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Vážení spoluobčané!
   

Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem, kteří se 
odhodlali jít k podzimním komunálním volbám a dali důvěru novým 
zastupitelům obce.

Nechci se zmiňovat, co se v minulém volebním období podařilo a 
co nikoliv. O tom bylo napsáno dost a jinde. Každý občan, který má 
zájem o dění v obci, to jistě poznal.

O tom, co nás čeká, se rovněž nebudu zmiňovat, protože volební 
program je nastíněn v jiném článku zpravodaje. Ti, kteří se 
zúčastnili ustavujícího zasedání zastupitelstva, s ním byli ve stručné 
podobě mnou seznámeni. Chtěl bych jen podotknout, že program 
a cíle nového vedení obce jsou smělé, ale nikoliv nereálné. Vše 
bude záležet na dobrém hospodaření obce a na financích, které se 
podaří získat na investiční i neinvestiční akce.

Chtěli bychom, aby život v obci se dále rozvíjel nejenom po strá-
nce kulturní a sportovní, ale i společenské a morální. Jistě všich-     
ni vnímáme, že je v obci neustále co zlepšovat. Bude však záležet      
i na vás, všech občanech obce, kteří za námi přijdou s novými 
myšlenkami a nápady. My, obecní zastupitelé, to přivítáme            
s radostí.

Chci jenom všechny ubezpečit, že úřad je pro občany a nikoliv 
opačně. Jsem přesvědčen, že nejen já osobně, ale i každý zastupitel 
bude sloužit obci a našim občanům ze všech svých sil.

Doufám, že nám, vážení čtenáři, zůstanete věrni i po Novém 
roce, kdy v redakci zasednou noví členové redakční rady. Při této 
příležitosti bych chtěl velmi poděkovat panu PhDr. Václavu 
Pajtinovi, který se rozhodl ukončit práci redaktora Šarovce, za jeho 
neocenitelný přínos po celou dobu existence zpravodaje.

Vám všem chci popřát krásné prožití svátků a mnoho štěstí v roce 
2011. Ať jsme všichni hodně zdraví, šťastní a spokojení.
       

František Langr
starosta obce

Vše dobré přeje



1. zasedání obecního zastupitelstva
   

Dne 15. listopadu se poprvé sešli zastupitelé zvolení ve volbách 15. – 16. října 
na veřejném zasedání. Jednání se zúčastnil rekordní počet občanů, téměř 50.

Zasedání zahájil starosta Josef Gajdušek, uvítal přítomné a předal slovo 
Martinu Kovačíkovi, který přednesl slib zastupitele, jak ukládá zákon. Všichni 
zvolení zastupitelé slib potvrdili slovem: „Slibuji.“

Poté J. Gajdušek vyzval předsedu volební komise Václava Pajtinu, aby 
seznámil přítomné s výsledkem voleb a vysvětlil zásady, podle kterých byli 
zvoleni do obecního zastupitelstva.

V dalším bodě programu J. Gajdušek řídil volbu starosty a místostarosty. 
Starostou byl všemi hlasy zvolen František Langr, místostarostou stejně tak 
Martin Fusek. Končící starosta Josef Gajdušek poděkoval všem, kteří v uply-
nulých osmi letech pomáhali obecnímu zastupitelstvu plnit úkoly ve prospěch 
obce.

Nový starosta poděkoval všem, kteří se zúčastnili voleb a dali své hlasy 
zastupitelům. Poděkoval za projevenou důvěru a stručně nastínil, jak bude 
zastupitelstvo pracovat. Za hlavní zásadu vyhlásil: Obecní úřad musí být pro 
občany a ne občané pro obecní úřad. Zdůraznil, že zastupitelé budou plnit 
volební program, s nímž šli do voleb. Poděkoval Josefu Gajduškovi za odve-
denou práci.

Dále upozornil, že v průběhu týdne budou ustaveny komise – kulturní, 
finanční a kontrolní a revizní. Vyzval zájemce, kteří mají zájem o práci v nich, 
aby se přihlásili na obecním úřadě.

Poté otevřel diskuzi. Oldřich Rochovanský se zeptal, proč se volilo šest 
zastupitelů a ne obvyklý lichý počet. Jak se bude řešit rovnost hlasů? Starostova 
odpověď, že taková situace nenastane, ho neuspokojila.

Dana Fusková požádala, aby starosta přítomné seznámil s volebním progra-
mem. Starosta jí vyhověl a stručně oznámil základní body: získat dotace z EU, 
převod pozemků do majetku obce a vytvořit nový územní plán, podporovat 
hasiče, Sokol a Šarovské hejtmanství, pokračovat ve vedení kroniky a vydávání 
Šarovce, dbát na údržbu a správu majetku obce, účelně hospodařit, zvýšit účast 
občanů na tvorbě webových stránek obce, vstup do Svazu měst a obcí a Regionu 
Morava, zlepšit práci komisí, instalovat druhý radar, uvážit změnu posky-
tovatele služeb a energií,  zlepšit spolupráci s podnikatelskými subjekty, 
navázat oficiální kontakty se Šárovcovou Lhotou a Šarovci, více pracovat se 
seniory, případně organizovat setkání rodáků.

Jana Vajdíková a Josef Gajdušek upozornili, že Šarovy jsou členy Regionu 
Morava.

Václav Pajtina oznámil rezignaci na místo redaktora zpravodaje a slíbil  
pomoc svým nástupcům.
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Jiří Slovák kritizoval rekonstrukci chodníků jako nekvalitní. Starosta infor-
moval, že práci počínaje u domu č. 57 převzala nová firma a s ní bude kvalita 
práce řešena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pan Slovák položil dotaz, jak bude řešen úklid chodníků v zimě. Starosta se 
domnívá, že stejně jako v zimě minulé, tedy občany u svých domů.

Jana Vajdíková vyzvala zájemce o práci ve zpravodaji Šarovec, aby se při-
hlásili na obecním úřadě.

Na závěr jednání bylo schváleno jednomyslně navržené usnesení.  
Za zaznamenání stojí výstavka prací účastníků lampionového průvodu – 

zvířátka z kaštanů, stavebnice a vyřezávané dýně.

Obecní zastupitelstvo informuje
 

Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 15. – 16. října se i v Šarovech konaly volby do obecního zastu-

pitelstva. O zastupitelstvo soupeřily dvě kandidátky, v čele jedné stál dosa-
vadní starosta Josef Gajdušek, v čele druhé dosavadní místostarosta František 
Langr. 

Z celkového počtu 200 zapsaných se voleb účastnilo 144 voličů přímo ve vo-
lební místnosti a dalších 8, ke kterým šly členky okrskové volební komise          
s přenosnou urnou. Volební účast v obci tak vysoko překročila celostátní 
průměr, dosáhla celkem 76 %.

Volební komise pečlivě spočetla všechny odevzdané hlasy a konstatovala, že 
jen čtyři odevzdané hlasovací lístky byly neplatné. Správný výsledek byl 
potvrzen pověřeným pracovištěm magistrátu Zlín a také Českým statistickým 
úřadem jako v pořadí 14. okrskové komise v rámci Zlína. 

Podle volebního zákona ke zvolení zastupitele nestačil pouze počet 
odevzdaných hlasů jednotlivým kandidátům, ale podle koeficientu ze získaných 
hlasů pro jednu z kandidátek byli zastupiteli zvoleni Josef Gajdušek, Jana 
Vajdíková, František Langr, Martin Fusek, Vlastimil Kozlík a Radovan Panoš. 
Ostatní kandidáti se stali náhradníky v pořadí podle umístění na kandidátkách 
obou sdružení.
Poděkování

Obecní zastupitelstvo tímto děkuje paní Boženě Vyoralové za její mnoha-
letou péči o kulturní památku – historický kříž na dolním konci obce. Redakce 
se k tomuto poděkování připojuje.

Co nového v obci
 

Vodovod zkolaudován
Po mnohaletých přípravách se konečně podařilo dosáhnout cíle. Šarovy se 

napojily na městský vodovod ve Zlíně odbočkou přes Lhotu u Malenovic. 
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V krátké době se brněnské 
firmě podařilo systémem 
protlaků dotáhnout hlavní 
vodovodní řad do naší ob-
ce v souladu s projektem. 
V polovině září byl vodo-
vod jako sledovaná stavba 
úspěšně zkolaudován a 
vytvořil tak podmínky pro 

zlepšení života našich ob-
čanů.

Jsme zvědavi, kolik spo-
luobčanů se na vodovod 
skutečně připojí. Nedo-
padne to tak, jako s ply-
nem? Rozdíl je však v tom, 
že dotaci na tuto stavbu 
obec nebude muset vracet.
Předvolební mítink

10. října svolali kandidáti do obecních voleb pod jménem Nezávislí před-
volební shromáždění, na němž přítomné občany seznámili se svým volebním 

programem.
Vedle sedmi kandidátů, 

Bohumila Křenová byla 
omluvena mateřskými po-
vinnostmi, se akce účast-
nilo 24 občanů a host, kte-
rým byl archeolog Ivan 
Čižmář. Seznámil přítom-
né s výsledky záchranného 
archeologického výzku- 
mu při stavbě nové silnice 
do Březolup. Současně 
ukázal část nálezů kera-

miky jež svědčí o tisíciletích osídlení této oblasti – od Keltů, přes staré Slovany, 
středověké stavby až po dnešek.

S volebním programem seznámil František Langr a některé body více rozvedl. 

Přednáška archeologa. Foto MF

Stavba vodovodu. Foto VP



V následující diskuzi padly i další náměty:
- věnovat pozornost lidem bez práce – je řada prací, které by pro obec     

za mírný příspěvek mohli dělat. To by prospělo nejen obci, ale i těmto 
lidem.

- doplnit kuchyňku v přísálí bojlerem, aby mohla být více využívána
- více podporovat dobrou partu mladých lidí, která tvoří jádro všech 

aktivních organizací v obci – hasičů, Šarovského hejtmanství i Sokola
- na místě Hykova dubu, který letos spadl, zasadit nový s tabulkou obce 

Šarovy
Po volbách do obecního zastupitelstva budou mít voliči, kteří dají této kandi-

dátce svůj hlas, možnost kontrolovat, jak je volební program plněn.
Taneční večer

V sobotu 16. 10. uspořádala paní hospodská Čechová v sále pohostinství 
zábavu s Doktor Live Music. Základním nedostatkem však byla malá účast 
zábavychtivých.
Drakiáda

V neděli 17. října připravilo Šarovské hejtmanství pro malé i velké Drakiádu 
na Rousínově. Šlo nejen o létající draky, ale i o táborák, opékání špekáčků a 
pečení brambor ve žhavém popelu. Pro všechny bylo zajištěno občerstvení. 
Velká účast malých i velkých zájemců, pěkné počasí, bohužel se slabým větrem, 
ukázalo, že další akce Šarovského hejtmanství byla opět úspěšná.
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Beseda s důchodci. Foto MF

Ukázky vykopávek. Foto MF



Hodová kopaná
   7. listopadu se na kluzišti uskutečnilo tradiční derby v malé kopané Ženatí 
kontra Svobodní. Až na ojedinělou výjimku byli ženáči pěkně kulatí, svobodní 
taktéž s jednou výjimkou hubení.
   Výsledek není podstatný, všichni si užili buď pohybu na čerstvém vzduchu, 
nebo fandění těm svým. Paní Čechová zajistila dobře zásobený bufet, několik 
desítek diváků bylo jistě spokojeno.

- 7 -

Drakiáda.
Foto MF

Hodový fotbal. Foto MF
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Lampionový průvod
Občanské sdružení 

Šarovské hejtmanství 
uspořádalo 13. listo-
padu pro děti lampio-
nový průvod. Účastníci 
se v 17. hodin sešli u do-
mu Fuksů a společně 
prošli obcí se svými sví-
tidly. Děti i jejich rodiče 

se celé akce účastnili se 
zájmem.

Na závěr průvodu 
dě t i  vypouš tě ly  své  
lampiony s přáníčky.  
Při návratu se zastavily 
v sále pohostinství a 

vyráběly z kaštanů a 
dalších materiálů fi-
gurky zvířat, eiffelovku, 
vyřezávali dýni a po je-
jím dokončení při zhas-
nutém osvětlení sledo-
valy svůj výtvor.

Lampionový průvod
a výroba figurek.
Foto MF

Plánované akce SDH Šarovy pro občany na rok 2011.
- 22. leden  - 4. ročník koštu slivovice, cimbálová muzika Vonica
- 5. březen  - fašanková obchůzka obcí , (fašankovou veselici bude organizovat 
                     Sokol Šarovy)
- duben      - sběr kovového odpadu
- 5. červen  - 11. ročník Melůnového poháru
- červenec  - červencová noc s dechovou hudbou (akce je v jednání)

David Fejt



Plánované akce Šarovského hejtmanství pro občany na rok 2011
- duben   - PÁLENÍ ČARODĚJNIC
- červen  - PUTOVÁNÍ NA HRAD ŠAROV
- říjen      - DRAKIÁDA
- listopad - LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Dotace

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Šarovy získala dotaci z rozpočtu Zlín-
ského kraje. Jedná se o dotaci na opravu poškozené techniky při letošních 
povodních.

Celková částka dotace je 25 000 Kč. Prostředky byly použity na opravu 
poškozené hasičské stříkačky.
 

Rozloučili jsme se

              

 

Psalo se a ukazovalo...
 

...Právo 22. 9.:
Aleš Fuksa v článku Archeologové vykopali středověkou krčmu informoval 

o nálezu základů středověké hospody mezi obcemi Šarovy a Březolupy.
 

...Sedmička 23. 9.:
   Zpravodaj Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic přinesl krátkou 
informaci o paní Františce Kozlíkové a jejím štěňátku Elišce.
 

...RTA Zlín 24. 9.:
Televizní vysílání přineslo reportáž o nálezu zbytku hospody Zavadilka.       

S krátkými vstupy zde byli Františka a Vlastimil Kozlíkovi, č. 10, a kronikář 
Václav Pajtina.
 

...Sedmička Zlín 4. 11.:
V článku Zlínští herci budou více vidět na televizních obrazovkách je foto-

grafie spoluobčana Pavla Leicmana a informace, že hraje v seriálu Znamení 
koně. Ten bude uváděn od ledna 2011 na obrazovce ČT.
 

...SREALITY listopad:
2Realitní měsíčník nabízí stavební pozemek 1550 m  v Šarovech za 599 000 Kč. 

Jedná se o pozemek proti hasičské zbrojnici.
 

Lidové pranostiky
 

Leden  Do vánoc hej, po vánocích ouvej!
  Přes den svítí, v noci pálí.
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11. 1.  Na jméno Ježíš ke kamnům nejblíž.
2. únor             Na Hromnice pěkný den, prodej sukni, zasej len. 

Vyjde-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas 
pídí.  

6. února Svatá Dorota nese skřivánka v košíčku.
Březen             Březen suchý, duben mokrý.
  Kolik mlhy březen tají, tolik mrazu bude v máji.
12. 3.  Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
31. 3.   O svaté Balbíně je už u nás po zimě.

První sníh

Začátek prosince přinesl bohatou sněhovou nadílku. Během tří dnů napadlo 
víc než dvacet centimetrů sněhu a začaly i silné mrazy. Ze začátku to ještě šlo, 

0
ale v neděli 5. už bylo běda. Venkovní teploměry ukázaly – 14,2  C, což sice není 
žádný rekord z hlediska celé republiky, ale pro nás a naše okolí toho bylo až dost.

Copak my, lidé, máme možnost se buď pořádně nabalit, nebo zůstat doma      
v teple a topit. Bylo to vidět na všech komínech, buď se valil hustý dým, nebo, 
pokud lidé topí plynem, oblaka páry. 

Horší to mají živí tvorové, kteří neodlétají na jih, nemohou se zahrabat do ze-
mě či jiných úkrytů a přespat nepřízeň počasí. Zvěř má přece jen možnost ještě 
najít nějakou tu potravu v lese nebo u krmelců, do kterých jim myslivci zaklá-
dají seno a jiné pochutiny. Bažanti, i když je jich málo, mají také nachystané 
zásypy.

Ale co ti ostatní, ti malí zpěváčkové, kteří nás neopustili? Teď na začátku 
zimy ještě mají možnost sehnat trochu semen na stromech a travinách. Přesto 
nepohrdnou, když jim my, lidé, trochu podstrojíme.

Stačí nachystat krmítko, nasypat slunečnici, obilí, nebo alespoň vločky a 
trochu prosa. Hned se to mezi ptactvem rozkřikne a máte jich plný dvůr. 
Sýkorky koňadry se rychle slétnou a závodí, která si dříve sebere zrníčko 
slunečnice a uletí na nejbližší větvičku, aby ho v klidu zkonzumovala. Mezi ně 
se zamíchají i sýkorky modřinky, které jsou sice menší, ale nebojácné. Z lesa 
dorazí brhlík a samozřejmě i mnohem větší pták – strakapoud. A to ne jen jeden, 
ale nejčastěji ve dvojici. Nemohou samozřejmě chybět ani páni v černém – kosi. 
Už nezpívají jako při hnízdění, za to mají stále hlad. Když jim dáte ke krmítku 
rozpůlené jablko, za chvilku jsou z něj jen zbytky slupek. 

Stojí to za to, sledovat dění na krmítku a kolem něj. Ani by člověk nevěřil, 
kolik ptáčků má kolem sebe. A stačí tak málo – nezapomenout jim denně naplnit 
krmítko!

- 10 -
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Zprávička pro čtenáře Sedmičky

Pravidelní čtenáři tohoto periodika si možná povšimli článků podepsaných 
Pavel Pechoušek z Plzně nebo šifry PP. Zdálo by se, že to s námi nemá nic 
společného. To je však omyl!

Tento plzeňský redaktor Sedmičky má totiž vztah k naší obci. Je vnukem 
Věry Dudové, provdané Tručkové, která se ze Šarov odstěhovala do Vimperka. 
Tručkovi mají syna Miroslava a dceru Vladimíru, provdanou Pechouškovou.

Starší občané, kteří si Věru pamatují, mi potvrdí, že její dcera Vladimíra byla 
nedávno v naší obci na návštěvě.

Vzpomínky
Závěrečné pokračování seriálu Šarovské cesty a chodníčky:

 

Celé vzpomínání na šarovské cesty a chodníčky ukončuji v tomto čísle. 
Ze silnice u Lapače odbočovala vpravo cesta do Panských pasek. Pro oby-

vatele Šarov byla důležitá zejména po roce 1926, kdy proběhla parcelace vel-
kostatku v Březolupech. Část pozemků si mohli občané naší obce odkoupit a sou-
časně získali právo tuto cestu používat. V roce 1927 obecní zastupitelstvo uzav-
řelo kupní smlouvu s majiteli březolupského velkostatku o koupi této cesty, vedle 
níž zůstaly i pozemky velkostatku. V témže roce zastupitelstvo a noví majitelé 
pozemků přijali závazek, že cestu budou všichni nejen používat, ale na své nák-
lady také udržovat.

O cestách od Lapače přes Rousínov k lesu a od Lapače pod lesem k šarovské 
hájence jsme psali v minulých číslech.

Byly tu ještě chodníky a chodníčky. Nejznámější pro všechny, počínaje dětmi 
po nejstarší, byl chodníček přes mlynářovu zahradu, dolinkami, přes Přídanky 
až na Vrchovici. Začínal od Drahové cesty kolem dnešní zahrady Vajdíků. Z levé 
strany byl a je dosud hluboký žleb s vysokými duby a smrky. Z druhé strany 
mlynářova zahrada v té době ještě s udržovanými ovocnými stromy. Stále v ní 
něco kvetlo – na jaře plno petrklíčů, sasanek, v květnu ovocné stromy, v létě plno 
lučních květů. Na konci zahrady se chodník stáčel doleva přes žleb a pokračoval 
kolem Kopanin přes Kopaninovou cestu Dolinkami do kopce a po okraji Starých 
kopanin. Po obou stranách byla udržovaná políčka, louky a ovocné stromy až     
k Přídankům. Odtud se dalo po mezi jít doprava do Pasek nebo pokračovat 
chodníčkem mezi lány obilí až na Vrchovici. Celý chodníček byl úzký, vyšla-
paný a nikoho nenapadlo jít vedle něj a pošlapat trávu nebo obilí. Jít vysokým 
obilím přede žněmi byl opravdu zážitek. Na Přídanku se většinou sila rež (česky 
žito). Mezi vysokými stébly nebylo děcka ani vidět. Tím více mohla obdivovat 
polní kvítí – koukol, vlčí mák, chrpu, stračku polní. I když již jako děti jsme 
musely na poli pomáhat, ráda na to vzpomínám. Byli jsme sžiti s přírodou a 
zůstalo to v nás po celý život.
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Další chodníček odbočoval ze staré cesty přes můstek nad mlýnským 
náhonem, nad domem č. 39 Ondrášíků – Bařiňáků, nad chalupou Vyoralů – 
Šťastných č. 8 (dnes zbořený), nad humnem Ondrášíků č. 7 (dnes Fusků), kolem 
jejich stodoly až na cestu Kopaninovou. Nejvíce ho využívali obyvatelé domku 
č. 2 Jankovi (dnes Strojilů) a domku č. 50, dnes již zbořeného. Z vesnice to měli 
blíže než jít po staré cestě a pak do kopce až k domkům. Stejně po něm chodili i 
obyvatelé horního konce, kteří měli políčka ve Starých kopaninách.

Známá byla Popelkova skála u č. 61. Chodníček vedl od silnice přes mostek 
nad náhonem, kolem domu až do skály. V mé době se už kámen nelámal, takže 
pro nás děcka bylo pěkné místo kolem skály na různé hry. Z tohoto chodníčku se 

Pohled na na dolní konec Šarov.

dalo odbočit nad Popelkovou chalupou doprava, odkud byl krásný rozhled na dol-
ní konec Šarov. Já jsem měla dovoleno chodit ještě dále nad domem Veseckých   
č. 9, humnem Čechmánkovým a Kozlíkovým do domku č. 52, dnes už z něj jsou 
jen zbytky zdí.

Velice oblíbený byl chodníček na Hraničkách, tedy na hranicích katastru Ša-
rov a Březolup. Ze silnice se musel přeskočit dost hluboký příkop a pokračovat 
po Hraničkách až k okraji lesa Boří. Levá strana od chodníku byla tvořena Bře-
hy, které vlastnili obyvatelé Šarov, na druhé straně to byly Břehy mlynářů, obojí 
pečlivě udržované od jara do podzimu. Končily u Panských pasek vlevo a Kopa-
nin na straně druhé.



Posledním chodníčkem, na který vzpomínám, byl ten, který vedl pod dneš-
ním domem Janotových, č. 20, napříč Rubaninami až na Vrchovou na samém 
okraji Lhoty. 

Jistě někdo z pamětníků měl své oblíbené cesty a chodníčky. Bylo by dobré, 
kdyby se se svými vzpomínkami podělil s ostatními na stránkách Šarovce.

Na konci mého vzpomínání se vrací vzpomínky na šarovské strýce a tetičky, 
které jsem na těchto cestách a chodnících potkávala. Strýce s kravičkami taže-
ným vozem na všech cestách do polí, tetičky s noškou trávy, při žních s kopou 
povřísel na zádech nebo tlačících káru do kopce po Drahovici.

Byli to prostí, skromní, upracovaní, ale moudří lidé. Učili se od přírody, 
děkovali a vážili si všeho, co jim příroda dávala. Své zkušenosti a rady předávali 
svým potomkům. Byli to opravdoví Šarovjané. Jim patří díky za všechno, co 
nám v naší obci zanechali. Je jen třeba litovat, že jsme si v mnohém z nich 
příklad nevzali.

Historie obce

Rok 1966 probíhal ve znamení přípravy generální opravy silnice II. třídy č. 
497 v průtahu obcí. Bylo nutno zbořit domy č. 57 manželů Kozlíkových a č. 58 
Františky Jančarové a manželů Klivarových. Bylo také nutno vybudovat 
ochranné zídky u č. 72, 9 a 17. Budoucí silnice s chodníky také vzala celé nebo 
část předzahrádek u domů č. 5, 9, 14, 15, 17, 50, 59, 60, 62, 68 a 72.

Poprvé byly v JZD Šarovy udělovány finanční odměny za žně, trhání lnu a 
práci traktoristů, kteří si brali ve svém zaměstnání dovolenou.

V roce 1967 se poprvé začalo hovořit na jednání v Gottwaldově o zániku 
šarovské školy vzhledem ke klesajícímu počtu žáků. Pro potřebu stavby silnice 
bylo rozhodnuto postavit pro dělníky sociální zařízení na místě dnešního 
obecního úřadu.

Rok 1968 přinesl zahájení stavby silnice, protože stará, vybudovaná péčí 
obce koncem 19. století, už nevyhovovala nejen rostoucí dopravě, ale ani 
potřebám obyvatel samotných. Do objektu ve středu obce, tzv. likusáku, se 
nastěhovala rodina silničářů, Romů s početným houfem dětí. S nimi měl učitel 
ve škole velké problémy.

Za zaznamenání stojí událost na dvoře domu č. 61. Silničáři odebírali zeminu 
pro potřeby stavby, ale celý svah ujel a poničil celou stavbu. Rodina Vyora-
lových se po dobu nutných oprav nastěhovala do bytu ve škole, kde byla dosud 
umístěna místní knihovna.

V roce 1969 se obec Šarovy rozrostla. Se souhlasem MNV Lhota u Male-
novic byly k Šarovům připojeny Lhotské paseky – pozemky a domy Josefa 
Jurči, č. 76, Josefa Strojila, č. 77, Vladimíra Řiháka, č. 78 a Adolfa Rakovského, 
č. 79. Souhlasili i obyvatelé bytovky lesů Jiří Jandík a Josef Gajdušek, č. 74 a 75.
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Libuše Langrová



V rámci opravy silnice odpracovali občané obce brigádnicky 900 hodin      
na opravách obecních cest, přeložce potoka pod les a vybudování 150 m 
kanalizace.

V roce 1970 bylo provedeno sčítání lidu, domů a bytů. V obci bylo 70 domů 
se 72 byty. Jen 36 mělo vodovod, 23 koupelnu a 18 ústřední nebo etážové topení. 
Žilo zde 268 lidí (129 mužů, 139 žen). Z hlediska složení obyvatel bylo 256 
české a 10 slovenské národnosti.

V tomto roce byl od Antonína Světlíka zakoupen za peníze ze sbírky mezi 
občany rukopis jeho práce Dějiny obce Šarovy.

Pokračovala generální oprava silnice a navazující úpravy. Pro obyvatele 
přinesl rok významnou změnu – byl otevřen nový stavební obvod na pozemku 
parcely č. 400 (za potokem).

 

Hasičský koutek
 

Z historie hasičského sboru
 

Za rok 1970 kronika uvádí, že činnost sboru byla dobrá. V praktické činnosti 
provedl 16 nácvikových cvičení se zaměřením na konkrétní práci členů pro sbor, 
pro potřebu spoluobčanů i národního výboru.

Sbor byl v pohotovosti při povodni, která v tomto roce zasáhla naši obec. 
Zabezpečoval zejména čistění studní.

Členové se účastnili kontroly kanalizace, kterou prováděl MNV spolu           
s investorem stavby silnice v obci. V rámci poplachového cvičení uskutečnil 
brigádu pro stavbu silnic při pročistění kanalizace v obci.

Pro JZD zabezpečoval čistění dopravních vozidel za úplatu. V rámci oslav 
65. let trvání požárního sboru v Karlovicích připravil sbor ukázku práce se 
starou výzbrojí a výstrojí. Účastnil se okrskové soutěže ve Lhotě.

Členská základna se zúžila na 30 členů, z toho 6 bylo v základní vojenské 
službě. Účast na výborových a členských schůzích byla dobrá. Členové se také 
ve velkém počtu zúčastnili na přípravě a provedení hodové zábavy.

Z finančních záznamů vyplývá, že sbor získal od silnic za provedené práce 
470 Kčs a z hodové zábavy měl zisk 545 Kčs. Největším výdajem byl nákup 
nabíječky autobaterií za 480 Kčs.

Z uvedených důvodů mohla proto výroční schůze sboru hodnotit rok jako 
dobrý.
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Josef Pavlík

Co nejkrásnější vánoční svátky 
a do roku 2011 hodně zdraví,

 štěstí a spokojenosti
přejí šarovští hasiči
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Několik slov na rozloučenou
Tímto číslem jsem se rozhodl ukončit svou práci v redakci zpravodaje Šaro-

vec. Dosáhl jsem věku sedmdesáti let a domnívám se, že sedm let práce na obec-
ním čtvrtletníku je až dost. 

Děkuji všem, kteří mi v uplynulých letech pomáhali v práci redaktora svými 
příspěvky, názory a připomínkami. Vynikl zejména kronikář DSH Šarovy pan 
Josef Pavlík, jehož zásluhou byla mapována činnost nejaktivnější složky života 
obce.

Zvláště děkuji nejbližším spolupracovníkům paní Libuši Langrové, která 
spoluvytvářela obsah zpravodaje, a panu Martinu Fuskovi za grafickou tvář 
Šarovce a jeho tisk.

Věřím, že se brzy najdou moji nástupci a budou nejen pokračovat v úspěšné 
cestě našeho Šarovce, ale také dokáží získat širší okruh dopisovatelů.

�Bez komentá�e� z fotoarchivu

PhDr. Václav Pajtina
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