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Školní rok 1943-44 – Divadelní 

představení žáků z měšťanské školy 

v Březolupech.

Nevěsta - Marie Juráková z Březolup

Ženich - František Vojtásek ze Šarov

Jindřich Vyoral č. 61
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Vážení čtenáři,

Vstoupili jsme do roku 2013 a doufejme, 

že bude alespoň tak úspěšný jak ten mi-

nulý. Co přinese každému z nás a co pro 

obec nikdo neví, ale budeme se snažit, 

aby to byly věci příjemné a hlavně pro ob-

čany užitečné. V úvodu roku jsme všichni 

podpořili tradiční „Sbírku tříkrálovou“, 

která ukázala, že roste zájem rok od roku 

pro podporu charity. Rekord jsme zazna-

menali při první přímé volbě prezidenta, 

kdy volební účast byla mnohonásobně 

vyšší než celostátní průměr. A do třeti-

ce rekord-nejvyšší počet masek v histo-

rii při únorovém fašaňku. Na „Šarovské 

slivovičce“ byl počet vzorků pozname-

nán neúrodou, ale nijak to neovlivnilo 

výtečnou atmosféru. Doufám, že i další  

akce plánované na toto pololetí, ať už je 

to „Pálení čarodějnic“, nebo „Oslava Dne 

matek“, či “Melúnový pohár“ opět pro-

běhnou v pohodové atmosféře. Zmíním 

se krátce co má v programu na třetí čtvr-

tinu mandátu ZO. Úvodem roku jsme za-

žádali o dotaci na opravu kaple a věříme, 

že nám bude vyhověno. Po více jak dvou 

letech od zažádání o bezúplatný převod 

pozemků z vlastnictví státu do vlastnic-

tví obce se daly konečně věci do pohybu, 

takže můžeme nyní zvýšit počet žádostí 

o získání dotací na různé projekty. Oživil 

se projekt přechodu pro chodce v obci.

Věřím, že se nám podaří vše dotáhnout 

do zdárného konce. Vše dobré přeje
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Obecní zastupitelstvo informuje

17. a 18. zasedání OZ                               4

Šarovský kroj

3. část                                                       16

Příroda kolem nás

Přírodní jevy a časové úseky                  18

Rekordní fašanková obchůzka

Je 9. února krátce po desáté hodině do-

poledne a k fašankové obchůzce obcí se 

schází rekordní počet masek. 

Šarovská slivovička až druhá

Letošní 16. březen byl ve znamení 6. roč-

níku šarovského koštu slivovice.

Mládež hraje stolní tenis

Vzpomínám si na své dětství, když jsme 

chodili s klukama hrávat „pinec“ do staré 

školy, ve které je dnes autobazar.

František Langr

text David Fejt / foto Martin Fusek

text David Fejt / foto Martin Fusek

text Dušan Soukup / foto Martin Fusek
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17. zasedání OZ, 13. 12. 2012

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

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: 

Schválení rozpočtového provizoria 

Zastupitelé jednali o rozpočtovém pro-

vizoriu pro hospodaření obce pro obdo-

bí po 1. 1. 2013 do doby schválení nové-

ho rozpočtu pro rok 2013. V období roz-

počtového provizoria bude obec hradit 

výdaje měsíčně do výše 1/12 skutečných 

výdajů roku 2012.

Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 

2012

Starosta předložil zprávu o hospodaře-

ní k 30. 11. 2012. Předložená zpráva byla 

vzata na vědomí.

Dílčí přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2012

Přezkoumání hospodaření za I/II 2012 

bylo vzato na vědomí.

Příkaz k inventarizaci obecního majet-

ku za rok 2012

Starosta seznámil přítomné s návrhem 

členů inventarizační komise. Vydaný in-

ventarizační příkaz byl schválen.

Schválení prodeje pozemku 

Obecní pozemek v k.ú. Šarovy p.č. 164/1 

o výměře 95 m², zapsaný na LV 10001 

bude prodán za smluvní cenu 12 korun 

za m².

Schválení směny obecního pozemku       

Zastupitelé schválili změnu obecního

pozemku p. č. 217/6, ostatní plocha 

o výměře 188 m², odděleného z pů-

vodního pozemku 217/3, LV 10001 pro 

obec Šarovy v k. ú. Šarovy, geometric-

kým plánem č. 239-085/2012, odsouhla-

seného příslušným katastrálním praco-

vištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský 

kraj, za pozemek p.č. 253/3 trvalý trav-

ní porost, o výměře 208 m² v k. ú. Šaro-

vy, LV 311 ve vlastnictví Dupalová Re-

nata a Pištora František, oba bytem Mo-

ravská 4774, Zlín.

Záměr obce o nabytí pozemku

Bylo schváleno bezúplatné nabytí po-

zemku p. č. 1223/3 v k. ú. Lhota u Zlína, 

o výměře 87 m², LV 10001 do vlastnictví 

obce Šarovy.

Nákup pozemků 

zastupitelé schválili nákup pozemků:

- p. č. 279/1 o výměře 478 m² zapsaná 

na LV 101

- p. č. 300/2 o výměře 612 m² zapsaná 

na LV 101

- p. č. 300/21 o výměře 93 m² zapsaná 

na LV 101

(ve vlastnictví Pešulová Marcela, Zolo-

va 336/23, Olomouc za smluvní cenu 12 

korun za m²)

- p. č. 279/2 o výměře 650 m² zapsaná 

na LV 178 (ve vlastnictví Soukup Dušan 

a Soukupová Dagmar, oba bytem Šarovy 

96, za smluvní cenu)

- p. č. 300/3 o výměře 351 m² zapsána 

LV 311 (ve vlastnictví Dupalová Rena-

ta a Pištora František, oba bytem Morav-

ská 4774, Zlín za smluvní cenu 1 koru-

na za m²)
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- p. č. 300/2 o výměře 83 m² zapsaná 

na LV 311 (ve vlastnictví Dupalová Re-

nata a Pištora František, oba bytem Mo-

ravská 4774, Zlín za smluvní cenu 12 ko-

run za m²)

Schválení pořízení změny č. 4 ÚPN SÚ 

Šarovy

na základě žádosti ing. Dupala Jana, by-

tem Bohuslavice u Zlína 214 se jedná 

o pozemky: 

- p. č. 460/1 o výměře 1 396 m², zapsa-

ná na LV 62

- p. č. 462/1 o výměře 1 260 m², zapsa-

ná na LV 62

Změna na území s převažující funkcí by-

dlení.

na základě žádosti Voděnky Milana, by-

tem Lhota u Vsetína 240 se jedná o tyto 

pozemky:

- p. č. 460/23 o výměře 1 578 m², zapsa-

ná na LV 314

- p. č. 460/19 o výměře 20 m², zapsaná 

na LV 314.

Změna na území s převažující funkcí by-

dlení.

Pořízení změny bylo schváleno s tím, že 

veškeré náklady hradí žadatelé.

Schválení obecně závazných vyhlášek 

s účinností od 1. 1. 2013

- Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o sta-

novení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění a odstraňování komu-

nálních odpadů a nakládání se staveb-

ním odpadem na území obce Šarovy

- Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o mí-

stním poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-

vání a odstraňování komunálních odpadů.

- Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 

o místním poplatku ze psů.

- Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb 

psů na veřejném prostranství v obci Ša-

rovy.

Schválení návrhu Smlouvy o spoluprá-

ci mezi obcemi Šarovy, Šárovcova Lho-

ta a Šarovce

Starosta František Langr předložil návrh 

Smlouvy o spolupráci mezi obcemi Ša-

rovy, Šárovcova Lhota a Šarovce.

Různé

Starosta seznámil přítomné s tím, že 

máme v obci dalšího občana se zlatou 

plaketou za odběr krve, kterým je Ra-

dovan Panoš. Dále poděkoval panu Ga-

jduškovi za vánoční strom před obec-

ním úřadem a hasičům za jeho nazdobe-

ní. Připomněl, že 11. - 12. 1. 2013 budou 

volby, podrobnosti jsou na našich strán-

kách. Upozornil na nové vydání Šarovce 

a na závěr informoval občany o umístě-

ní kontejnerů na sklo.

Návrh usnesení

Starosta přednesl návrh na usnesení 

č. 17/2012.

Odsouhlaseno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Jsou přítomni 4 členové zastupitelstva, 

zasedání je usnášení schopné v souladu 

s ust. § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-

cích. Jednání řídí starosta František Langr.

Body programu:

Odsouhlasení závěrečné zprávy o in-

ventarizaci obce za rok 2012

Závěrečnou zprávu o inventarizaci obce 

za rok 2012 předložil ke schválení sta-

rosta.

18. zasedání OZ, 26. 2. 2013
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Poskytnutí fi nančních prostředků na rok 

2013

Dle požadavků spolků byl předložen 

ke schválení návrh poskytnutí fi nanč-

ních prostředků:

SDH Šarovy - 20 000 Kč,-

Jednotka SDH - 13 000 Kč,-

Šarovské hejtmanství - 12 000 Kč,-

TJ Sokol Šarovy - 10 000 Kč,-

Souhlas se žádostí na poskytnutí dota-

ce na opravu kaple

Bylo odsouhlaseno podání žádos-

ti na poskytnutí dotace na opravu 

kaple a jejího okolí prostřednictvím 

MAS Dolní -Poolšaví z fondů SZIFu.

Vydání seznamu kulturního dědictví 

venkova obce Šarovy

Zastupitelstvo schválilo vydání seznamu 

kulturního dědictví venkova obce Šarovy.

Různé

Starosta poděkoval těm, kteří se podíle-

li na organizaci tříkrálové sbírky. Dále se 

zmínil o další úspěšné akci, kterou byl 

fašaňk.

Návrh usnesení

Starosta přednesl návrh na usnesení 

č. 18/2013.

Odsouhlaseno: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Nadprůměrná účast provázela historicky 

první prezidentské volby v Šarovech. Opro-

ti celostátnímu průměru, který v prvním 

kole dosahoval 61,31 % a ve druhém 

59,11 %, přišlo v Šarovech svého kandi-

dáta podpořit 71,36 %, respektive 62,69 % 

ze zhruba dvou stovek voličů.

V prvním kole dostal nejvíce hlasů Mi-

loš Zeman (31,69), na druhém místě 

se v naší obci umístil Vladimír Franz 

(13,38), Karel Schwarzenberg (10,56) 

skončil za Janem Fischerem (12,67) a Zu-

zanou Roithovou (11,26) na pátém místě.

Miloš Zeman měl v Šarovech navrch 

i ve druhém kole prezidentských vo-

leb, když pro něj z celkem 199 voli-

čů hlasovalo 81 lidí (64,80 %), Karel 

Schwarzenberg získal na svoji stranu 

jen 44 Šarovjanů (35,20 %).

Celkovým vítězem a prvním veřejně vo-

leným prezidentem se stal Miloš Zeman.

Aleš Fuksa

HISTORICKY PRVNÍ PREZIDENTSKÉ VOLBY

PINGPONGÁŘSKÝ PLES

V netradičním termínu 2. února se moh-

li nejenom naši spoluobčané již potřetí 

dobře pobavit na fašaňkové zábavě po-

řádané oddílem stolního tenisu TJ Sokol 

Šarovy. Datum, dřívější o týden, byl vy-

brán nejen z důvodu náročnosti fašaň-

kové pochůzky dědinou, která mnohé 

účastníky natolik unaví, že se zábavy už 

ani nezúčastní, ale i proto, že pořadatelé 

se mohli zařadit do fašaňkové chasy.

K tanci a poslechu hrála již tradičně 

výborná hudební skupina Duha, odha-

dem bavila asi šedesát účastníků této 

akce, které na závěr čekalo losování 
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tomboly o hlavní cenu - LCD televizi.

Výtěžek z této akce spolu s příspěvkem 

od SDH Šarovy byl věnován na rekon-

strukci kuchyňky, kde pingpongáři 

provedli montáž kazetového podhledu, 

elektroinstalace a vymalovali. Hasiči 

pak zabudovali novou kuchyňskou lin-

ku a věšáky.

Pořadatelé děkují všem, kteří přišli vy-

tvořit dobrou atmosféru a podpořili tak 

stolní tenis v Šarovech.

foto / text Martin Fusek

REKORDNÍ FAŠAŇKOVÁ OBCHŮZKA

Je 9. února krátce po desáté hodině dopole-

dne a k fašankové obchůzce obcí se schází 

rekordní počet masek. Dohromady sed-

matřicet dospělých a dětí se rozhodlo strá-

vit sobotní den vesele s písničkou a s po-

zdravením sousedů. Velká účast může být 

spojena i s tím, že večer nebyla zábava, kte-

rá se uskutečnila o týden dříve, a masky se 

mohly naplno věnovat fašankovému veselí.

První cesta vedla k panu starostovi, kte-

rý nás, tak jako všichni ostatní, pěkně 

přivítal a pohostil. Hudební doprovod le-

tos parádně obstaral na harmoniku hrají-

cí budoucí spoluobčan Petr Bernatík.

Za zmínku stojí cesta od Svobodů, kam 

nás přijel pozdravit senátor Tomio Oka-

mura. Po společném vyfotografování 

jeho senátní Superb zmizel v ulicích.

Za fašaňkovou chasu děkuju všem, kte-

ré jsme navštívili a pohostinně se k nám 

chovali.

text David Fejt / foto Martin Fusek
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Zábavné odpoledne si užily děti v sobo-

tu 16. února. Hospůdka Šarovy pro ně 

připravila již tradiční Dětský karneval. 

Kromě šarovských dětí si odpoledne ne-

nechaly ujít ani děti přespolní.

V sále místního pohostinství se jich pro-

to sešlo více než třicet. Přišly v přestroje-

ní za čarodějnice, víly, princezny, vojáky 

i další masky. Přilákal je více než slib-

ný program. V úvodu totiž vystoupilo 

Maňáskové divadlo Šikulka s pohádka-

mi O vybíravé holčičce, O Poctivém Pe-

píkovi aneb „kamarádi“ z vesnice a Jak 

Anička ke štěstí přišla. Divadlo se ma-

lým divákům moc líbilo. Po něm se děti 

mohly zapojit do soutěží.

Závěr patřil rozdávání tomboly, která 

byla tak bohatá, že si řada dětí šla pro 

překvapení i několikrát.

text Jana Fuksová / foto Kateřina Panošová

DĚTSKÝ KARNEVAL
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ŠAROVSKÁ SLIVOVIČKA AŽ DRUHÁ

Letošní 16. březen byl ve znamení 

6. ročníku šarovského koštu slivovice. 

Jak se předpokládalo podle loňské úro-

dy trnek, bylo vzorků méně než jindy, 

tedy 15.  Naopak ovocná kategorie byla 

hodně zajímavá. V deseti soutěžních 

vzorcích byly tři meruňky, tři jablka, tři 

hrušky a jedna mirabelka.

Osud všech 25 vzorků měla v rukou 

(ústech) dvacítka porotců domácích 

i přespolních. Trnková kategorie byla 

rozdělena do dvou skupin, ze kterých 

postupovaly první dva vzorky z každé 

skupiny do velkého fi nále. O vítězi le-

tos nerozhodovali vybraní porotci, ale 

pro mnohé překvapivě tak zvaná bab-

ská porota složená z přítomných žen. 

Do poslední chvíle o tomto kroku nikdo 

nevěděl. „Ale jo, proč ne, ženské to vy-

hodnotí dobře,“ reagovali na novinku 

zkušení porotci.

Ovocnou kategorii hodnotili všichni 

bez skupin a vítězem se stal L. Křen 

s meruňkou. Trnkovou kategorii vyhrál 

J. Strejček (hráč stolního tenisu za Ša-

rovy) a cena putovala do Zlína. Druhý 

byl J. Fusek a třetí P. Rachůnek (Velký 

Ořechov).

Po vyhlášení výsledků následovala vol-

ná zábava s cimbálovou muzikou Mladí 

Burčáci. Organizátoři a hlavně hosté vy-

hodnotili akci jako vydařenou.                                                                                                                               

text David Fejt / foto Martin Fusek
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Stolní tenis patří do Šarov už řadu let. 

Vzpomínám si na své dětství, když jsme 

chodili s klukama hrávat „pinec“ do sta-

ré školy, ve které je dnes autobazar. To už 

jsou jen vzpomínky.

Dnes má šarovská mládež hernu v sále 

místního pohostinství. Každý čtvrtek 

chodí trénovat děti od těch nejmenších, 

které sotva udrží pálku v ruce, až po 

středoškoláky.

Sokol Šarovy má čtyři družstva. Družstvo 

Šarovy D bylo v uplynulé sezóně urče-

no právě pro naši omladinu. Mladí pin-

gpongáři sváděli nerovnoměrný boj 

s dospělými zkušenými soupeři. I přes 

časté prohry bylo vidět, jak se krůček 

po krůčku zlepšují. Za podpory našich 

dospělých hráčů se v 5. třídě regionální 

soutěže umístili na pěkném šestém mís-

tě. Do soutěže byli zaregistrováni Adéla 

Fusková, Marek Zikmund, Ondřej Sou-

kup a Kryštof Fusek. Na příští sezonu 

plánujeme zaregistrovat Matěje Balšána 

a Michaelu Kovačíkovou.

Zúčastnili jsme se také dvou kol bodova-

cího turnaje mládeže ve Zlíně. V prvním 

kole kategorie začátečníci obsadil Marek 

Zikmund páté místo, Ondřej Soukup byl 

šestý a Matěj Balšán devátý.

V příští sezoně přeji dětem hodně úspě-

chů. Obecnímu úřadu děkuji za fi nanční 

podporu a zázemí.

text Dušan Soukup / foto Martin Fusek

MLÁDEŽ HRAJE STOLNÍ TENIS
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V OBCI

První Tříkrálová sbírka pořádaná Cha-

ritou České republiky se uskutečnila 

v roce 2002 zásluhou koledníků Ma-

rušky, Gábiny a Jany Mantlových. Ani 

mrazivý den s mínus šesti stupni je ne-

odradil obléknout bílý, opravdu králov-

ský šat. S úsměvem a nadějí, že si občané 

s jejich příchodem a tříkrálovou koledou 

připomenou tradici, která se v minulosti 

dodržovala.

Peníze do pokladničky neměly zůstat 

koledníkům, ale ve prospěch lidí, kte-

ří tuto pomoc potřebují. Nepochopení 

a odmítnutí pomoci odradilo natolik 

mladé kolednice, že královský šat příští 

rok už neoblékly.

Až v roce 2008, kdy v okolních vesnicích 

sbírky pokračovaly, rozhodly se obětavé 

maminky, že se s dětmi do Tříkrálové 

sbírky zapojí. Manželé Dušan a Dagmar 

Soukupovi, Magdalena Fusková, Ivana 

Bartoňová a později i Pavla Kovačíková.

Sbírka byla úspěšná a od té doby se koná 

každý rok. Pod vedením Dagmar Souku-

pové se daří děti nadchnout pro dobrou 

věc, těší se a už několik měsíců dopředu 

se ptají, bude-li zase tříkrálová sbírka.

I v letošním roce byla Tříkrálová sbírka 

úspěšná. Koledníci byli rozděleni do tří 

skupinek pod vedením Anny Soukupové, 

Venduly Šustkové, Dagmar Soukupové, 

Ladislavy Šustkové a Veroniky Machové. 

A kdo nás přišel pozdravit s tříkrálovou 

koledou? Mirečka a Janinka Šimíkovy, 
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Evička Křenová, Matěj Balšán, Kateřin-

ka Popelková, Michaelka Kovačíková, 

Barunka Panošová, Rozárka Fuksová, 

Martin Kadlčík, Martinka Machalová, 

Ivetka Šustková, Helenka a Vendulka 

Machovy.

Obcházení dům od domu po celé vesni-

ci bylo jistě náročné, ale zvládli to. Kaž-

dý rok si vykoledují plné koše sladkých 

dobrot.

Poděkování za to, že je Tříkrálová sbírka 

rok od roku úspěšnější patří nadšeným 

koledníkům, vedoucím skupinek a na-

šim občanům, které jistě těší vědomí, že 

přispěli na pomoc těm, kteří to potřebují.

Koledníci od první Tříkrálové sbírky: 

Marie, Gábina a Jana Mantlovy, Anna 

a Ondřej Soukupovi, Ondřej a Martin 

Bartoňovi, Adéla Fusková, Petra Zik-

mundová, Michaela a Lukáš Kovačíko-

vi, Kateřina a Karolina Popelkovy, Jana 

a Mirka Šimíkovy, Matěj Balšán, Eva 

Křenová, Barbora Panošová, Rozálie 

Fuksová, Martin Kadlčík, Martina Ma-

chalová, Iveta Šustková, Helena a Ven-

dula Machovy.

Podle sdělení paní Dagmar Soukupové

 č. 96 zapsala Libuše Langrová

SVÁTEK MATEK SE BLÍŽÍ

Kulturní komise začala po loňském 

velkém úspěchu připravovat další osla-

vu svátku matek. Ten letos připadá na 

neděli 12. května, což je zároveň ter-

mín šarovské akce k tomuto svátku. 

Markéta Šohajková už s malými školá-

ky a předškoláky nacvičuje vystoupení, 

které podle všeho nebude o nic méně 

dojemné, než to loňské. Děti se učí 

básničky a připravují i malé překva-

pení. Součástí akce bude také hudební 

vystoupení manželů Pivodových a chy-

bět by neměla ani loni tolik zábavná 

scénka šarovských mužů. Přesný ter-

mín i program Dne matek v Šarovech 

bude včas zveřejněný na internetových 

stránkách obce.

Jana Fuksová

KNIHOVNA ŠAROVY A ROK 2012

Historie knihovny v Šarovech se traduje již 

od roku 1921. V současné době má knihov-

na 69 registrovaných čtenářů, z toho 6 dětí.

Každý rok naši knihovnu navštíví řada 

návštěvníků. Za rok 2012 přišlo přes 200 

čtenářů. Každoročně má velkou úspěš-

nost především krásná literatura a ro-

mány, které tvoří většinu půjčovaných 

knih i v roce 2012. Druhé místo v nejvíce 

půjčovaných titulech tvoří knihy povinné 

četby, které zajímají jak mladé, tak i starší 

čtenáře. Třetí místo zaujímá literatura pro 

děti, jejíž počet dosáhl téměř sta knih.

Velký dík patří Krajské knihovně Františ-

ka Bartoše ve Zlíně, která nám na základě 

naší spolupráce dodává několikrát ročně 

výměnný soubor knih, díky kterému má 

naše knihovna neustále nové aktuální 
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tituly a může tak čtenářům nabídnout 

všechny oblasti literatury.

Aktuálně má Obecní knihovna Šarovy 

v nabídce čtyři soubory z krajské knihov-

ny, jejichž obměna se plánuje v průběhu 

roku. Nejnovější soubor je od března 2013, 

čítá téměř 100 knih a čtenáři si je již mo-

hou vypůjčit v otevírací době knihovny, 

která je každý čtvrtek od 17 do 20 hodin. 

Michaela Gajdušková

ŠAROVSKÝ KROJ – 3. ČÁST

Mužský sváteční kroj byl v minulos-

ti součástí vybavení mužů a chlapců. 

Nosil se většinou o hodech, o slavnosti 

dožínek, jako mládenci při svatbách. 

Z vyprávění pamětníků šarovští ochot-

níci hráli některá představení v krojích.

Dožínky roku 1947. Zleva: Bohumil Fusek č. 69, František Berecka č. 40, Vladimír 

Ambruz č. 19, Stanislav  Janků č. 30.
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Sváteční mužský kroj se nelišil 

od oblečení v ostatních obcích Bílov-

ska. Chlapcům to moc slušelo, když se 

vystrojili do tmavých soukenných gatí – 

nohavic dvakrát opásaných koženým ře-

menem vybíjeným mosaznými očky.

Pýchou svobodných mládenců byl na-

škrobený, bílý na úzko složený kapesník, 

zasunutý do kapsy.

Vesta – kordulka se šila ze stejného ma-

teriálu jako nohavice. Vpředu i vzadu 

byla zdobena bílými nebo barevnými 

šňůrkami.

Do vesty se oblékala bílá košile - vyšíva-

nica s nabíranými naškrobenými ruká-

vy, dole zúženými, ukončenými úzkou 

červenou výšivkou – líčkem.

Vyšívanica měla většinou žluto-modré 

vyšívání. Na lémečku se připínal obojek, 

na ramena náramenice, na prsou vyšívá-

ní tak zvaná fajka.

Starší muži a ženáči měli výšivek méně.

Ke kroji se nosily vysoké kožené boty – 

holenky.

Na hlavě buď klobouk, ten nosili starší 

muži, mladí beranici s kosírkem a vonič-

kou s pentlí.

V létě měl mužský kroj místo noha-

vic drle – třaslavice. Šily se z bílého 

režného plátna, hodně široké. Buď se 

dávaly podkasané do botů nebo volně 

na holenky. Přes drle se nosila zástěr-

ka- franclovica, z modrého plátna. Dole 

zástěrku zdobila výšivka s pestrými 

ornamenty a výraznými tvary v podo-

bě slimáků. V pase místo řemene se 

Setkání šarovských rodáků 14. července 2012. Zleva: Jaromír Prokop č. 33, Petra Zik-

mundová č. 83, Marek Zikmund č. 83, Adéla Fusková č. 7.
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uvázala pestře vyšívaná pentle. Vpředu 

visela volně na franclovici.

Děti měly podobné kroje jako dospělí. 

Uchovávaly se z generace na generaci, 

což dokazují fotografi e, kdy vystupují 

v krojích při různých slavnostech.

Chlapci beranici nenosili, měli klo-

bouček s kosárkem.

Co závěrem k svátečnímu ženskému 

a mužskému dolskému kroji? Přítom-

nost dvou pěkných usměvavých párů, 

milé překvapení na setkání rodáků 

14. července minulého roku v bohatém 

svátečním kroji, jak je nosili naši před-

kové.

Snad se časem tato tradice vrátí, mlá-

dež se vybaví svátečním krojem a naše 

obec jako jedenáctá se zařadí do obcí 

mikroregionu Za Moravú a bude re-

prezentovat Šarovy při Slavnosti vín 

v Uherském Hradišti.

Libuše Langrová

PŘÍRODA KOLEM NÁS

Podle kalendáře probíhá během roku 

osmero ročních časů.

Zima – od narození Páně – od 25. prosince

Předjaří – od sv. Matěje – od 24. února

Jaro – Vesna – od sv. Josefa – od 19. března

Podletí – od sv. Jana Nepomuckého – 

od 16. května

Léto – od sv. Medarda – od 8. června

Letošní zimní měsíce leden i únor byly 

opravdu zimní jako z Ladových obráz-

ků. Chyběl ale křik šarovských děcek 

sáňkujících na cestě Drahové ke mlýnu 

nebo v mlynářové zahradě. Minulostí 

zůstávají vesnické zabijačky nebo dra-

ní peří šarovských tetiček ve starých 

chalupách. Zimu přečkali i naši ptáčci 

zpěváčci. Stačilo nasypat do krmítek 

slunečnice, dyňová jadérka, na větve 

stromu zavěsit lůj. Že přiletí do krmítka 

i datel černý, to jsem nečekala. Přivedl 

i strakapouda prostředního. Ošetřují 

naše stromy na zahradě i u potoka, tak 

mají nárok nazobat se ptačích dobrot 

v krmítku.

A co nám o dalším období říká Humori-

stický kalendář z roku 1848 k pobavení 

i k zamyšlení?

Duben či apríl

Apríl ve své měnivosti,

Obrazem je nestálosti:

Brzy vítr teplý věje,

Hned zas déšť se s hůry leje,

Brzy sníh zas zemi kreje,

Neh se na nás slunce směje:

Tak i člověk vrtkavý,

Co apríl jest měnivý;

Brzy stejská,

Hned zas vejská;

Někdy zpívá,

Pak zas vzývá.

A tak vrtkavě chová se

Aprílu docela podobá se             

Květen

Květen měsíc plný slasti

Vše se vůkol raduje;

Kdo se zprostí nízkých strastí

Uvnitř radost pěstuje,

Spolků zlých se varuje,



19

Spolubratra miluje,

O tom ať jest psáno: Jen ten

Slaví pravý květen

Červen

V červnu horka již přibývá,

Kdo se na poli zabývá,

A neb čerstvě kdo chodívá,

Tuze teple se odívá:

Ten se v červnu už potívá;

A kdo rozehřátý pívá,

A neb, když má chrapot, zpívá,

Ten si na zdraví škodívá:

To ať každý před očima mívá!

Díky dlouhému pozorování života v pří-

rodě vznikly na každý měsíc i medové 

pranostiky:

V lednu silný led – v květnu bujný med

V únoru sníh a led – v létě nanesou včely 

med

Teplý březen – rozehřeje včelám srdce

Duben – štěstí pro včelky je slunce a déšť

Květen – roj, který se v máji rojí, za fůru 

sena stojí

Červen – v červnu rojení – nestojí 

za zvonění

První březnové dny byly teplé, koneč-

ně vysvitlo sluníčko, rozehřálo srdce 

včeličky, která přiletěla na zahradu, 

poletovala a usedla na rozkvetlé kro-

kusy. Byla to určitě včelka průzkumni-

ce. Měla jsem o ni obavy a řekla jsem 

jí, ať letí zpět do úlu a podá hlášení: 

Zůstat uvnitř, pravé jaro ještě nepřišlo. 

Nevím, jestli se mnou budou souhlasit 

naši včelaři, kteří znají život a pravidla 

včel v každém ročním období. Přejme 

si, aby jarní měsíce byly prosluněné, 

včeličkám a jejich opatrovníkům, aby 

se dařilo. Jejich zásluhou nás bude 

léčivá moc medu chránit od nemocí. 

Jedno české přísloví doslova říká: Ka-

ždodenní dávka medu, dělá z dědka 

neposedu. Já bych dodala moravské – 

šarovské přísloví: Babka když má med, 

veselá je hned. Přeji našim čtenářům 

hodně prosluněných, pohodových 

jarních dnů, radost z rozkvetlých za-

hrádek a přírody kolem nás. Sluníčko 

ať prohřeje srdce nejen včelkám, ale 

i nám.

Libuše Langrová

PŘIPOMÍNÁME

8.3. – 163 roků od narození našeho prv-

ního presidenta T. G. Masaryka

15.3.1939 – obsazení naší republiky ně-

meckými okupanty Protektorát Čechy 

a Morava – Böhmen und Mähren

28.3. – narození J. A. Komenského - 

Učitele národů. Šťasten je národ, který 

oplývá dobrými školami, dobrými kni-

hami a dobrými předpisy nebo zvyky 

ve výchově mládež.“ (J. A. Komenský- 

Štěstí národa-1654)

22.4. - Den Země, který se slaví od roku 

1970 na podporu ochrany životního 

prostředí 

27.6. - Den památky obětí komunistic-

kého režimu - výročí popravy Milady 

Horákové v roce 1950




