březnice ani její přítok Lhotský potok ne-
zvládly tolik přívalové vody a naplavily 
a odnesly všechno, co stálo v cestě. Smut-
ný byl pohled na šarovské údolí, zaplavené 
domky a jejich obyvatele.
Měsíc srpen 
Snažil se vysušit, co se dalo, ale pranos-
tika říká: V srpnu již nelze slunci mnoho 
věřit.
Počasí bylo takové aprílové. Bylo třeba 
sklízet a zpracovat úrodu.
Měsíc září
Čekali jsme, že si ještě užijeme pěkných 
zářijových dnů. Ale nestalo se. 9. září si 
vyzkoušelo jednu zářijovou pranostiku: 
Zářijová slota – hrstka deště, fůra bláta.
Byly to fůry bláta a obavy z dalších pří-
valových vod. 23. září ve 4h 28min SELČ 
nastal podzim. Slunce vstoupilo do zna-
mení VAH a začal astronomický podzim 
i podzimní rovnodennost.
Podzim 
Je čas úrody, oddech po letní aktivitě. Pro 
mnohé z nás stále deštivější a chladnější 
počasí přináší tesknotu a smutek. Ale le-
tošní podzim tomu zatím nenasvědčuje. 
Babí léto nezklamalo, noci chladné, přes 
den teplo. Sluníčko lákalo do přírody. 
Na rozkvetlé květiny přilétaly včeličky, 
motýli i čmeláci. Celé léto bylo vidět 
tak málo motýlů, hlavně to byli bělásci 
a žluťásci, a v říjnu překvapivě i šest Ba-
boček na kvetoucích barevných ciniích. 
(Babočka paví oko – Inachis io). Přile-
těl i čmelák zemní – Bambus terrestris. 
I těch je už málo vidět. Usmyslel si, že 
sedne zrovna na květ, kde už sedí Baboč-
ka. Možná to byl čmelák Aninka, chtěla 
si s babočkou povídat, jaké je dnes krás-
né počasí. Ale ta se tak hlasitého bručení 

polekala, že usedla o kousek dál a spoko-
jenost byla na obou stranách.
Pak jsme si užívali pěkných dnů a dou-
fali, že říjnové mrazíky nepřijdou. Tomu 
ale nevěřili sýkorky. Už několik dnů 
před mrazivými dny se slétaly od potoka 
a lesa až do dvora a ohlašovaly, že bude 
zima. A byla, mrazy netrvaly dlouho, ale 
spálily, co ještě kvetlo a co nás těšilo.
Poslední dny říjnové byly teplé, i deštivé 
a větrné. A pranostika: Vějou-li v říjnu 
severní větry, nezdaří se obilí. Je-li říjen 
velmi zelený, bude za to leden hodně 
studený.
Měsíc listopad 
Jeho posláním je pokrýt zahrady a louky 
prvotními sněhovými vločkami, které 
přiveze sv. Martin (11. listopadu) na bí-
lém koni.
Místo vloček je na zelené trávě plné roz-
kvetlých sedmikrásek, dny jsou teplé, 
i když větrné. Jsme spokojeni. Uvědo-
mujeme si ale, jaké následky mají teplé 
listopadové dny pro ty, co už mají dávno 
spát? Jsou to včeličky, čmeláci, motýli 
i sluníčka. Poletují zmateně, trpí nemoce-
mi. Naši včelaři jsou z toho smutní. Léčí 
a opatrují nemocné včelky. A co dělá pa-
tron včelařů sv. Ambrož? Proč nepomůže 
a nedomluví měsícům, ať dodržují pra-
vidla přírody a své vlády. Včelařská pra-
nostika: V půli září – úly zavři. Poletují-li 
včely v listopadu na sv. Ondřeje, bude ne-
úrodný rok.
Letošní podzim nám nedopřál krásného 
pohledu na pestré zbarvení lesů a strá-
ní. Stromy dlouho zelené, jakoby náhle 
zesmutněly, listy ztmavěly, až zčerna-
ly a opadaly. Bylo málo sluníčka, nebo 
hodně vody?
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PSALO SE

Měsíc prosinec
Ten budeme prožívat v přípravách na Vá-
noce. Ať už bude deštivo, mrazivo, nepo-
kazí nám předvánoční dny. A když ano, je 
tu recept na Léčivé víno, co zažene všechny 
chmury: dobré bílé víno krátce svaříme se 
zázvorem, skořicí, vanilkou a rebarborou. 
Popíjíme v zimě teplé, v létě vychlazené.
22. prosince v 0h 2min SEČ začíná ast-
ronomická zima. Slunce vstupuje do zna-
mení Kozoroha a nastává nejkratší den 
a nejdelší noc. Nastává zimní slunovrat.

Každé roční období je krásné, je tu pro-
měnlivost a rozmanitost přírody. Záleží 
na nás, jak ji prožíváme, co krásného si 
odneseme, na co budeme vzpomínat. 
Vychutnejme si všeho, ať jsou to příjem-
ně prožité chvilky, i ty smutné, sžijme se 
se zákony přírody. Omlouvám se měsí-
cům roku, že jsem byla tak kritická. Kaž-
dý měsíc nám přináší něco nového, krás-
ného i smutného. Děkujeme za všechno, 
co nám příroda dává.

Libuše Langrová

TV Nova, 31. července - v hlavních ve-
černích zprávách informují o povodni 
a škodách v Šarovech
server www.idnes.cz , 1. srpna - Jana 
Fuksová napsala článek o nečekané po-
vodni v obci Šarovy
Mladá fronta Dnes, 8. srpna - upozor-
nění na vyhlášenou sbírku na pomoc 
lidem postiženým povodněmi v obcích
Česká televize, 11. srpna - redaktorka 
Blanka Kovandová připravila reportáž 
o vytopených domech v Šarovech
Zlínský deník, 3. září - autor popisuje 
kandidátky do komunálních voleb
Česká televize, 10. září - moderátorka 
pořadu Události v regionech popisovala 
bleskovou povodeň v Šarovech
Právo, 11. září - Aleš Fuksa upozorňuje, 
že během šesti týdnů velká voda už po-
druhé zaplavila Šarovy
Právo, 11. září - Aleš Fuksa píše o tom, 
že se přejmenovaly zlínské technické 
služby, které ke svozu komunálního od-
padu využívá také obec Šarovy

server www.tyden.cz , 12. září - interne-
tový článek popisuje napadení revizora 
v MHD ve Zlíně devětadvacetiletým 
útočníkem ze Šarov 
Zlínský deník, 9. října - ve sportovní 
rubrice se píše o výborném začátku ša-
rovských pingpongářů v nové sezoně
Zlínský deník, 6. listopadu - v článku 
Šarovy uhrály jen plichtu, píše redak-
tor o dalším zápase třetí ligy šarovských 
pingpongářů
Zlínský deník, 6. listopadu - regionální 
redakce píše o 300 milionech, za které 
silničáři opravili cesty, mimo jiné také 
průtah obcí Šarovy
Slovácký deník, 14. listopadu - v rubri-
ce Černá kronika je článek o dopravní 
nehodě, při které řidič BMW narazil 
do kamenné zídky mezi Šarovy a Bře-
zolupy
Slovácký deník, 14. listopadu -  v rub-
rice U nás doma na Slovácku popisu-
je Milan Kočička ze Strážnice zážitky 
ze svého mládí v Šarovech




