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Během korona přestávky se podařilo zrekonstruovat sklad v šarovské hospodě

Opravdu nám záleží na tom, jak Šarovy vypadají? Asi těžko!
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Vážení spoluobčané, 
opět se k vám dostává další číslo našeho 
obecního zpravodaje. Tentokrát v jiné po-
době, než bývá zvykem. Jelikož situace za-
čátkem března již naznačila, že bude něco v 
nepořádku ohledně viru, který „zabloudil“ 
i do našich krajů, rozhodla se rada zpravo-
daje, že první číslo nevydá, jelikož spousta 
akcí se nemohla uskutečnit a spojí dvě čísla 
do jednoho až před prázdninami. Myslím, 
že to bylo moudré rozhodnutí, protože ne-
byla ani možnost distribuce – hospůdka 
šarovská stejně jako všechny v republice osi-
řela, úřad zkrátil úřední hodiny na potřebné 
minimum, všichni občané řádně uposlechli 
nařízení a opatření vlády a zůstali doma a 
jen v nejnutnějších případech opouštěli své 
příbytky. 
Ale o celém období pandemie se zmiňuji 
na jiném místě zpravodaje. Spíše bych chtěl 
zmínit tu skutečnost, že jsme nezaháleli a 
postupovali tak, jak to máme ve svém vo-
lebním programu. 
Mohu s radostí konstatovat, že se nám v 
tomto období podařilo získat všechny do-
tace, o které jsme žádali. Díky zejména 
starostovi hasičů Honzovi Soukupovi se 
podařilo získat dotace na pořízení nové 
techniky-automobilu s přívěsem ve výši 750 
tis. Kč, od kraje jsme obdrželi dotaci na další 
etapu obnovy chodníků ve výši 1 mil. Kč a 
přislíbena je i dotace z MAS Dolní Poolšaví 
na vybudování přístřešku na výletišti. 
Přeji vám pokud možno mnoho klidných 
chvil na dovolených a prázdninách.
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Šarovská řemesla                                   22

František Langr

text Jarek Křen ml./foto V. Bolom

text Libuše Langrová/foto archív M. Pajtinové
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text Oldřich Rochovanský/foto R. Gajdůšek 

Vzpomínka na pana Josefa Gajdůška
Pan Josef Gajdůšek se do naší obce při-
stěhoval se svou rodinou v 70. letech 20. 
století. Bydlel v hájence....

Mladí hasiči v době pokoronavirové
V měsíci březnu z důvodu vládních opatření 
jsme podobně jako jiné složky a vlastně i celá 
společnost museli přerušit činnost našeho 
družstva....

Šarovské skaly
Je rok 2020. Když jsem se podílela na pří-
pravě knihy Šarovy 2005, zastavila jsem 
se u každého šarovského...

15



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:
Dílčí přezkoumání hospodaření obce

OZ bere na vědomí dílčí přezkou-
mání hospodaření obce za rok 2019 
bez výhrad.
Obecně závazná vyhláška o místním 

poplatku ze psů.

OZ schvaluje obecně závaznou vyhláš-
ku č. 4/2019 o místním poplatku ze 
psů.
Obecně závazná vyhláška o odpa-

dech

OZ schvaluje obecně závaznou vy-
hlášku č. 3/2019 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Šarovy.
Obecně závazná vyhláška o místním 

poplatku za odpady

OZ schvaluje obecně závaznou vyhláš-
ku č. 2/2019 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů
Rozpočtové opatření č. 4/2019

OZ schvaluje rozpočtové opatření 
č. 4/2019, v souladu s ust. § 102 odst. 2 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), v platném znění 

a v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů – změ-
ny v rozpočtu – přesun rozpočtových 
prostředků na jednotlivých paragrafech 
a položkách.
Jednorázová splátka úvěru 

OZ schvaluje jednorázovou splátku 
úvěru obce ve výši max. 200.000,-- Kč.
Odměny neuvolněných členů zastu-

pitelstva obce

OZ stanoví odměnu za výkon neu-
volněné funkce starosty obce ve výši 
25.775,-- Kč s účinností od 1. 1. 2020.
OZ stanoví odměnu za výkon neuvol-
něné funkce místostarosty obce ve výši 
5.000,-- Kč s účinností od 1. 1. 2020.
Hospodaření obce

OZ bere na vědomí hospodaření obce 
ke dni 30. 11. 2019.

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:

Závěrečná zpráva o inventarizaci 

OZ schvaluje závěrečnou zprávu o in-
ventarizaci majetku obce za rok 2019.
Rozpočtové opatření č. 5/2019

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 
5/2019, v souladu s ust. § 102 odst. 2 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), v platném znění 
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9. zasedání OZ, 18. 12. 2019
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10. zasedání OZ, 5. 2. 2020
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a v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů - změny 
v rozpočtu - přesun rozpočtových pro-
středků na jednotlivých paragrafech a 
položkách.
Záměr obce - směna pozemků
OZ schvaluje záměr obce č. 1/2020 
směnit obecní pozemky parc. č. 523/29 
- orná půda o vým. 1535 m2 a parc. č. 
523/30 - orná půda - o vým. 2773 m2, 
vše v k. ú. Šarovy za pozemek parc. č. 
4810 - trvalý travní porost - o vým. 
3322 m2, k. ú. Březolupy. 
Smlouva o poskytnutí dotace č. 
1/2020
OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu obce Šarovy č. 1/2020 
a poskytuje účelovou dotaci ve výši 
28 000 Kč ve prospěch Sboru dobrovol-
ných hasičů Šarovy.
Smlouva o poskytnutí dotace č. 
2/2020
OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu obce Šarovy č. 2/2020 
a poskytuje účelovou dotaci ve výši 
25 000 Kč ve prospěch spolku Šarovská 
chasa, spolek.
Smlouva o poskytnutí dotace č. 
3/2020
OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu obce Šarovy č. 3/2020 a po-
skytuje účelovou dotaci ve výši 20 000 Kč 
ve prospěch spolku TJ Sokol Šarovy z. s..
Smlouva o poskytnutí dotace
OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí do-
tace mezi poskytovatelem, Zlínský kraj 
a obcí Šarovy a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy.
Žádost o poskytnutí dotace

OZ schvaluje žádost o poskytnutí do-
tace ze Zlínského kraje na moderniza-
ci místních komunikací na pozemích v 
majetku obce.
Rozhodnutí o výběru dodavatele
OZ schvaluje rozhodnutí o výběru do-
davatele na zakázku „Modernizace 
chodníků podél hlavního průtahu obcí 
Šarovy“, společnost SVS-Correct, spol. 
s r. o., Bílovice 513, IČO: 25513141, s 
nabídnutou cenou 1.683.611,-- Kč vč. 
DPH a pověřuje starostu obce k uza-
vření smlouvy.
Hospodaření:
OZ bere na vědomí hospodaření obce 
ke dni 31. 12. 2019.
Hospodaření:
OZ bere na vědomí hospodaření obce 
ke dni 31. 1. 2020.

Je přítomno 7 členů zastupitelstva, za-
sedání je usnášení schopné v souladu 
s ust. § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích. Jednání řídí starosta František 
Langr.
Body programu:
Odměna neuvolněného člena zastu-
pitelstva obce
OZ stanoví měsíční odměnu za výkon 
funkce neuvolněného člena zastupitelstva 
obce ve funkci člena kontrolního výboru 
ve výši 750,-- Kč s účinností ode dne slo-
žení slibu.
Rozpočet obce
OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2020
Střednědobý výhled
OZ schvaluje střednědobý výhled na 

11. zasedání OZ, 15. 4. 2020
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roky 2020 -2022. 
Smlouva - převod vlastnického práva
OZ schvaluje smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovi-
té věci - pozemek parc. č. 193 a parc. č. 
299/4 - ostatní plocha, ostatní komunika-
ce do vlastnictví obce a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene
OZ schvaluje smlouvu o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Šarovy a E.ON Distribuce a. s. a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.
Zpráva o uplatňování Územního plánu 
obce Šarovy v období 2015-2019
OZ projednalo zprávu o uplatňování 
Územního plánu obce Šarovy v uplynu-
lém období 2015-2019.
OZ schvaluje zprávu o uplatňování Územ-
ního plánu obce Šarovy v uplynulém ob-
dobí 2015-2019, včetně pokynů pro zpra-
cování návrhu Změny Územního plánu 
obce Šarovy.
OZ schvaluje prodloužení lhůty, která je 
považována za průtahy při pořizování 
změny Územního plánu, na 3 roky.
OZ ukládá určenému zastupiteli, po 
schválení Zprávy o uplatňování Územ-
ního plánu obce Šarovy v uplynulém ob-
dobí 2015-2019, zajistit zpracování návr-
hu Změny Územního plánu obce Šarovy.
Rozhodnutí o výběru dodavatele na 
pořízení automobilu pro JSDH Šarovy
OZ schvaluje rozhodnutí o výběru doda-
vatele na pořízení automobilu pro JSDH 
Šarovy, společnost LION CAR s. r. o., tř. 
Vítězství 852, Kunovice, IČO: 25503839, 
s nabídnutou cenou 901.823,-- Kč vč. 
DPH a pověřuje starostu obce k podpisu 

smlouvy.
Dofi nancování akce „Pořízení nového 
automobilu pro JSDH Šarovy“
OZ schvaluje dofi nancování akce „Poříze-
ní nového automobilu pro JSDH Šarovy“ 
z vlastních zdrojů - rozpočtu obce.
Hospodaření:
OZ bere na vědomí hospodaření obce ke 
dni 31. 3. 2020

Je přítomno 7 členů zastupitelstva, za-
sedání 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 2019
OZ schvaluje závěrečný účet obce za 
rok 2019 včetně zprávy nezávislého au-
ditora o výsledku přezkoumání hospo-
daření obce za rok 2019 bez výhrad.
Rozpočtové opatření č. 1/2020
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 
1/2020 v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) a v souladu s § 16 odst. 3 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů - 
změny v rozpočtu - přesun rozpočtových 
prostředků na jednotlivých paragrafech a 
položkách.
Smlouva o bezúplatném převodu
OZ schvaluje smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovi-
té věci - parc. č. 217/2 a parc. č. 255/5 
- ostatní plocha, ostatní komunikace, ve 
prospěch obce a pověřuje starostu obce k 

12. zasedání OZ, 23. 6. 2020
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podpisu smlouvy.
Smlouva o zřízení věcného břemene
OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi obcí Šarovy a společností 
E.ON Distribuce a. s. a pověřuje starostu 
obce k podpisu smlouvy.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene
OZ schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Šarovy a společností E.ON Distribuce 
a. s. a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy.
Rozhodnutí o výběru dodavatele na 
akci „Přístřešek pro kulutrní akce v Ša-
rovech“
OZ schvaluje rozhodnutí o výběru do-
davatele na akci „Přístřešek pro kultur-
ní akce v Šarovech“, společnost Klempos 
s. r. o., Březolupy 109, IČO: 25574931, s 
nabídnutou cenou 423.755,-- Kč včetně 
DPH a pověřuje starostu obce k podpi-
su smlouvy.

Smlouva o poskytnutí dotace
OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí dota-
ce z Fondu Zlínského kraje, programu na 
podporu obnovy venkova  na akci „Mo-
dernizace chodníků podél hlavního prů-
tahu obcí Šarovy“ ve výši 1.000.000,-- Kč.
Smlouva o poskytnutí dotace
OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí do-
tace z Fondu Zlínského kraje na realizaci 
projektu „Pořízení nové požární techniky 
- nákup dopravního automobilu s požární 
přívěsem nákladním“ v roce 2020 v rám-
ci spolufi nancování Programu MV - GŘ 
HZS „Dotace pro jednotky SDH obcí“, ve 
výši 300.000,-- Kč.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
OZ schvaluje rozhodnutí o poskytnu-
tí dotace na akci „Dopravní automobil s 
požárním přívěsem nákladním“ od MV 
ČR  - GŘ HZS ČR ve výši 450.000,-- Kč.
Hospodaření:
OZ bere na vědomí hospodaření obce ke 
dni 31. 5. 2020.

VZPOMÍNKA NA PANA JOSEFA GAJDŮŠKA

Narozen 25.2.1943
Zemřel 4.4.2020

Pan Josef Gajdůšek se do naší obce při-
stěhoval se svou rodinou začátkem 70. 
let 20. století. Bydlel v hájence a praco-
val jako zaměstnanec tehdejších Státních 
lesů. Velmi brzy se však zapojil také do 
společenského života obce. 
Byl velmi aktivním členem Tělovýchov-
né jednoty Sokol Šarovy a později se stal 
také jejím předsedou. V té době vyvíjela 

Tělovýchovná jednota bohatou činnost 
především při práci s dětmi a mláde-
ží.  Bylo to například pravidelné cvičení 
žactva a plnění DOZ (Dětský odznak 
zdatnosti) nebo účast na atletických sou-
těžích. O prázdninách pak tělovýchovná 
jednota pořádala stanový tábor u Hamší-
kovy chaty u Zlámance. 
V tomto období také došlo k vybudování 
šaten a kluziště, kde se v minulosti konaly 
líté hokejové mače a dodnes se koná také 
hodový fotbal. U všech těchto akcí stál i 
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Vím, že tuto větu v období po pande-
mii slýcháme často. V době, kdy k nám 
virus doputoval začátkem března, jsme 
nic takového slyšet nemohli, protože 
pro všechny z nás to bylo zcela něco 
nového a nevídaného a všichni jsme s 
obavou čekali, co bude v následujících 
týdnech a měsících. Postupně se začala 
projevovat česká a moravská povaha. 

Někteří řvali, že to stát nezvládá a 
bude konec světa, jiní dle mého ti ro-
zumnější a zejména zkušenější, začali 
uvažovat pragmaticky a začali konat, 
protože věděli, že si musíme pomoci 
i sami. O tom, že snad všechny ženy 
ve státě začaly šít roušky, není potřeba 
psát. Byla to samozřejmost a opět jsme 
se semkli dohromady. V té době už se 

ŠTĚDRÁ VEČEŘE PRO ZVÍŘÁTKA

pan Josef Gajdůšek. Za jeho aktivní čin-
nost mu proto patří veliký dík.

Oldřich Rochovanský

Patří se také doplnit, že pan Josef Ga-
jdůšek působil v Šarovech ve funkci 

starosty obce, a to v období let 2002 – 
2010. Právě v těchto letech byla v obci 
zahájena výstavba veřejného vodovodu 
a realizovány i další významné investiční 
akce. Pan Josef Gajdůšek se tak nemalou 
měrou zasloužil o modernizaci obce.

Pan Josef Gajdůšek (dole uprostřed) po jednom z hodových fotbalů

SPOLEČNĚ JSME TO ZVLÁDLI



9

začalo používat to oblíbené a populár-
ní: „společně to zvládneme“. Ať už z 
úst lékařů, sester či celého zdravotního 
personálu, hasičů, policistů, vojáků, 
sportovců, umělců, herců, zpěváků, 
řidičů, sociálních pracovníků a v ne-
poslední řadě i politiků všech stran a 
hnutí se neslo toto společné heslo.
Já bych se nechtěl vracet k situaci v 
celém státě, spíše bych se rád vrátil k 
nám do naší malé obce. Myslím, že 
jsme zareagovali poměrně dost rych-
le a díky paní hostinské Iloně, která 
v době, kdy nemohla provozovat naši 
oblíbenou šarovskou hospůdku, našila 
hodně roušek a věnovala je našim star-
ším občanům, kteří, jak jistě všichni 

víme, byli a neustále jsou tou nejohro-
ženější skupinou. Role roznašeče (ni-
koliv viru) se velmi ochotně ujal mís-
tostarosta obce David Fejt a s pomocí 
dcery Veroniky předal tento dar všem 
seniorům. Za to mu patří velké podě-
kování. Zajistili jsme i poměrně hodně 
dezinfekčních prostředků jak na Zlín-
ském kraji a magistrátě města Zlína, 
tak i přes mikroregion Za Moravú a 
díky naší víkendové obyvatelce Evě 
Chovancové, která zajistila nádoby s 
rozstřikovačem, měl pan místostaros-
ta opět práci. Úkol zněl jasně – zlik-
vidovat ne muže s koženou brašnou, 
ale zabránit zloviru, aby napáchal 
nějaké škody u nás v obci. Naštěstí i 

Dezinfekce pro šarovské občany/foto DF
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FAŠANKOVÉ SPOMÍNÁNÍ

díky dalšímu členu zastupitelstva, sta-
rostovi hasičů, Honzovi Soukupovi, 
který rozmístil na všech autobusových 
zastávkách a na budově obecního úřa-
du nádoby s dezinfekcí a návody na 
použití, se nám virus zatím vyhnul. 
Samozřejmě, že nechci dělat unáhlené 
závěry, ale věřím, že pokud se bude-
me chovat tak zodpovědně, jak jsme 
se zatím všichni chovali – dodržovali 
veškerá opatření a nařízení vrcholných 
orgánů, i nadále můžeme věřit, že vše 

se navrátí do původních dní a měsíců 
před pandemií. Chtěl bych za to vám 
všem spoluobčanům velice poděkovat 
a rád zopakovat to, co mám v titulku 
tohoto zamyšlení: VŠICHNI JSME TO 
SPOLEČNĚ ZVLÁDLI!
Přeji vám všem pokud možno klidné 
a pěkné prožití prázdnin a dovolené a 
věřím, že se setkáme při čtení dalšího 
čísla našeho Šarovce v lepším rozpo-
ložení.

František Langr

Příprava roušek pro nejohroženější skupinu šarovských spoluobčanů/foto DF

Eště než sa naplno rozjela epidémia 
čínských bacilů, stačili sme na Šaro-
vech uskutečnit fašank. A možeme byt 
na sebe hrdí lebo v letošním roce sme 
stáli před novú výzvú, kerú sme úspěš-
ně zrealizovali. Na sál sa nám totiž na-
stěhovali pingpongáři s tú jejich první 

ligú. Tú skončili v šest hodin večér no 
a už v sedm si tam ladili nástroje po-
zvaní fi dlikanti. Tím sa nám podařilo 
dosáhnút vytíženosti sálu na 99,9 pro-
centa. Kvalitní kúsek. Ale poďme pěkně 
popořadě.
Sobotní únorové ráno bylo nezvyklo 



11

teplé. Že je svět naruby už sme si stačili 
zvyknút a tož nás teploty kolem pat-
nácti stupňů nevykolejili. Sraz byl tak 
jak dycky v uličce na parkovišti. A tak 
jak dycky sa čekalo na hudební složku 
průvodu. Když už sa milostivo dosta-
vila, mohlo sa vyrazit. První zastávka, 
snídaňa u starosty. Po snídani sa vy-
razilo zpátky do uličky, lebo po loňské 
dobré zkušenosti se směrem průvodu 
Ulička, dolní konec, Kopec, horní ko-
nec sme věřili aj letos, že to je dobrý ná-
pad. Dobrý nápad to býl, ale enom po 
konec Uličky. Štědrost uličkářů je větší 
než českého ministerstva fi nancí a tož 
nekeré masky na konci Uličky trpěly 
ztrátú paměti.
Potěšující je aj štědrost ostatních spo-
luobčanů. Nekeří kvůli maskám za-
bili prasa, jiní zase vybrali špajsky a 

podělili sa s nama o letité zásoby, ar-
chivní vzorky a inší dobroty. Potem sa 
člověk nemože divit, že sme napraní jak 
derviši vletěli na sál povzbudit ty naše 
prvoligisty. Enomže na ně to mělo spíš 
opačný efekt. Namísto toho, aby mo-
rální převahu využili ve svůj prospěch, 
dostali sa naším povzbuzováním pod 
tlak, no a se svázanýma pálkama sa hra-
je pinec těžko. Co už, my sme udělali 
maximum.
V pět hodin večer už mělo víc jak třicet 
masek obchůzku pomalu za sebú a tož 
sa mohlo chystat na večerní zábavu. Po 
pingpongářoch bylo hlavně nutné po-
řádně vyvětrat lebo smradu bylo na sále 
jak v loštické centrále syrečkových dob-
rot. Potem už enom rychlo naskládat 
stoly, nachystat tombolu a mohli sme 
čekat na obligátních 30 návštěvníků. 

Šarovského fašanku se pravidelně účastní malí i velcí
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Ale ono šok. Ludí nakonec dorazilo 
dvakrát tolik. A to nečekali ani ti nej-
větší optimisti a tož bylo nutné eště při-
dat nejaký ten stůl a židlu, aby opozdilci 

nemoseli lapět na zemi u radyjátorů. 
Tož byla to podařená zábava. Ludé 
tancovali, zpívali, jedli aj pili, veli-
ce nic nerozbili a podle blažených 

Maškar byla hromada

Neschopnost chůze byla u nekterých súčást převleku
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(nepřítomných) výrazů ke koncu zába-
vy odcházali spokojení, nekeří aj obtěž-
kaní cenama z tomboly a plní zážitků 
z tradičního pochovávání basy, lebo při 
něm se každý dycky dozví nejaký ten 
drb na svojého súseda či súsedku.
A tož děkujeme týmto všeckým, kte-
ří sa do fašanku zapojili ať už tým, že 
dali dary do tomboly alebo tým, že nás 

pohostili či ináč přiložili ruku k dílu. 
Děkujem pingpongářom za bleskové 
uvolnění sálu. A děkujem hlavně za to, 
že hnedkaj po konci fašanku ste zasejc 
začali hřešit, lebo už včíl to vypadá, že 
příští rok to bude na prohřešky spoluo-
bčanů velice vydařený ročník. Enom 
tak dál, ludé. Tož tak.

Petr Bernatík

SBĚRY ODPADŮ

V době, kdy se postupně uvolňovala 
vládní opatření proti šíření koronaviru,  
uspořádali šarovští hasiči sběr kovové-
ho odpadu. Obec Šarovy se pak k hasi-
čům připojila, když pro občany zajistila 
kontejner pro velkoobjemový odpad.
Železného šrotu se po obci nasbíralo 
5,48 t.

Sběr velkoobjemového odpadu se 
uskutečnil již podruhé a podle poctivě 
naplněného kontejneru o obsahu 30m3 
bylo vidět, že občané možnost zbavit se 
nepotřebného nábytku, koberců a jiné-
ho rozměrného odpadu vítají.
Hasiči pak ochotně pomáhali s od-
vozem velkoobjemového odpadu 

Z fašanku byli letos nekeří na větvi



14

NOVÉ VYBAVENÍ PRO HASIČE

Šarovským dobrovolným hasičům se i 
nadále daří získávat fi nance na nové vy-
bavení. V tomto roce se podařilo získat 
fi nanční prostředky, které byly obratem 
využity k zakoupení  nové motorové 
pily Stihl MS 261. Ta plně odpovídá 
potřebám hasičů k zásahům. K moto-
rové pile byla navíc pořízena ochranná 
přilba. Pořizovací cena tohoto vybavení 
činila 20 000 Kč a celá tato částka byla 

hrazena Nadací Agrofert. 
Další vybavení bylo pořízeno za pod-
pory Zlínského kraje. Pro dva členy zá-
sahové jednotky byly zakoupeny nové 
zásahové obleky a zásahová obuv. Vý-
bava jednotky se také rozrostla o dvě 
nové mobilní radiostanice Motorola. Z 
celkové částky 43 500 Kč bylo uhraze-
no 30 000 Kč z dotace Zlínského kraje, 
zbylé prostředky uhradila obec Šarovy.  

občanům, kteří je o to požádali, proto-
že nebylo v jejich silách rozměrné smetí 
do přistaveného kontejneru dopravit.
Tradičně, jako na každých brigádách 
SDH byla účast členů na sběru vysoká, 
a to až tak, že překvapila i dodavatele 

proviantu, který musel v samotném 
závěru konstatovat, že odvedená práce 
nebyla přímo úměrná množství připra-
vené stravy.
Všem děkujeme.

Za SDH Šarovy David Fejt

Hasiči při práci/foto DF
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MLADÍ HASIČI V DOBĚ POKORONAVIROVÉ

V měsíci březnu z důvodu vládních 
opatření jsme podobně jako jiné slož-
ky a vlastně i celá společnost muse-
li přerušit činnost našeho družstva 
mladých hasičů. Ale přišlo rozvolnění 

a tak jsme se konečně po třech mě-
sících nicnedělání a vyčkávání mohli 
opět začít scházet na hasičské louce a 
začít trénovat požární útoky. 
Někteří žáci začali ve starší kategorii 

Díky těmto příspěvkům se nám daří 
zvyšovat akceschopnost našich hasi-
čů. Přejme si, aby nové vybavení bylo 

používáno hlavně při výcviku a ne u 
skutečných zásahů.

Jan Soukup

Mladí hasiči konečně soutěží/foto VB

Nové vybavení našlo své využití téměř okamžitě/foto SDH Šarovy
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  1. TJ Holásky 20 17 0 3 0 194:105 54
  2. KST Sokol Znojmo - Orel Únanov 20 16 1 3 0 181:103 53
  3. KST Blansko 20 16 0 4 0 181:126 52
  4. TJ Mikulčice 20 12 3 5 0 171:141 47
  5. TJ Sokol Šarovy 20 9 4 7 0 168:158 42
  6. SKC Zruč nad Sázavou TENNISLINE 20 10 1 9 0 165:153 41
  7. TJ Žďár nad Sázavou 20 8 3 9 0 141:158 39
  8. TJ Sokol Lanžhot 20 7 4 9 0 142:155 38
  9. TTC MS Brno C 20 4 4 12 0 139:178 32
10. SK Slatina 20 3 4 13 0 116:182 30
11. TJ Chropyně 20 3 2 15 0 125:181 28
12. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 20 2 0 18 0 103:186 24

plnit  náročnější úkoly než bývali 
zvyklí. A svých nových povinností 
se zhostili s nejvyšší zodpovědností. 
Chválu trenérů sklízí zejména Tomáš 
Kadlčík, který kromě našroubování 
sacího koše začíná zvládat i „kýblo-
vání“.
Na konci června se také uskutečnily 
první soutěže pro žáky. A protože i 
našemu potěru již měření s mladými 
hasiči z jiných obcí chybělo, zúčastni-
lo se naše družstvo soutěží v Želecho-
vicích a Ludslavicích.

V Želechovicích se cvičilo na těžkém 
terénu, ale 5. místo za čas 19.48 s nás 
velmi příjemně překvapilo. Ještě lep-
šícho času, 18.25 s, jsme dosáhli  v 
Ludslavicích. V těžké konkurenci to 
však v konečném zúčtování znamena-
lo „pouze“ 12. místo. I přesto bylo pa-
trné, že naši žáci udělali další výkon-
nostní pokrok a dosažené soutěžní 
časy jsou snad příslibem velkých věcí 
příštích. Nechť se jim daří i v další 
fázi znovuobnovené soutěžní sezóny.

Jarek Křen ml.

KORONAVIRUS ZKRÁTIL SEZÓNU VŠEM TÝMŮM

Loňská sezona byla poznamenaná 
pandemií koronaviru, a proto se vět-
šina svazů rozhodla zkrátit a ukončit 
sezonu, a ponechat výsledky po dvacá-
tém kole soutěží. Áčko, hrající 3. ligu, 
bojovalo až do rozhodujícího 13. a 14. 
kola o play off. Po domácích prohrách 
však byla šance v nedohlednu. Koneč-
né páté místo ale není vůbec špatné 

umístění. Postarala se o to především 
opora a nejlepší hráč soutěže Karel 
Bojko. Tak jako loni prohrál v celé 
soutěži jen tři zápasy. Také další čle-
nové družstva, Zdeněk Dorňák, Petr  
Jahůdka a Lubor Křen měli podobnou 
úspěšnost jako loni. Dobrou zprávou 
je, že i příští sezonu, budou mít Ša-
rovy svého zástupce v 3. lize. Ambice 

Konečná tabulka
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jsou podobné jako loni. Postoupit do 
play off. Ale letošní sezonu budou hrát 
na severu Moravy. Gratulujeme všem 
hráčům za skvělý výsledek a reprezen-
taci naší obce za hranicemi kraje. 
Tak úspěšně jako A týmu se bohužel 
nedařilo béčku v I. krajské soutěži. 
Družstvo od začátku sezony bojova-
lo spíše o to, kdo vůbec bude hrát. A 
když ještě navíc odešel po polovině 
soutěží třetí hráč soupisky do Otro-
kovic, byl sestup Béčka nevyhnutel-
ný. I přes neradostný závěr musíme 
poděkovat především Radaně Vrá-
nové za příkladný přístup k zápasům 
za béčko. Radana totiž hraje ještě 
ženskou II. ligu za oddíl Vsetína. 
Tam neprohrála jediný zápas. Příští 
sezonu se však rozhodla soustředit 
se na zápasy v ženských soutěží. A 

i proto, že jsme nenašli na příští se-
zonu dostatek hráčů do krajských 
soutěží, bylo rozhodnuto o výměně 
II. Krajské soutěže za II. okresní sou-
těž s oddílem Zlína. Stabilizuje se tak 
celý oddíl a v příští sezóně zůstanou 
v oddíle tří soutěže. 
Ani našemu céčku se nepodařilo 
udržet soutěž a sestoupilo do III. 
okresní soutěže. Ale právě výměna 
soutěží nám pomůže, že soutěže bu-
dou hrát hráči, kteří tyto soutěže hra-
jí s přehledem a tak nebude problém 
soutěže udržet. Výhled na příští se-
zonu je proto daleko optimističtější a 
veselejší. 
Na závěr musíme poděkovat sta-
rostovi obce Šarovy a celému zastu-
pitelstvu za podporu naší jednotě a 
našemu sportu. Bez podpory obce by 

Torzo B-týmu před svým posledním zápasem v Holešově/foto JG
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bylo nemyslitelné takovéto soutěže v 
tomto rozměru vůbec konat. Děku-
jeme všem hráčům i přispěvovatelů, 
sponzorům a všem lidem obce za 

podporu a fandění našemu malému 
sportu. Zveme všechny příznivce na 
příští sezonu.

Robert Gajdůšek

UKÁZKA ŘEZU STROMŮ

Těsně před pandemií koronaviru spoje-
nou s omezujícími vládními nařízeními 
proti jeho šíření, uspořádala obec Šarovy 
ukázku řezu ovocných stromů. Bezmá-
la dvouhodinovou praktickou ukázku 
provedl předseda základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Zlín pan 
Němeček.

U nás ojedinělá akce, dnešní mluvou 
workshop, přilákala přibližně 25 šarov-
ských zahrádkářů, kteří se o problema-
tiku správného řezu ovocných stromů 
zajímají.
Během ukázkových řezů a stříhání růz-
ných ovocných stromů pan Němeček 
odpovídal na dotazy účastníků, také 

Šarovští pěstitelé byli velmi zvídaví/foto DF
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doporučil správné nářadí k práci sadaře 
a poradil jak ochránit stromy proti škůd-
cům.
Věřím, že z tohoto setkání si každý něco 
odnesl a nové poznatky využil také prak-
ticky na svých ovocných stromech. Už 

dnes viditelná vyšší úroda je tomu jistě 
důkazem.
Poděkování patří jak panu Němečkovi, 
tak manželům Soukupovým, kteří pro-
půjčili své stromy pro dobrou věc.

David Fejt

ŠAROVSKÉ SKALY

noze“.
První vzpomínka je na místa pro šarov-
ské občany důležitá zejména v minulos-
ti. Pro nás děcka místa oblíbená pro naše 
hry a vycházky – šarovské skaly. Takto se 
říkalo místům, kde se lámal kámen ne-
boli lom. A já tento výraz – skaly budu 
používat.
Proběhly jsme po mostku přes mlýnský 

náhon (dnes by to bylo kolem domu 
pana Jarcovjáka č. p. 61 a přes zahradu 
manželů Šohajkových č. p. 28) po polní 
cestě až ke skale. Kvetly tam první fi alky, 
zrály první jahody. Voněly akáty, šeříky 
a ovocné stromy. Byla to skala kameníka 
Antonína Popelky č. p. 61.
V mém dětství se již kámen ve skale ne-
lámal. Kameníka strýčka Popelku jsem 

A. Popelka/foto archív M. Pajtinové

Je rok 2020. Když jsem se podílela na 
přípravě knihy Šarovy 2005, zastavila 
jsem se u každého šarovského domku. 
Co se na Šarovech za těch 15 let změ-
nilo?
Některé domky jsou pěkně opravené, 
jiné zbourané, ale přibyly i nově posta-
vené. Smutné je, že ti, co nám pomáhali 
knihu tvořit a psát, hledali fotografi e pů-
vodních domků a vzpomínali, už mezi 
námi nejsou a domů se již nevrátí.
Zastavím se a moje vzpomínky se vrací 
do dětství. Vybavuji si všechny ty hodné 
a pracovité strýčky a tetičky (tak jsme 
jako děti říkali dospělým lidem v celé 
dědině). Pozorovala jsem je při práci na 
poli a zahradách a znala i některá jejich 
řemesla. Říkalo se, že řemeslo má zlaté 
dno a dnes se spíše říká, že je „ na volné 
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ale znala. Když jsme šly do skaly, nahlí-
žely jsme mu přes plot na dvůr, jak se 
stará o své včeličky v několika úlech, pro 
které vysázel kolem skaly tolik kvetou-
cích stromů. Byl to dobrý hospodář, byli 
jsme sousedi na poli v Pasekách a Šarov-
sku. Pomáhali jsme si. Tetička Popelko-
va chodila za mojí stařenkou Antonií, 
povídaly si a já je ráda poslouchala.
V minulosti vlastnila skalu rodina Otép-
kova. Rodiče strýce Popelky byli Řehoř a 
Florentina, za svobodna Otépková.
Kdy se měnilo vlastnictví skaly ne-
vím, ale v písemnostech se nachází tyto 
zmínky. První zmínka o této skale je z 
roku 1890 a nachází se v zápisu Okresní-
ho výboru. Jednalo se o stavbě silnice ze 
Šárova do Bohuslavic. Okresní silniční 
výbor navrhl stavbu silnice, tento návrh 
posoudil, schválil a vyslovil s ním sou-
hlas. Vzhledem k fi nanční situaci obce 
oznámil, že obec Šárov je schopna dát 
na stavbu zdarma kámen a pozemky. 
Vyrovnání s jejich majiteli by obec za-
bezpečila ze svých prostředků.
V prosinci roku 1892 byla uzavřena do-
hoda mezi rodinou Otépkovou č. p. 4 a 
Popelkovou č. p. 9 o výměně pole a úro-
dy z nich. Popelkovi si vymínili mimo 
jiné možnost nalámání kamene z Otép-
kovy skaly, za to přenechali Otépkům 
mostek přes náhon.
V roce 1893 za lom kamene bylo vypla-
ceno Františku Otépkovi č. p. 4  20 zla-
tých.
V zápise z roku 1896 o stavbě silnice se 
uvádí: zřídit potřebné kanály a příkopy, 
kámen dodá František Otépka č. p. 4, 
který přitom slíbil, že bude na opravu 
obecních cest zdarma dodávat štěrk.

V roce 1897 byla stavba silnice započata 
a je zajímavé, jak byli pracovníci odmě-
ňováni.
Za práci obec platila takto: lamačům ka-
mene 3 zlaté za 8 kubíků, za jeho odvoz 
2 zlaté a 50 krejcarů. 
Pracovníci přímo na stavbě dostávali 
za ruční práci – muži 50, ženy 40, staří 
a výrostci 35 a mladší 25 krejcarů za 1 
běžný metr vybudované silnice.
Za pár koní s vozkou dostávali 3 zlaté, 
za štětování bez příkopu bylo za 1 běžný 
metr 15 krejcarů, zatlučení kamene na 
jeden hranol 80 krejcarů a za kubík dob-
rého písku 3 zlaté a 50 krejcarů.
V roce 1931 je uvedeno v zápisu obec-
ního úřadu: Na opravu obecních cest 
se zavázal Antonín Popelka č. p. 61 na-
lámat kámen za cenu 6,25 Kč za 1 ku-
bík. Zastupitelé nechali vybubnovat, zda 
někdo naláme kámen levněji. Zřejmě se 
takový občan nenašel.
V dalších zápisech jsem již zmínky o Po-
pelkové skale nenašla. Ale z vyprávění 
mojí stařenky vím, že  kámen byl použit 
i na stavbu Justičního paláce s věznicí 
v Uherském Hradišti. Stavba započala 
v roce 1891 a trvala 6 let. Dle stařenky  
jezdilo denně ze Šarov do Uh. Hradiště 
několik koňských povozů s naloženým 
kamenem.
A také se tento kámen použil na zákla-
dy naší chalupy, stodoly, chlévů a sklepu 
stavěných v roce 1898. A u jiných used-
lostí tomu bylo podobně. Za zmínku 
také stojí opracování kamene na různé 
brusy.
Další skala byla ve vlastnictví rodiny 
mlynáře Antonína Hruboše č. p. 1. Tato 
skala se nacházela přibližně v místech 
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nad dnes již neexistující zahradou zva-
nou „mlynářčina“ nad starým mlýnem.  
První zmínka o skale Antonína Hrubo-
še je z roku  1893, kdy za lom kamene 
bylo Antonínu Hrubošovi  vyplaceno 10 
zlatých. A druhá z roku 1902, v zápise 
je uvedeno: „Zastupitelstvo se rozhod-
lo vysázet od Hrubošovy skaly akátové 
stromořadí po dům Hanáčkových č. p. 
14 a na návsi po horní straně silnice“.
Třetí významnou skalou byla skala Pe-
škova, kterou rodina získala dědictvím 
od rodiny Sedlářovy. Místo této skaly 
je dobře patrné dodnes a nalezli byste ji 
přibližně nad zahradou rodiny Fusků č. 
p. 7.
Důležitost takového lomu – skaly byla 
pro obyvatele obce Šárov, dnešní Šarovy, 
odjakživa velmi důležitá. První osadníci 
Šárov stavěli svá obydlí z místních zdro-
jů a kámen byl důležitým stavebním ma-
teriálem a skaly zde byly.

Pro zajímavost jsem vyhledala jména 
prvních osadníků, která budou souviset 
se skalami.
V roce 1699 Sedlář č. p. 4, Jura Popelka 
č. p. 10, Šimon Sedlář č. p. 14 a Martin 
Popelka č. p. 21. 
V roce 1775 Josef Sedlář č. p. 5 a Josef 
Sedlář č. p. 11. Byli to podsedníci, kte-
ří hospodařili na panské půdě. Vlastni-
li svá obydlí, ale pracovali na cizí půdě. 
Později, v době kdy se půda prodávala, 
se stávali vlastníky a stali se tak majiteli 
pozemků i skal.
V obci se nacházely ještě dvě menší ska-
ly. Přešlo se přes obecní louku, dnešní 
výletiště, přeskočil potok  a byli jsme ve 
skale. Chodníčkem nahoru pak do lesa. 
Nahoře bylo oblíbené místo různých her 
děcek. A také na pozorování tanečních 
zábav na výletišti. Mezi dospělé lidi děc-
ka nemohla, ale nahoře na skale to zaká-
zané nebylo.

Popelkova skala dnes připomíná spíše les



22

O něco dál v lese nedaleko od hájenky 
byla další malá skala, krásné prosluněné 
místo kam jsem chodila s ostatními na 
jahody. Jistě se tu líbilo i vyhřívajícím se 
užovkám a to byl konec vycházkám na 
tuto skalu, hadů jsem se bála.
V pozdějších letech jsem se tam ráda 
vracívala. Skala časem sjížděla do žleba, 
kolem vzrostl vysoký les a dnes by ji už 
málokdo našel.
V závěru povídaní o šarovských skalách 
se omlouvám čtenářům, že jsem si tak 
moc zavzpomínala a rozepsala. Ale uvě-

domila jsem si, jak velký význam tyto 
skaly pro zdejší život lidí měly. A také  
skutečnost, že tak malá obec měla a ještě 
má, i když už většina z nich splynula s 
okolím, pět  skal, bývalých lomů kame-
ne.
A také možná pěkný námět pro naši 
mladou generaci – vydat se na tato mís-
ta, vyhledat je a připomenout si odkud 
se vzaly mnohé stavební kameny, které 
se dodnes nachází v základech domků a 
jiných staveb našich předků.

Libuše Langrová

ŠAROVSKÁ ŘEMESLA

V další vzpomínce u kamení zůstaneme.
Nemohu nevzpomenout a vynechat 
pracovitého a humorného cestáře, pana 
Františka Ondru z domku č. p. 3, na 
jehož rodinu mám krásné vzpomínky. 
Než se rozepíši o jeho práci cestáře, tro-
chu odbočím. 
Při slovu cestář se většině z nás vybaví 
známá písnička „Cestářská“. Snad každý 
ji zná. Je o cestáři žijícím na silnici do 
Prášil, kterého paní ve zlatém kočáře 
lituje, jak těžkou práci má. Málokdo už 
ale ví, že se jedná původně o francouz-
skou lidovou píseň, upravenou u nás do 
všem dobře známé  podoby a populár-
ní tak, že byla dokonce v letech 1957 a 
1958 nejprodávanější písní na gramofo-
nových deskách.
Další zajímavostí je například to, že i 
práce cestáře byla přednostně přidělová-
na bývalým legionářům dle zvláštního 
zákona tak, jako další pracovní místa. 

Cestář o silnice pečoval, roztloukal ka-
mení a díry vysypával směsí kamení a 
jílu rozmíchaném ve vodě. Ve škarpách 
sekal trávu a bílil patníky. Při plnění své-
ho povolání používal všelijaké nářadí, 
kolečko, košťata, kosu, motyku, krum-
páč a lopatu. Díky koňským povozům, 
které hojně využívali cest a silnic využil i 
škrabku na kobylince.
A nyní už k šarovskému cestáři, panu 
Ondrovi. Každé ráno vyjel s kolečkem, 
lopatou, hráběmi a dalším nářadím v čis-
tém pracovním oblečení a s kloboukem 
na hlavě za svou prací. Měl na starosti 
udržovat v celé dědině příkopy u silni-
ce a opravovat díry na silnici v délce od 
Hraniček na dolním konci až k hranici 
s Bohuslavicemi. Příkopy byly „vzoro-
vé“, tráva kolem posečená, díry na cestě 
spravené. Na okraji silnice byly hromady 
štěrku na opravy. Pro nás děcka byly pří-
kopy lákavé na honičky, po dešti bosky 
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BLAHOPŘEJEME

VZPOMÍNÁME

Josef Gajdůšek           4. 4. 2020     77 let
Anna Habrovanská  28. 4. 2020    81 let
Marie Dyšlevská       28. 5. 2020   88 let - rodačka ze Šarov

Jana Soukupová               leden 2020 - 70 let
František Ondrašík       březen 2020 - 70 let
Libuše Pivodová              duben 2020 - 75 let

v teplé vodě i v blátě bylo radost běhat. 
Kluci někdy pana cestáře zlobili, když po 
sobě házeli štěrkem. Pohrozil jim a po 
jeho humorné průpovídce utekli příko-
pou do dědiny. A jak říkala paní kněžna 
v písničce, práce cestáře byla opravdu 
těžká. 
Ale byla neděle a po těžké každodenní 
práci to byl den pro něj a jeho rodinu 
sváteční. Byla radost pohledět, jak ulič-
kou sešli na silnici svátečně oblečení. 
Tetička ve svátečním „dolském“, strýček 

sváteční klobouk na hlavě. Tetička se 
jmenovala Anna. Mám na ni vzpomín-
ku u příležitosti svátku Anny. 
S mojí kamarádkou Vlastou Jančarovou, 
č. p. 58 jsme chodívaly Annám vyhrávat. 
Hudební nástroje byly pokličky, někdy 
i zpěv a k tomu přání a kytička. A tak 
krom výše uvedené tetičky to byly Anna 
Ondrášová č. p. 46 a Anna Ondrašíková 
č. p. 39. Už nás vyhlížely a něčím obda-
rovaly.

Libuše Langrová

TĚŠÍME SE NA

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek - 12. - 13. 9. 2020

Přednáška „Československé legie“ - 29. 9. 2020 v 18:00 - sál Šarovské hospody

Šarovské krojované hody - 7. 11. 2020




