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Vážení přátelé, opět jsme o něco starší 
a píšeme rok 2015. Budete pročítat prv-
ní letošní číslo našeho čtvrtletníku, který 
slaví již 12. narozeniny. Někteří lidé zain-
teresovaní do tvorby a vydávání časopi-
su již před časem tvrdili, že po 10 letech 
skončí s touto činností. Ale my, kteří je 
dobře známe, víme, že jim to opět nedá 
a budou nadále pokračovat v tom, co 
před lety započal dr. Pajtina a jeho ko-
lektiv-spoluzakladatelé Šarovce. Víme 
totiž, že by se mu určitě nelíbilo, že to 
někteří chtějí vzdát kvůli pár jedincům 
nespokojeným s kvalitou časopisu. Tak-
že, vzhůru do dalších čísel! Jediná, kdo 
končí v redakční radě, je paní Libuše 
Langrová. Chci jí tímto jménem celé 
rady a Zastupitelstva obce poděkovat 
za mnoho zajímavých článků o histo-
rii obce, zvyků a tradic či přírodě. Zá-
roveň chci popřát, ať se daří nastupující 
mladé generaci, která jistě vlije novou 
mízu do zpravodaje. Tím je náš čerstvý 
spoluobčan Petr Bernatík, který ochot-
ně přijal tuto nabídku. Věřím, že bude 
velmi důstojným pokračovatelem svých 
předchůdců. Všichni mu přejeme, ať se 
mu práce v Šarovci daří. O tom, co nás 
čeká v nadcházejících letech, se zmiňuji 
na jiném místě zpravodaje. Takže mi do-
volte popřát vám příjemné prožití svátků 
jara a celého jarního období, na které se 
všichni zajisté po dlouhé zimě těšíme.
Vše dobré i po celý zbytek tohoto roku 
přeje
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Šarovský fašank i s pochováváním basy
Dědinou zní zpěv, harmonika, klari-
net a vozembouch, ano, už je to tady, 
fašankové veselí začalo. Letos připadlo 
na 14. února.

Šarovská lyža na Kyčerce
V 9.00 hodin přesně sme slavnostně za-
čali nazúvat lyže a lyžáky pod sjezdovkú 
na Kyčerce.

Pohádková Noc s Andersenem
Po večeři následovaly hry, během kte-
rých přicházely za dětmi jednotlivé po-
stavičky z hradu Brada.
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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:
Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové pro-
vizorium pro hospodaření obce pro ob-
dobí od 1. 1. 2015 do  doby schválení no-
vého rozpočtu pro rok 2015. V období 
rozpočtového provizoria bude obec hra-
dit výdaje měsíčně pouze do výše 1/12 
skutečných výdajů předchozího roku.
Přezkoumání hospodaření         
OZ bere na vědomí dílčí přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad.
Inventarizace       
OZ schvaluje ve smyslu zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví ve znění pozdějších před-
pisů, příkaz provézt v roce 2014 v termínu 
do 31. 12. 2014 řádnou inventarizaci ma-
jetku a závazků. Závěrečná zpráva bude 
předložena starostovi do 15. 1. 2015.                                                                  
Rozpočtové opatření                                              
OZ schvaluje rozpočtové opatření 
č. 2/2014, v souladu s § 102, odst. 2, písm. 
a) zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení) ve znění pozdějších změn a doplň-
ků a v souladu s § 16 odst. 3 písm. a) zák. 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů – změny v roz-
počtu – přesun rozpočtových prostředků 
na jednotlivých paragrafech a položkách. 
Dále pověřuje a dává pravomoc starostovi 

obce k provedení úprav rozpočtu dle sku-
tečnosti za rok 2014.
Územně plánovací dokumentace      
OZ pověřuje pana Františka Langra, 
ke spolupráci s pořizovatelem územně 
plánovací dokumentace, tj. s Magistrá-
tem města Zlína, odborem stavebních 
a dopravních řízení, oddělením územ-
ního plánování ve smyslu ust. § 6 odst. 5 
písm. f) ve spojení s § 47 odst. 1 a 4, § 51 
odst. 1 a 3, § 53 odst. 1 a § 67 odst. 4 zá-
kona č. 183/2006 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, a to po dobu celého vo-
lebního období.
Vnitřní směrnice
OZ schvaluje vnitřní směrnici obce Ša-
rovy č. 1/2014 o zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu.
Prodej pozemku
OZ schvaluje prodej obecního pozemku 
p. č. 259/2 – trvalý travní porost, o výmě-
ře 137 m², zapsaný na LV 10001 pro obec 
Šarovy v k. ú. Šarovy paní Renatě Kolacio-
vé, bytem Šarovy č. p. 101, 763 51 Bohusla-
vice u Zlína, za cenu 1644 Kč (12 Kč/m²).
Uzavření smlouvy
OZ schvaluje uzavření smlouvy o po-
skytování služeb – zimní údržba obec-
ních komunikací traktorem mezi Obcí 
Šarovy se sídlem: Šarovy 100, 763 51 
Bohuslavice u Zlína, IČO 00837296, 
zastoupenou starostou obce Františ-
kem Langrem na straně jedné a fi r-
mou SLS cz s.r.o. se sídlem: Bohuslavi-
ce u Zlína 279, 763 51, IČO 292684486, 
zastoupené jednatelem Robertem Sle-
zákem na straně druhé.
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Jednací řád
OZ schvaluje Jednací řád obce Šarovy 
pro volební období 2014-2018.
Dispoziční oprávnění    
OZ schvaluje dispoziční oprávnění k roz-
hodování o prostředcích a majetku obce, 
které nabývá účinnosti 11.12.2014. Podle 
§ 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích ve znění pozdějších změn a doplňků 
v souladu se změnami MF ČR opravňuje 
rozhodovat o prostředcích a majetku obce 
starostu obce Františka Langra, místosta-
rostu obce Martina Fuska a účetní obce 
Marii Šišákovou jako druhou osobu.                                                                               
Vnitroorganizační směrnice
OZ schvaluje vnitroorganizační směrni-
ci obce k zajištění činnosti zastupitelstva 
pro volební období 2014-2018.
Dohoda o hmotné odpovědnosti
OZ schvaluje dohodu o hmotné odpo-
vědnosti za svěřené hodnoty mezi Obcí 
Šarovy a paní Marií Šišákovou – účetní 
obce ve smyslu § 250 ZP 2012.
Pokladní limit                
OZ schvaluje pokladní limit ve výši 
60 000 Kč.
Používání vozidla                                            
OZ schvaluje používání soukromého 
vozidla starosty obce Františka Langra 
pro služební účely.                                      
Podání žádosti o dotaci
OZ schvaluje podání žádosti o dota-
ci na požární techniku a věcné prostřed-
ky PO JSDHO z rozpočtu Zlínského kra-
je pro rok 2015 a vyčlenění fi nančních 
prostředků z rozpočtu obce, což činí 
15 840 Kč (30 %).
Aktualizace plánu 
OZ schvaluje aktualizaci plánu fi nanční 
obnovy kanalizace obce Šarovy – č. majet. 

ev. – 7213-762067-00837296-3/1 pro 
období 2014-2018.
Hospodaření obce
OZ bere na vědomí hospodaření obce 
k 30. 11.2014.

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:
Odměna 
OZ stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích odměnu za vý-
kon funkce neuvolněného člena zastupi-
telstva bez dalších funkcí ve výši 460 Kč 
měsíčně. Dle § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích se měsíční od-
měna bude poskytovat ode dne složení 
slibu.
Rozpočet
OZ schvaluje rozpočet obce Šarovy na rok 
2015
Závěrečná zpráva   
OZ schvaluje závěrečnou zprávu o pro-
vedení inventarizace na rok 2014.                                                                
Rozpočtové opatření                                            
OZ  schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014, 
v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní) ve znění pozdějších změn a doplň-
ků a v souladu s § 16 odst. 3 písm. a) 
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů – změ-
ny v rozpočtu – přesun rozpočtových 
prostředků na jednotlivých paragrafech 
a položkách. 

3. zasedání OZ, 10. 3. 2015
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PLÁNY OBCE DO DALŠÍCH LET

Přijetí dotace                
OZ schvaluje přijetí dotace od Minister-
stva pro místní rozvoj – Obnova obecního 
majetku po živelních pohromách v roce 
2014 – DT 2, podprogram 117D91500 
ve výši 738 853 Kč (70%) a vyčlenění fi -
nančních prostředků obce na spolufi nan-
cování projektu - 316 652 Kč (30 % ).
Poskytnutí dotace               
OZ schvaluje na základě žádostí poskyt-
nutí fi nanční dotace spolkům na rok 
2015 takto:
TJ SOKOL – oddíl stolního tenisu 15 000 Kč, 
Šarovské hejtmanství 7 000 Kč, SDH Ša-
rovy 21 000 Kč, JSDH Šarovy 11 000 Kč.
Žádost o příspěvek       
OZ schvaluje podání žádosti o fi nanč-
ní příspěvek na Veřejně prospěšné práce 
od Úřadu práce ČR na dva pracovníky, 

kteří budou vykonávat veškeré prospěš-
né práce v obci a na katastru obce Šaro-
vy po dobu nejméně šesti měsíců.
Projednání rizik      
OZ schvaluje projednání a seznáme-
ní možných ohrožení a rizik na katast-
ru obce Šarovy.
Plán činnosti                                                                                                                                       
OZ schvaluje Plán činnosti orgánů obce 
Šarovy při vzniku mimořádné událos-
ti (ORP Zlín), který je uložen u starosty 
obce na určeném místě a je k dispozici 
členům krizového štábu, veliteli zásahu, 
zastupitelům obce a dalším pověřeným 
a oprávněným osobám na vyžádání.
Územní plán 
OZ bere na vědomí vyhodnocení vý-
sledků projednání návrhu Územního 
plánu Šarovy.

Vážení spoluobčané,
dostali jsme se do nového volebního 
období 2014-2018. To jste již všich-
ni zajisté postřehli, ale určitě mnoho 
z vás je zvědovo, co naši obec čeká 
v těchto letech. Jestli věci příjemné, 
či méně příjemné. Vše bude záležet 
na všech z nás. Ať už na nových čle-
nech zastupitelstva obce, které ponese 
na svých bedrech veškerou zodpověd-
nost za dění v obci, ať už v dobrém, či 
i ve zlém, tak na Vás všech, kteří mají 
zájem o dění v obci a nejvíce samozřej-
mě na financích, které se podaří získat 
na veškeré akce. Ale toto vše bylo ře-
čeno v loňském zpravodaji č.2/2014 
v mém článku Ohlédnutí.

Dnes chci připomenout, co již víme, že 
budeme chtít zrealizovat.
Úvodem musím připomenout, že loň-
ské povodně nás donutily zpracovat 
zprávu o povodni a na jejím základě 
požádat stát o výpomoc při odstra-
ňování následků této živelné události. 
Proto bude priorita pro rok 2015 za-
jistit veškeré práce po obdržení dotací 
na projektu Obnova obecního majet-
ku po povodních v roce 2014. Mini-
sterstvo pro místní rozvoj rozhodlo 
o přidělení částky 738 853 korun (70% 
nákladů) naší obci na základě zpra-
cování výpočtu škod na obecním ma-
jetku. Zbytek více jak 300tis. korun 
uhradí obec ze svého rozpočtu. Jedná 
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se o opravu mostu přes Lhotský potok 
u kluziště, který je v havarijním sta-
vu, dále opravy kanalizačních výustí 
v potoce Březnice a oprava sportovní-
ho hřiště a tanečního kola na výletiš-
ti za obecním úřadem. Připočteme-li 
k tomu i nemalou částku financování 
již vybudovaného přechodu pro chod-
ce v loňském roce dostaneme se k část-
ce téměř 1,5 milionu korun (z toho po-
lovina je dotace). 
Dále je zapotřebí se zmínit o dalších 
platbách jako je příspěvek na poříze-
ní kompostérů a velkoobjemových 
kontejnerů na BIO odpad, které jsme 
obdrželi rovněž v loňském roce, platba 
za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, která předchází zbývají-
cím bezúplatným převodům pozemků 
do vlastnictví obce. Nemalá je i kaž-
doroční splátka úvěru na vodofikaci 
obce (250tis.Kč), vytvoření projektů 
na rekonstrukci místní komunika-
ce v lokalitě Za potokem a zpevnění 
ujíždějícího svahu v lokalitě Na kopci, 
po havárii autojeřábu na podzim loň-
ského roku. A dostaneme se na částku 
dalšího 0,5 milionu korun. Takže ty 
připomínky, že „utrácíme a vysáváme“ 
obecní kasu asi nejsou příliš na místě. 
Ale s opozičním názorem musíme 
počítat po celou dobu minulou, sou-
časnou i budoucí. Letos se dokon-
čí i tvorba nového Územního plánu 
obce, který je rovněž cílem kritiky, ale 
věříme, že i tito kritici nakonec uznají, 
že velká kouzla v lokalitě, kde se naše 
obec nachází nelze očekávat. V tomto 
roce se ještě chceme pokusit na základě 

výsledků nové ankety či průzkumu 
(jak chcete) rozhodnout jaké bude bu-
doucí využití chátrajícího objektu bu-
dovy šaten.
Rok 2016 – Realizace projektu „Rekon-
strukce komunikace v lokalitě Za poto-
kem“, příprava projektové dokumentace 
na budovu šaten, příprava projektů od-
dechových zón v obci (horní konec před 
Dupalovým a prostor před budovou 
obecního úřadu).
Rok 2017 – Realizace projektu „šatny“, 
příprava projektu zateplení a výměna 
oken budovy pohostinství, dokončení 
oddechových zón v obci.
Rok 2018 – Realizace projektu „pohos-
tinství“, případná modernizace místní-
ho rozhlasu a systému veřejného osvět-
lení v obci.
Musím však zdůraznit, že všechny 
tyto zmiňované projekty jsou realizo-
vatelné jen v případě získání finanč-
ních dotací, neboť se jedná o poměrně 
značné investice. Rovněž termíny není 
možno brát jako dogma, neboť se mo-
hou i v průběhu zmíněného období 
vyskytnout nepředvídatelné události, 
které mohou pochopitelně změnit pri-
oritu akcí.
V průběhu celého tohoto období je 
třeba zahájit tzv. pozemkové úpra-
vy, které jediné mohou zaručit účin-
né změny v rámci protipovodňových 
opatření. Taktéž je potřeba pokra-
čovat v již započatých jednáních se 
správci vodních toků, které proté-
kají obcí – Lesy ČR - Lhotský potok 
a Povodí Moravy s.p. - Březnice. Byla 
zahájena i jednání s největším uživa-
telem polností nad obcí.
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HASIČI ZNAJÍ PLÁN NA ROK 2015

Vím, že je to pro všechny asi spousta 
informací a opozice se ptá „A co naše 
priority?“. Věřím, že až tyto naše cíle bu-
dou dosaženy (a všichni věříme, že valná 
většina se podaří), dojde řada i na prio-
rity opozice. Držme si všichni palce, ať 
se dobré dílo podaří!
Chtěl bych se ještě zmínit o dalších 
činnostech a aktivitách v obci. Ur-
čitě mi dáte za pravdu, že tak malá 
obec jako je ta naše žije i bohatým 
a sportovním životem. Při setkávání 
se starosty našeho kraje, ale i z ji-
ných regionů slýchávám, jak pestré 
je vyžití v naší obci, co se týče akcí 
pořádaných spolky za podpory obce. 
Mám na mysli nyní zejména velký 
úspěch oddílu stolního tenisu, kte-
rý pod hlavičkou TJ SOKOL Šarovy 
dokázal po loňském úžasném postu-
pu do III.ligy, že to nebyla náhoda, 
neboť potvrdil kvalitu týmu a bojov-
ného ducha tím, že ligu udržel i pro 
příští sezonu. O tom ale píší autoři 
na jiném místě zpravodaje. Všichni 
moc gratulujeme a děkujeme za vý-
bornou propagaci naší obce. To, že 
„sokolové“ pomáhají obci i jinak, 
jako např. brigádami v budově naší 

hospůdky i mimo ni všichni vnímají 
velmi pozitivně.
Nemohu zapomenout na hasiče, kteří 
se podílejí na drtivé většině společen-
ského dění. O zásahu při loňských ži-
velních pohromách se už napsalo hod-
ně, ale díků za tuto pomoc a činnost 
není nikdy dost! Asi si mnohý čtenář 
říká, toto vše už známe, proč se o tom 
pořád píše. Ale jelikož je toto zamyšle-
ní věnováno celému nastávajícímu no-
vému období, chci vyslovit přání, aby 
jak práce nového zastupitelstva, tak 
spolupráce se všemi lidmi dobré vůle 
probíhala ve stejném duchu jako v pře-
dešlém období, tzn. s porozuměním 
a vzájemnou tolerancí tak, abychom 
se případně při plánovaných větších 
akcích (např. Setkání rodáků po pěti 
letech či oslavách 90. výročí SDH) ne-
museli stydět sami před sebou a nikým 
jiným. Vše je v lidech...       
Co říci na závěr. Pojďme všichni vzít za 
jeden provaz a pokusme se vylepšit, co 
se dá, ne vše a vždy se podaří, ale zkusit 
to musíme! Poklidné prožití celého na-
stávajícího období ve zdraví
vám všem i jménem zastupitelstva přeje 
František Langr.

V sobotu 13. prosince se v prostorech 
společenské místnosti hasičárny uskuteč-
nila výroční valná hromada SDH. Kromě 
místních členů pozvání přijali zástupci 
sborů pátého okrsku, zástupce OSH Zlín 
p. Holčík a starosta obce František Lan-
gr. Jan Soukup přivítal hosty a zahájil 

schůzi svou zprávou o činnosti sboru 
v roce 2014. Velitel sboru Tomáš Kadl-
čík seznámil přítomné o dění v jednotce 
SDH. Činnost šarovské hasičské mládeže 
v uplynulém roce shrnul Jaroslav Křen. 
O hospodaření sboru poreferoval Da-
vid Fejt. Dále výbor oznámil plán práce 
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Na Štědrý den se na Šarovech konal již 
tradiční výšlap spojený s krmením les-
ní zvěře. Tento rok jsme se ho poprvé 
zúčastnili i my. Počasí sice připomínalo 
spíše jaro, ale i přesto to mělo své kouzlo! 
Děti se vyběhaly na čerstvém vzduchu 

s kamarády a zkrátily si čekání na Ježíš-
ka. Všichni jsme byli příjemně unavení 
a vyhládlí a o to více nám pak chutnala 
štědrovečerní večeře. Je to hezká tradice, 
které se opět rádi zúčastníme.

text Marie Machalová / foto DF

ŠTĚDROVEČERNÍ KRMENÍ ZVĚŘE

na dok 2015. Dalším bodem schůze byla 
volba výboru na dalších 5 let. Jména 
kandidátů na nový výbor se shodovala 
s dosavadním výborem, který už v tomto 
složení pracuje několik volebních obdo-
bí. Odhlasován byl tedy výbor ve složení, 
starosta SDH Jan Soukup, velitel SDH To-
máš Kadlčík, náměstek starosty Jaroslav 
Křen, hospodář sboru David Fejt a nová 
funkce revizor účtu Vlastimil Žuja.
V následné diskuzi vystoupili hos-
té z okolních sborů, zástupce z okresu 

a pochvalnými slovy nešetřil starosta 
obce. Dále se řešily různé záležitosti tý-
kající se činnosti sboru. Závěrem bylo 
poděkováno všem členům sboru za vy-
konanou práci a zdůrazněno a poděko-
váno zastupitelům obce za dobrou spo-
lupráci. Následovalo něco k zakousnutí 
a volná zábava při harmonice. Třešnič-
kou na dortu celého dne byla oslava 
zprávy o budoucím narození dětí v rodi-
nách dvou našich členů.

David Fejt
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TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI PROŠLI OBCÍ 

Začátek nového roku by se v Šarovech 
neobešel bez tříkrálového koledování. 
Skupinky převlečených dětí obcházejí 
dům od domu už několik let. A ať je po-
časí jaké chce, vždycky se na to moc těší. 
Letos vyrazili v sobotu 3. ledna. Počasí 

nebylo nijak mrazivé, nepršelo ani nesně-
žilo. Ve třech skupinkách se tak u domů 
a s koledou vystřídala Vendula Machová, 
Helena Machová, Tea Prokopová, Marti-
na Machalová, Rozárka Fuksová, Tereza 
Fuksová, Barbora Panošová, Michaela 

K oslavě Dne matek, vítání občánků nebo 
vánočnímu zpívání u stromu, se jako dal-
ší novodobá příjemná tradice v obci ujalo 
předsilvestrovské setkání na hradě Šarov. 
Podobné tomu, které Šarovské hejman-
ství pořádá po letních prázdninách. I před 
koncem roku, v neděli 28. prosince, ještě 
na sněhem pokryté lesní cestě se u his-
toricky významného místa sešly na dvě 

stovky obyvatel ze Zlámance, Březolup, 
Svárova a Šarov. K pití a ohřátí nabízeli 
Březolupští svařené víno, na řadu přišly 
i v bundách hlídané zásoby domácí sli-
vovice nebo alespoň horký čaj. Šarovští 
zpívali koledy a všichni si navzájem přá-
li krásný zbytek svátků a hodně zdraví 
v novém roce.

text Jana Fuksová / foto VK

PŘEDSILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ NA HRADĚ
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PINGPONGÁŘSKÝ PLES PO PÁTÉ

Dne 31. ledna 2015 se konal 5. ročník pin-
gpongářského plesu. Místo konání v sále 
místního pohostinství se ukázalo sice jako 
jediná, ale správná volba. Hezké prostředí, 
dostatek prostoru a především přátelská 
nálada učinilo večer neobyčejným zážit-
kem. K poslechu a tanci hrála skupina Pexe-
so, která nám nabídla zajímavý repertoár. 
Dalším strhujícím zážitkem večera bylo 
vyhlášení tomboly. 1. cena – LED televizor 
– si opět našla nového majitele, snad bude 

dobře sloužit.  Jak se stalo již dobrým zvy-
kem, tombola byla bohatá a pestrá, za což 
patří díky sponzorům a doufám, že jejich 
přízeň nám vydrží po spoustu dalších let. 
Velké díky patří také za podporu akce obci 
Šarovy a SDH Šarovy. Velice oceňuji práci 
plesového výboru, který musel vyřešit mno-
ho organizačních a technických detailů. Po-
kládám tento ples za jeden z dobře vydaře-
ných a těším se na setkání při dalším ročníku.

Vladimír Batoušek

ŠAROVSKÝ FAŠANK I S POCHOVÁVÁNÍM BASY

Dědinou zní zpěv, harmonika, klarinet 
a vozembouch, ano, už je to tady, fa-
šankové veselí začalo. Letos připadlo 

na 14. února. V tento den bylo překva-
pivě krásné jarní počasí. „Ke komu pů-
jdeme první,“ ptala se malá účastnice 

Kovačíková, Miroslava Šimíková, Martin 
Kadlčík, Matěj Balšán, Bára Popelková, 

Kateřina Popelková a Eva Křenová.
text JanaFuksová / foto DS
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průvodu. „No přece ke starostovi,“ 
odpovídá jí tatínek a maškary vchází 
k Langrům do dvora.
Účast masek byla o něco menší, než 
v předešlých letech, ale na průběh ob-
chůzky to nemělo vliv. 15 dospělých 
a 10 dětí byla na tak malou obec dobrá 
účast. V posledních letech se staly nedíl-
nou součástí fašanku naše děti, ti menší 
chodí půlku dědiny, větší zvládnou ce-
lou. Nejhodnotnější na tom je to, že učí-
me a předáváme tradici dalším genera-
cím. Snad fašank na Šarovech nezanikne. 

Letošním překvapením na konci obchůz-
ky byla velice veselá generálka pochová-
vání basy v sále místní hospůdky. Toto 
důstojné zakončení fašanku, po kterém 
někteří občané už volají několik let, při-
pravili manželé Bernatíkovi. Možná se 
můžeme těšit v příštím roce na veřejnou 
premiéru.
Za celou fašankovou chasu bych chtěl 
poděkovat všem, kteří nás mile přivíta-
li a pohostili. Děkujem, za rok dojdem 
rádi zas.

text David Fejt / foto ZB

KARNEVALOVÉ VESELÍ PRO NEJMENŠÍ

Týden po fašanku uspořádala Šarovská 
hospůdka s hostinskou Janou Čecho-
vou každoroční dětský maškarní bál. 
Jako obvykle to bylo pro místní děti 

velké lákadlo a to nejen díky bohaté 
tombole. Už dopředu se těšily na diva-
delní představení. A letos bylo skuteč-
ně povedené. Dvojice hereček zpívala, 
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ŠAROVSKÁ LYŽA NA KYČERCE

hrála pohádku s pomocí loutek s ná-
zvem Jak skřítek Vítek roztančil kytič-
ky a dokonce vymýšlela pro děti sou-
těže a hry. Vyhlášená byla i nejlepší 

maska. Snad ani jedno z dětí nakonec 
domů neodcházelo s prázdnou, ale 
alespoň s malou výhrou v tombole.

text Jana Fuksová / RP

Na mú dušu už nevím, kdy sa táto my-
šlenka potkala s ředitelstvím mojého 
nervového systému. Ale když sem ten 
nápad - uspořádat zájezd šarovských 
lyžařů do nekerého z českých, morav-
ských alebo slovenských lyžařských cen-
ter - nadhodíl těsně před zavírací dobú 
Šarovskéj hospůdky, všeci zúčastnění 
nadšeně kývali, jak Stalinovo kyvadlo 
na letenskéj pláni v Praze, že to je dobrý 
nápad a že určitě naplníme aj dva auto-
busy lebo na Šarovech je každý druhý 
Tomba a každá první Pančochová.

Záštitu nad celým zájezdem si vezmú 
hasiči s pinpongářama pěkně každý rov-
ným dílem.
Druhý deň už to nadšení nebylo takové 
jak předešléj noci a tož sme sa shodli, že 
když objednáme autobus enom jeden 
a eště takový spíš menší, čili minibus 
s kapacitú třicet míst plus řidič, že by to 
mohlo byt tak akorát. Dopravu si vzal 
(dobrovolně) na starosti Lubor Křenú 
a štrnáct dní před odjezdem hlásíl, že je 
všecko domluvené. Lyžovačku sme na-
plánovali na 28. února.



Tři dni před lyžovačkú to ale vypadalo, 
že by nám na tento zájezd postačila aj 
motorová nákupní taška novopečenéj 
paní zastupitelky obce. Lebo sa ten za-
čal omlúvat, že má školéní, ten že mosí 
slúžit směnu a ten, že má od manželky 
zaracha, protože už minulý víkend sa 
zapomněl na jakémsi kurzu poznávání 
lesních zvířat a trúbení na lesní roh.  
Naštěstí sa (v pravý čas) zpráva o chys-
taném zájezdu dostala aj k tým, co majú 
vlastní ulitu a se světem moc nekomu-
nikujú ani prostřednictvím šarovského 
webu, lebo, přiznajme si to, ten je aktu-
ální, jak poslední vydání Rudého Prá-
va. Nakonec sa aj za pomoci kamarádú 
z Březolup a Březnice, keří majú (nebo 
teprú budú mět) k Šarovám určité vazby, 
podařilo minibus zaplnit skoro do po-
sledního místa.
Vpředvečér zájezdu sa eště trochu dis-
kutovalo, lesti Kohútka je vhodný ko-
pec a po třech pivoch a nejakéj štamprli 
bylo nakonec rozhodnuté, že sa namísto 
Kohútky pojede na Kyčerku. Hlavním 
důvodem téjto změny last minuta byl 
fakt, že na Kohútce bysme moseli nechat 
minibus asi dva kilometry od sjezdovek 
a všecky věci přeložit do skibusu, pří-
padně šlapat pěškobusem. Jak sa uká-
zalo při návratu, byl to velice prozíravý 
tah. O tom nižej.
Odjezd byl plánovaný v 6:30 z Březo-
lup, v 6:45 ze Šarov a v 7:00 z Březnice 
– itinerář tak byl jasně daný. Na Šaro-
vy dorazíl minibus v 6:40, a tož všecko 
nasvědčovalo tomu, že vyrazíme přesně 
podle plánu. V 6:50 dorazíl v mírném 
poklusu D.F. s rodinú. Pět minut zpož-
dění néní žádná tragédija a tuto ztrátu 

náš minibus hravě dožene hnaný vlastní 
váhú za pomoci gravitace cestú ze zlín-
ského kopca. 
Eště než sa zavřely dveřa do minibusa, 
zjistili jsme, že v Březolupech na zástav-
ce stojí eště jeden lyžař (kerého kvů-
li populárnímu institutu osoby blízké 
nechcu menovat), kerý tam dorazíl pět 
minut po odjezdu minibusa (Asi jiné ča-
sové pásmo, jinačí uspokojivé vysvětle-
ní pro totok nemám, přiští rok mosíme 
zvážit, lesti budem brat aj Březolupjáky). 
V 7:10 brzdí u Šarovskéj hospody taxi 
z Březolup, Milan Bernatík ml. naskaku-
je do minibusa a 7:15 vyrážáme ze Šarov. 
Všecko ide jak po drátkách s půlhodi-
novým zpožděním, tož mosím konsta-
tovat, že hneď první takový zájezd a už 
dosahujem kvality Českých drah.
V Březnici nakládáme poslední pa-
sažéry, Libora Henzlového s děvčica-
ma a konečně sme kompletní. Nedaří 
sa nám ale zavřít dveřa, keré sa zasekly 
o patník zastávky a tož to chvílu vypada-
lo, že zažijem opravdový „cool“ zájezd. 
Naštěstí sa, po drobném odlehčení, po-
dařilo dveřa zavřít a naša spanilá jízda 
do náruči lyžařského rája mohla pokra-
čovat.
Eště sme nebyli ani ve Vsetíně a už sme 
zaséjc moseli zastavit – lokálka hadr 
(prostatiky a nikotinové závisláky příš-
tě taky nebrat). Pak už cesta probíhala 
skoro bez komplikací. Jak sa minibusem 
začala táhnút vůně slivovice, mosel sem 
osazenstvu připomět, že sa jedná o ryze 
sportovní nikoliv kulturní zájezd. Vět-
šina to pochopila aj když nekeří měli 
výraz jak prezident nad prázdnú fl ašú 
Becherovky. V 9.00 hodin přesně sme 
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slavnostně začali nazúvat lyže a lyžáky 
pod sjezdovkú na Kyčerce.
Na tomto místě mosím ocenit Libora 
Henzlového, kerý má dobré kamarády 
aj kamarádky snáď na každéj sjezdovce. 
Na děvčicu v pokladni mrkál jak s ječ-
ným zrnem, heslo Šarov (to néni tisková 
chyba). Nezdržovali sme sa vysvětlová-
ním, že Šarovy sú enom jedny a píšú sa 
s ypsilon na konci a během chvilky sme 
na našu lyžovačku dostali množstevní, 
důchodcovskú, rodičovskú, studentskú, 
dětskú, vojenskú a nekeří aj ZTP slevu. 
S takýmto benefi tem nás tá lyžovačka 
vyšla skoro jak motorová pila na kole 
ščestí. 
Mosím také řéct, že sa úprava kaplič-
ky konečně začíná oplácat. Počasí totiž 
vyšlo tak akorát. Teplučko, takže žád-
nému neumrzly uši, podmračené, ale 
bez déšťa, tragačú a inačího domácího 

nářadí a aj když byl sněh mokrý a těžký, 
lyžovačka splňovala kvalitativní normy 
ISO 10000. 
Situačka na sjezdovce. V provozu byly tři 
dlúhé vleky (dvě pomy a jedna kotva) pro 
dva dlúhé kopce různého stupňa svaži-
tosti a dva dětské vleky na mírném kop-
cu. A tož si na svoje přišly aj děcka, keré 
stály na lyžách prvý raz, či keré na lyžách 
stály prvý raz po dvaceti rokách, protože 
na tom mírném kopcu, na kerém si moh-
ly vyskúšat první karamboly, zasukova-
né nohy a rozbité nosy, to pro začínající 
sjezdaře byl ten správný vlašský ořech. 
A tým, keří o to měli zájem, rozdával Li-
bor Henzlú grátis hodiny slušného lyžo-
vání jak skušený inštruktor.
Ludí bylo na svahoch málo, fronty sa 
netvořily a tož sme mohli jezdit důle 
hore až do omrzání. Postupně sme vy-
skúšali aj místní lyžohospody a nekeří aj 
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POHÁDKOVÁ NOC S ANDERSENEM

Myšlenka Noci s Andersenem vznikla 
v dětském oddělení Knihovny Bedři-
cha Beneše Buchlovana v Uherském 
Hradišti. V roce 2000 přespalo poprvé 
v knihovně 25 školáků. Od této doby je 
páteční noc před 2. dubnem (narozeni-
ny H. CH. Andersena) tradičním no-
cováním všech dětských čtenářů. Tato 
akce již dávno překročila hranice naše-
ho státu. 27. března 2015 se tak nocova-
lo nejen v Česku, ale také na Slovensku, 
v Polsku, Slovinsku, Rusku.
A samozřejmě i v šarovské knihovničce. 
Letos to bylo naše druhé setkání, které-
ho se zúčastnilo 16 dětí. Patronem to-
hoto večera byla v tomto roce rodinka 

Bradových z hradu Brada. Po předsta-
vení této nové knihy Na hradě Bradě 
od autorů Kláry a Jana Smolíkových, 
a přečtení první kapitoly samotnými 
dětmi, jsme se přesunuli do prostor sálu 
šarovské hospůdky. A protože tento večer 
má být hlavně o pohádkách, čekalo zde 
na děti netradiční loutkové představení 
na motivy pohádky o Šípkové Růžence 
od vypravěče pohádek Daniela Taraby.
Po večeři následovaly hry, během kte-
rých přicházely za dětmi jednotlivé po-
stavičky z hradu Brada. Děti si ve čtyřech 
skupinkách vytvořily erby, které budou 
zdobit naši knihovnu, vyluštily tajenku 
a poskládaly puzzle rodiny Bradových. 

lyžovířivky (do dneška sem nepochopíl, 
proč když jedú lyžovat, strávijú půlku 
dňa v hospodě a drúhú půlku ve vaně).
Po štvrtéj hodině sme naházali všecky věci 
do minibusa, nekeří stačili eště posvačit 
pořádně promaštěný placek, závěrečná 
fotodokumentace a tradá dóm. Cestú 
dóm sa dojídali a hlavně dopíjali zásoby, 
keré sa nestihly spotřebovat na svahu. 
Potem už sa začalo aj zpívat a vypadalo 
to, že zájezd bude mět dohru na zastváce 
„Hospůdka Šarovy“. Jedinú drobnú kom-
plikacu sme moseli řešit cestú ze Syráko-
va, lebo to húšání nedělalo dobře řidičo-
vi, natož nekerým drobným pasažérom, 
keří sa před cestú naládovali jak švédské 
dělo pod Buchlovem. 
V Březnici sme vysadili Henzlovce, 
nekeří si odlehčili a po šesté jsme brz-
dili před našú hospodů. Po odjezdu 

minibusu a odchodu vystúpivších ly-
žařů, zostalo na zastávce: Dvoje lyže 
dospělácké, jedny dětské, jeden lyžák 
dětský, jeden pár lyžáků vel. 43, jedna 
sportovní taška a jedna sportovní bun-
da. Po upozornění vyhlášeném v hos-
podě, sa nekeří spamatovali a odběhli si 
od piva vyzvednút svoje věci. Díky Bohu, 
že sme nemoseli přestupovat na skibus, 
lebo to bysme sa isto nevrátili všeci!
Večer došlo aj na tu kultúru, hrálo sa aj 
zpívalo a program měl okořenit pěvec-
ký duél mezi L. K. (kde ten kluk bere 
to sebevědomí) a T. Z. Duél nakonec 
skončíl bez vítěza, ale všeci tak nejak 
tušíme, kdo v něm měl výrazně navrch. 
Tož možná příště. No, rozcházali sme sa 
až kolej půlnoci, a tož nekeří včíl majú 
zaracha. Tož…tak!

text Petr Bernatík / foto řidič autobusu
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KOŠT MÁ DOMÁCÍ VÍTĚZE

Zábavné hry si pro děti připravila Mar-
kétka Šohajková, která s námi také no-
covala. Samozřejmě všichni byli za sou-
těžení odměněni jak sladkostmi, tak 
i pamětními listy, které jim budou při-
pomínat tuto pohádkovou noc.
Po soutěžích následovala uvolněněj-
ší zábava, a to ve formě karaoke, kdy si 
některé děti zazpívaly, jiné zatancovaly 
a ostatní prostě jen „vyřádily“.

To už se ale blížila půlnoc, takže si noc-
ležníci rozbalili spacáky, oblékli pyžam-
ka, vyčistili zoubky a hupli do svých 
připravených pelíšků. A i když nocování 
bylo jen pro školáky, nakonec zůstaly 
úplně všechny děti, i ty nejmenší.
Po ranním probuzení si děti pochutnaly 
na domácích buchtách, a se spoustou krás-
ných dojmů se rozešly do svých domovů.

text Adam a Martina Gagovi / foto VK

Svátek pro všechny znalce a milovní-
ky slivovice byl 28. března. Místní ha-
siči za podpory obce uspořádali v tento 
den již osmý košt slivovice a ovocných 
pálenek. Rok 2014 byl z hlediska úro-
dy slabší, proto organizátoři po letitých 
zkušenostech předpokládali menší počet 

soutěžních vzorků. Při odevzdání třicáté-
ho vzorku trnkové pálenky ale bylo jasné, 
že bude všechno jinak. Konečný počet 
zaregistrovaných půllitrů byl 42, z toho 
34 trnkové a 8 ostatní ovoce. Počet po-
rodců (27), byl také vyšší než se čekalo.
Trnkovou kategorii zahajoval nultý 



MLADÍ HASIČI V ZIMĚ

vzorek loňského vítěze R. Soukupa. De-
gustátoři se rozdělili do tří skupin, z každé 
skupiny postupovaly dva nejlepší vzorky 
do velkého fi nále, kde už jen vybraní od-
borníci rozhodli o vítězi. Ovocná kate-
gorie se hodnotila bez skupin a o vítězi 
rozhodl nejvyšší počet bodů. „Loni byly 
lahodnější slivovice,“ pronesl jeden z po-
rotců. Možná to bylo tím, že většina vzor-
ků byla staršího ročníku. Pořekadlo „čím 
starší tím lepší“ nemusí vždy platit. Košty 
většinou vyhrává mladá slivovice, a tak 
se i stalo. Výherní trnková slivovice byla 
ročník 2014 majitele D. Soukupa, druhé 
místo obsadil L. Batoušek (Březolupy), 
třetí J. Kolacia (Louka). R. Šimík ovládl 

se svým kalvádosem ovocnou kategorii 
a dokázal porazit mimo jiné tři meruňky. 
Druhé místo patřilo meruňce E. Křenové, 
třetí byla meruňka S. Šimáčka (Strážni-
ce). Porota byla na vysoké úrovni, o čemž 
svědčí skutečnost, že dva stejné trnkové 
vzorky hodnotila jiná porota a oba se do-
staly do fi nále.
Večerní hudební doprovod byl pro 
nemoc muzikanta na poslední chvíli 
zrušen, což bylo pro pořadatele nemi-
lé překvapení. Celou situaci zachránil 
a výtečně vyřešil ke spokojenosti všech 
P. Bernatík s harmonikou.
Koštu zdar a slivovici zvlášť!

text David Fejt / foto MF

Přes zimu naši mladí hasiči nezahá-
lejí. Pravidelně se scházejí ve své klu-
bovně a v tělocvičně. Své dovednosti 

mohou měřit i na zimních soutěžích. 
Na soutěži ve Vítonicích se dařilo našim 
mladším žákům, kteří získali 2. místo 
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3. LIGA – TJ SOKOL ŠAROVY: PREMIÉROVÁ SEZÓNA

ve štafetovém dvojboji a v soutěži jed-
notlivců ve vázání uzlů zvítězila naše zá-
vodnice Mirka Šimíková.
Další soutěží ve vázání uzlů byla soutěž 
ve Žlutavě. Zde se dařilo našim starším 
žákům, kteří získali 2. místo. Mladší žáci 
skončili na místě šestém.

Starší žáci se taky učí základním hasič-
ským vědomostem a plní si své odzna-
ky odborností. Zkoušky se uskutečnily 
v Zádveřicích. Jana Šimíková získala od-
znak kronikáře a Kryštof Fusek odznak 
strojníka.

Jaroslav Křen

V loňském roce se šarovským stolním 
tenistům podařilo dosáhnout největší-
ho úspěchu v historii oddílu – postup 
z krajské divize do třetí ligy. V předsezón-
ním losu bylo družstvo zařazeno do vel-
mi příjemné skupiny D, kterou v drtivé 
většině hrají družstva z jihu Moravy.
Jelikož je celé družstvo, kromě talento-
vaného sedmnáctiletého Jana Plháka 
(rodáka z Fryštáku), daleko za svým vý-
konnostním zenitem (i když si to někteří 
jedinci nechtějí stále připustit), bylo cí-
lem především třetí ligu v Šarovech udr-
žet. V těchto chvílích už se všichni stol-
ní tenisté ze Šarov radují, neboť se ligu 
podařilo zachránit, ale připomeňme si 
na několika následujících řádcích, že to 
byl skutečně těžký porod.
Na začátku října loňského roku zajíž-
děli ve velké euforii hráči šarovského 
A družstva ke svému premiérovému 
utkání na stoly Blanska. K jejich vel-
kému překvapení utkání netrvalo ani 
90 minut a Šarovy si připsaly první 
výhru (10:3) na své konto. Poté ale při-
šel pád do reality, který znamenal pět 
utkání v řadě, ve kterých šarovští hráči 
uhráli pouze dvě remízy s SKST Hodo-
nín B a MK Řeznovice. 

Dnes, při pohledu na konečnou tabulku, 
mají tyto dvě remízy cenu zlata, neboť 
soupeři nakonec skončili v předních pa-
trech třetiligové tabulky. 
Po vystřízlivění následovalo, dnes už 
kultovní, utkání s neuvěřitelným prů-
během s celkem Strážnice. Byl to jeden 
ze tří zápasů v sezóně, který rozhodl 
o konečné záchraně. Úvod zápasu ne-
byl ze strany šarovských hráčů zrovna 
famózní – prohrávali 0:5. Z vedlejší ku-
chyně začal v těchto okamžicích vonět 
dozlatova upečený divočák. Na oba 
soupeře měla vůně evidentně opačný 
vliv. Šarovy začaly dotahovat, přesto 
průběžný nepříznivý výsledek 3:7 ne-
vypadal zrovna na nějaký oslavný tane-
ček. Poté však následovala šňůra sedmi 
vítězných zápasů, ze kterých zůstaly 
hostujícím strážnickým hráčům jen oči 
pro pláč a následně zamaštěné obličeje 
od divočáka.
V následujících čtyřech utkáních si Ša-
rovy znovu dokázaly, že na první ligu to 
zatím asi není a podařilo se jim vydo-
lovat pouze bod za remízu 9:9 s Tišno-
vem. Přezimování na 8. místě vypadalo 
nadějně, ale přesto byla vidina sestupu 
pořád na dohled.
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Druhou polovinu sezóny zahájili šaro-
vští bravurně. K prvnímu utkání na do-
mácích stolech se soupeř z Blanska ani 
nedostavil a následující den nedal celek 
ze Šarov žádnou šanci Sokolu Brno, kte-
rý rozstřílel 10:1. Následovala překvapi-
vá výhra v Mikulčicích 10:8 a dvě „po-
vinné“ prohry v Hodoníně a doma se 
Znojmem.
A pak už se rozhodovalo o všem. „Utká-
ní roku!“, lákaly diváky plakáty v herně 
ve Strážnici, ve které se od roku 1970 za-
stavil čas. Šarovský celek přijel na vřelou 
půdu Strážnice vyzbrojen o kamarády 
z B družstva a ti zase přijeli vyzbroje-
ni škvarkama a řízkama, kterýma si 
omotali kolem prstů domácí fanoušky. 
Nervydrásající utkání, ve kterém měl 
poražený takřka jistotu sestupu, zvládli 
lépe šarovští. Výhra 10:7 ještě sice úplně 
nezaručovala jistotu udržení, ale už moc 

nechybělo. Následující víkend bylo vše 
zpečetěno dvěma remízami na stolech 
Žďáru nad Sázavou a Tišnova.
V posledních dvou utkáních sezóny se 
Šarovjané střetli na domácích stolech 
s Hustopečemi (celkový vítěz soutěže) 
a Lanžhotem. Jelikož už v obou utkáních 
o nic nešlo, pojali hráči A družstva tento 
sportovní víkend jako oslavu za splnění 
svého předsezónního cíle. Zvlášť v utká-
ní s Lanžhotem předvedli hezký uvolně-
ný výkon, který korunovali výhrou 10:7 
a žlutou kartou pro domácího Jiřího 
Strejčka, který ve své poslední dvouhře 
v sezoně v sobě nalezl zvíře a nakonec 
ho musela zkrotit až hlavní rozhodčí, 
kterou atakoval letící ohrádkou. Oddíl 
stolního tenisu tímto děkuje svým spon-
zorům: Cream, Hasiči Šarovy, Jídelna 
Plhák a Psychiatrická léčebna Kroměříž.

text Karel Bojko / foto MF
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3. liga mužů skupina D
Tabulka:
  1. TJ Agrotec Hustopeče    22  19 1   2 0 210:92     61
  2. TTC Sokol Znojmo    22  16 2   4 0 198:132     56
  3. MK Řeznovice    22  12 5   5 0 190:153     51
  4. TJ Žďár nad Sázavou    22  12 4   6 0 194:154     50
  5. TJ Baník Mikulčice    22  13 1   8 0 185:154     49
  6. TTC Koral Tišnov    22  10 3   9 0 167:167     45
  7. SKST Hodonín B    22    9 4   9 0 170:172     44
  8. TJ Sokol Lanžhot    22  10 2 10 0 175:166     44
  9. TJ Sokol Šarovy    22    7 5 10 0 166:177     41
10. TJ Jiskra Strážnice    22    4 4 14 0 150:190     34
11. Sokol Brno I     22    2 2 18 0 112:208     28
12. KST Blansko B    22    1 1 18 2   61:213     23
Úspěšnost hráčů:
Karel Bojko  85%
Petr Jahůdka   55%
Lubor Křen  34%

Jiří Strejček   28%
Jan Plhák  21%
Robert Gajdůšek                   9%

V srpnu 2013 jsem zahájil trénování chlap-
ců a děvčat v šarovském oddíle stolního 
tenisu. Od té doby trénuji 1x týdně děti 
ve věku 7-13 let. Nejdříve jsem začal se sku-
pinou hráčů (Marek Zikmund, Josef Liša-
ník, Ondřej Soukup, Matěj Balšán, Kryš-
tof Fusek a Michaela Kovačíková), kteří 
už měli solidní základy. Postupně začaly 
navštěvovat tréninkové jednotky rovněž 
malé 5-8leté děti, které stolní tenis nikdy 
nehrály. Pro tyto děti je pro úplný začátek 
ideální hra na robotovi (automatickém vy-
střelovači míčků), kterým oddíl disponuje, 
a který je velkým pomocníkem při celkové 
organizaci tréninkové jednotky.
Za necelé dva roky prošlo přípravkou více 
než dvacet hráčů a hráček, bohužel dost 
z nich také postupem času se stolním 

tenisem skončila. Je to dáno tím, že stol-
ní tenis je dost komplikovaný sport, kdy 
tréninkové úsilí, které mu jedinec věnuje, 
se projeví až po čase (děti jsou nedočkavé 
a chtěly by hrát dobře hned).
Aby byl zajištěn další výkonnostní růst mla-
dých šarovských hráčů, bude od nové sezó-
ny vytvořeno družstvo žáků, které bude hrát 
pravidelně každý pátek žákovská mistrov-
ská utkání na Uherskohradišťsku (Zlínsko 
bohužel takovou soutěž pro mladé nemá). 
Rovněž by měli mladí dostávat od nové se-
zóny více příležitostí v soutěžích dospělých.
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat do-
spělých hráčům z oddílu, že se na přípravě 
mladých rovněž podílí, pravidelně s nimi 
trénují a snaží se jim předat své boha-
té hráčské zkušenosti. Není pro děti nic 

MLADÍ PINGPONGÁŘI V ŠAROVECH
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DOPISY ADRESOVANÉ VEDENÍ OBCE

lepšího, než když mají možnost kon-
frontovat své dovednosti se svými star-
šími vzory. Věřím, že časem z mladých 

šarovských hráčů vyrostou následovníci 
Lubora Křena nebo Roberta Gajdůška.

Karel Bojko – trenér mládeže

Poděkování
Vážení spoluobčané, vedení obce Šarovy,
tímto dopisem bychom rádi vyjádřili po-
děkování za fyzickou i fi nanční pomoc 
i morální podporu, které se nám od vás 
dostalo v pro nás neočekávaných chvílích, 
které přinesla červencová povodeň v roce 
2014. Není v našich silách poděkovat 
osobně všem, kteří pomáhali při likvida-
ci škod a úklidu následků této mimořád-
né situace. Tak alespoň tímto způsobem 
děkujeme za projev vzájemné lidské soli-
darity, která nám pomohla překonat toto 
těžké období. Velké díky patří vedení obce 

v čele se starostou Františkem Langrem 
za okamžitou reakci a nabídku pomoci, 
dobrovolným hasičům, členů TJ Sokol 
a všem ostatním za jejich obětavost, ocho-
tu a vlastní fyzické síly, které museli vyna-
ložit, aby zmírnili dopad povodně. 
Děkujeme občanům Šarov, děkujeme na-
šim sousedům a dobrovolníkům, že vám 
osud postižených rodin nebyl lhostejný 
a že jste pomohli. I díky vám jsme našli 
sílu toto událost zvládnout a jít dál. 
Poděkování patří i obci Březolupy za čás-
tečné zmírnění dopadů povodně. 
Se srdečným pozdravem rodina Jahodova

O disertační práci
Vážení zastupitelé,
v loňském roce to bylo již deset let, co jsem 
v rámci mé práce v redakční radě zpravo-
daje Šarovec vzpomínala, sbírala příběhy 
z naší obce, smutné i veselé, psala o historii, 
tradicích a přírodě – prostě o všem co jsem 
věděla o naší vesničce, o našich předcích. 
Při tom jsem čerpala ze vzpomínek a vy-
právění pamětníků i z kroniky pana Svět-
líka, který byl kronikářem obce v třicátých 
letech dvacátého století. Ráda jsem o tom 
všem psala a byla vděčná čtenářům, kteří 
měli trpělivost dočíst mé řádky až do kon-
ce, kteří vzali existenci zpravodaje na vě-
domí a nacházeli v něm pramen poznání 
naší historie. Vyjádřila jsem velké poděko-
vání mým spolupracovníků PhDr Václavu 

Pajtinovi, Martinu Fuskovi, v poslední 
době manželům Fuksovým a těm, kteří 
také přispívali svými vzpomínkami.
V průběhu té doby jsem občas zaslechla 
názory některých spoluobčanů, kteří se 
o obsahu a formě zpravodaje vyjadřovali 
ironicky a zesměšňovali jej. Výrazy jako 
„debilní plátek s kýčovitými fotografi e-
mi“ se mě sice dotkly, ale v žádném pří-
padě neodradily od mé práce. Vždy jsem 
si zakládala na tom, že pokud něco popi-
suji, mám vše podloženo a ověřeno ať už 
z jiných písemných zdrojů, nebo svědec-
tvím konkrétních občanů.
Obzvlášť kritika a ironická slova proná-
šená na veřejnosti profesorem Ambrů-
zem se mne osobně dotýkala.
V rámci vyhledávání dalších informací 
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jsem při své práci narazila a s velkým zá-
jmem si přečetla celou disertační práci 
paní MgA Pavly Kačírkové s názvem „So-
chařský objekt v kulturní krajině – refl exe 
nejen veřejného prostoru“. A s podivem 
jsem ji četla ještě několikrát. Paní Kačírko-
vá se zhruba na šedesáti stránkách v kapi-
tole „Kulturní a historické hodnoty kraji-
ny Šarov“ zabývá dějinami obce, popisuje 
krajinné struktury a poukazuje na aktuál-
ní situaci v obci. Naši obec, jak sama uvá-
dí, navštěvuje již od roku 2004, zazname-
nává názory a příběhy místních obyvatel 
a je aktivní členkou občanského sdružení 
Jiná krajina. Z těchto a dalších jiných sou-
vislostí zřejmě logicky vyplynula skuteč-
nost, že vedoucím její disertační práce je 
prof. akad. soch. Jan Ambrůz – mimo jiné 
jeden z kritiků obsahu a formy zpravodaje 
Šarovec a tedy i mé práce. 
O to překvapující bylo mé zjištění, že 
v desítkách případů této práce jsou 
použity fotografi e a doslovné texty 
ze zpravodaje Šarovec a publikace ŠA-
ROVY 2005 autorů PhDr. Václav Patina 
a kolektiv, kterou vydal obecní úřad v Ša-
rovech v roce 2006. V těchto případech 
vedoucí disertační práce náhle povolí 
čerpat a opisovat informace ze zpravo-
daje a přehlíží skutečnost, že v disertač-
ní práci nejsou využity „pouze uvedené 
prameny a literatura“, ale bohatě se pou-
žívá neuvedený, tolik kritizovaný zdroj.
Nyní bych ráda uvedla pouze některé 
z konkrétních nepravd, rozporů a nepřes-
ností:
(kurzívou jsou uvedeny citace):
str. 12 - V minulosti zde byl realizován je-
den kříž v polích - tento kříž v minulosti 
v poli nikdy nestál

str. 21 - obr. 6 - nesprávný údaj pod foto-
grafi í – foto použito ze zpravodaje
str. 23 - obr. 8 - foto použito ze zpravodaje
str. 25 - potok Dřevnice – nesprávný ná-
zev, který je opakovaně používán
str. 25 - Původní osídlení se rozkládalo 
nad současnou vesnicí - nesprávné umís-
tění původního osídlení
str. 28 - V roce 1882 ve vesnici vznikla jed-
notřídka - v roce 1882 žádost obce o po-
volení stavby školy, 1883 položen základní 
kámen, 1884 povoleno vyučování
str. 28 - Jak se z kroniky dozvídáme - není 
zřejmé o jakou kroniku se jedná a tato ne-
přesnost se objevuje i v dalších statích
str. 32 - obr. 19 – autorka se odvolává 
na archiv obce Šarovy, který je vzpomínán 
i v dalších textech, přestože obec žádný ar-
chiv nemá
str. 45 - obr. 30 – nesprávně uveden autor 
nákresu
str. 56 - obr. 46 s popisem: Původní po-
doba kapličky z roku 1898 (foto z knihy 
Šarovy 2006) – ve skutečnosti se jedná 
o původní zvoničku a název knihy je Ša-
rovy 2005
str. 60 - Dřevo bylo použito ze staletého 
Hynkova dubu a str. 61 – obr. 54 Hyn-
kův dub – nesprávný název – jedná se 
o Hykův dub
str. 70 -  Z kroniky obce Šarovy - text 
opsán ze zpravodaje
Dle výše uvedených příkladů je patrno, jak 
málo se autorka disertační práce věnovala 
historické přesnosti použitých údajů, jak 
ve velké míře čerpala či opisovala ze zpra-
vodaje Šarovec či publikace Šarovy 2005. 
A to i přes to, že tyto dva prameny nejsou 
uvedeny v Bibliografi i, v seznamu použi-
tých pramenů a literatury.
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BLAHOPŘEJEME

Miroslav Langr
3. 3. 2015  -  95 let

Blahopřání panu
Miroslavu Langrovi.

Nejvíce mě překvapila a zarazila skuteč-
nost, že vedoucímu práce prof. Ambrůzo-
vi, šarovskému rodákovi a znalci krajiny, 
tyto závažné nepřesnosti a chyby unikly. 
Překvapující pro mne byly také některé 
soudy a hodnocení, které paní Kačírko-
vá vyvozuje na základě faktů, které ne-
jsou pravdivé, nebo jsou překroucené. 
Například jako argument pro své tvrzení 
o nízké míře víry mezi obyvateli uvádí 
přestěhování kříže z polí (kde nikdy ne-
stál!) do obce a výstavbu drobné kaple.
Ráda bych upozornila zastupitele obce, 
že na mnoha místech disertační práce 
dochází k přímým útokům na vede-
ní obce, jsou obviňováni z nečinnosti, 
z neřešení záležitostí přínosných pro 
obec a pokud je nějaká aktivita prová-
děna, je považována za neefektivní a ne-
smyslnou. Domnívám se, že vedení obce 

by se mělo těmito argumenty zabývat 
a nedovolit, aby jejich práce byla zneva-
žována autorkou disertační práce.
V práci paní Kačírkové se objevují velmi 
závažná tvrzení, která hraničí až s po-
mluvou, a já myslím, že zcela neopod-
statněnou.
Jako příklad uvádím: ..zmanipulovaná 
anketa..Toto hlasování bylo překrouceno 
ve vyjádření starosty..( str.113),..vytváře-
ní lživých anket..(str.115) a tak dále.
Po přečtení textu na str. 214 pod ná-
zvem Hra na starostu jsem „veškerou 
objektivnost a nezaujatost zpracovatelky 
disertační práce“ pochopila a to byl také 
jeden z důvodů napsání tohoto dopisu.
Na závěr vám sděluji, že veškerá má tvr-
zení mám podložena a jsem ochotna je 
s vámi projednat i osobně.

S pozdravem Libuše Langrová                                         
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VZPOMÍNÁME

Tomáš Pšenčík                  9. 2. 2015         75 let
Květa Jandíková                6. 3. 2015         85 let

ŠÁROVCI ZE ŠÁROVA V NAŠEM KRAJI

Když jsem psala v minulých zpravoda-
jích o Šárovcích ze Šárova, nedoufala 
jsem, že budu ještě pokračovat. A stalo 
se. Věřím, že i čtenáře potěší další osu-
dy rodin Šárovců ze Šárova žijící v kraji 
hradeckém. Přišla mi totiž informace 
od Jiřího Kalfersta z Archeologické-
ho oddělení muzea východních Čech 
z Hradce Králové následujícího znění: 
„V příloze vám zasílám výstřižek ze sta-
rých regionálních novin, který se dotý-
ká i jistým způsobem i dějin vaší obce. 
Vzhledem k značné odlehlosti místa 
vydání i tématu článku předpokládám, 
že unikl pozornosti vašeho kronikáře 
a mohl by se vám hodit pro zpestře-
ní vašeho informačního zpravodaje.“ 
A přiložil následující text, který otiskly 
regionální noviny Kraj královéhradecký 
XX, č. 42 ze dne 1.6.1929. Šlo o článek 
Františka Probošta:
„Rodina Šárovců pocházela původně 
z Moravy, kde sídlem jejich byla tvrz Šá-
rov v kraji hradišťském. V Čechách dr-
želi statek Rabštejnek, a Slatiňany v kraji 
chrudimském a též dům v Chrudimi. 
V erbu svém užívali krovu červeného 
s praporečkem v bílém poli a nad helmem 

jednak téhož krovu, jednak ramene obr-
něného meč holý v ruce držícího.
Veškeří členové byli horliví přívrženci 
učení Husova. Na počátku 16. století byla 
rodina Šárovců v Čechách velmi četná 
a ve stavu rytířském vážena, v Čechách 
připomínají se členové její Jan a synové 
Petr, Václav starší, Čeněk a Zdeněk bratří 
Šárovcové ze Šárova.
Jiná větev rodiny té, z níž jmenují se 
r. 1482 Daniel, později Petr Šárovec, kte-
rýž měl za manželku Marianu z Tanfel-
du, držela Srub, Ledce, Polánku horní 
a Jeníkovice v našem kraji. Synové Petro-
vi byli Václav mladší, Jan a Daniel Šárov-
cové ze Šárova.
O poměrech hmotných rodiny Šárovců 
není mnoho známo. Že nebyly skvělé, dá 
se usoudit ze skrovného majetku. Brzy 
prodali Ledce i Srub, a koupili si dům 
v Třebechovicích na náměstí, k němuž 
přikoupili usedlost v Přepyších u Opoč-
na roku 1605 a za čtyři leta, roku1609 
odstěhovali se do Solnice, kde koupili 
dům na náměstí. Z téhož rodu byl i tře-
bechovický učitel (rector scholae) Joa-
nnes Ignatius Šárovec, jež držel i grunt 
vedle mlýna.



26

Měsíc leden zvaný také ledný
Byl zasvěcen bohu jménem Janus, 
ochránci bran, dveří a vchodů. Letošní 
leden byl sněhový, ledový, ale i rozumný. 
Žádné třeskuté mrazy, vánice a sněhové 
závěje. I slunečné dny nám daroval.

Únor - měsíc noření¨
Pukají, lámou se a noří ledy. Vypadalo 
to, že měsíc bude celý bílý a posílí pole. 
Ale už v polovině sníh tál, slunečních 
dnů bylo více. Podle osmera ročních 
časů od 24.února na den svatého Matěje, 

PŘÍRODA KOLEM NÁS, MĚSÍCE ROKU

Ten brzy odprodal svůj stateček urozené 
paní Strakové rozené Bukovské z Hus-
tiřan.
Když Kolda Jan ze Žambachu ml. hubil 
kraj hradecký, vyzval Soběslav z Miletín-
ska, hejtman a rada kraje hradeckého 
okolní pány proti němu. Na vyzvání to 
vytrhli hned 6. března Soběslav Mrzák 
z Miletínska, Jan Pardus z Vratkova, syn 
Kostkův z Postupic a položili se u Čer-
nilova, kdež leželi 3 dny. Též Šarovec 
ze Šárova, rod bojovný, sebrali se proti 
Koldovi polem.
Roku 1600 pobídl Heřman Straka 
z Nedabylic, jemuž patřil nynější dvůr 
p. Ludvíka v Jeníkovicích, Václava Šá-
rovce k bitce na třebechovickém náměstí 
a dobyl kordu. Když na sebe sekati po-
čali, vypadla Šárovcovi zbraň z rukou 
a nemaje ničeho, napomínal Straku, je-li 
dobrý a poctivý a vida, že ničeho v rukou 
nemá, aby stál. Ale Straka toho nedbaje, 
přece jej kordem ve břicho uhodil. Šáro-
vec brzy se z té rány vyhojil a ještě v roce 
1604 se Strakou o ní mluvil.
Jak již bylo sděleno, drželi Šarovci i Srub 
nad Ledcemi. Již roku 1482 uvádí se Da-
niel Šárovec ze Šárova a v Ledcích. Roku 
1572 seděl v Jeníkovicích Jan Šárovec, 
roku 1589 Vilém Šárovec, roku 1590 

Jindřich a roku 1597 už se psal v Jeníko-
vicích na Srubech. Ještě roku 1604 uvádí 
se Jan Václav ze Šárova na Jeníkovicích, 
Ledcích a Srubéch.
Šárovci ještě založili při svých tvrzích 
v Ledcích a Srubech kapli, nynější 
kostelíček ledecký, kdež jsou i pocho-
váni. Náhrobní kámen v kostelíčku 
ledeckém  má nápis Pan Petr Ssarovec 
z Ssarowa a tuto gest pochowan, proste 
za nieho boha. Druhý kámen Leta pa-
nie 1599 w sobotu den sv. Rudolfa zi-
wot swuy dokonal Vrozeny a Stateczny 
Rytirz P. Gindrzich Ssarowec z Ssaro-
wa na Genikowiczich a Kundraticzich 
a tuto odpociwa oczekawaje weseleho 
z mrtwych wstani.
Manželka tohoto Jindřicha Šárovce byla 
Magdalena z Chodův a na Srubích. To-
hoto Jindřicha Šárovce pohání roku 
1591 Ludmila Donátová z Hustiřan 
a na Ledcích, aby postavil čtyři lidi pod-
dané ze své vsi Zadních Polánek proti 
Magdaleně Šárovcové z Chodův a na Sru-
bích k vědomí.mPo Šárovcích zbylo jen 
jméno krásného lesa u Polánek.“ 
Věřím, že i čtenáře potěší další osudy ro-
din Šárovců ze Šárova žijící v kraji hra-
deckém.
  Libuše Langrová
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nastává předjaří. A odpovídá tomu i pra-
nostika: Na svatého Matěje, lidské srdce 
okřeje, slunce pozře závěje, nad polem 
i skřivan zapěje.
Březen-měsíc rašení bříz
Byl zasvěcen bohu války Martu. Již za-
čátkem března vyletěly první včelky 
na rozkvetlé jarní květinky. Čmeláci se 
o něco opozdili. Ptáčci zpěváčci ozna-
movali švitořením blížící se jaro.
Březen si neodpustil noční mrazíky, ale 
byl štědrý i na sluneční dny.
Letošní jaro začalo 20. března ve 23 ho-
din 45 minut. Přejme si, aby hřejivé slun-
ce jarních měsíců nám dalo energii a my 
prožívali s radostí a obdivem probouzejí-
cí se přírodu.
K měsícům roku se vázaly i lidové oby-
čeje, jak říká stoletý kalendář.
Hromnice - 2. února, je lidové ozna-
čení svátků, které prošlo řadou změn. 
V tu dobu se vysvěcovaly svíce, kterým 
se říkalo hromničky. Ty se pak dávaly 
do rukou umírajícímu, aby mu svítily 
na poslední cestě. Svíčka se rozžíhala 
i při bouřce na ochranu proti blesku. 
Bývalo zvykem hned při návratu z kos-
tela s posvěcenou hromničkou obcházet 
třikrát včelí úly, aby byla hojnost medu 
a hromnička chránila včely před zloději. 
Zakazovalo se všem šít, to proto, že by 
špička jehly mohla přitahovat blesk. Ne-
smělo se klít a mluvit, jak se tehdy říkalo 
nevážně.
Dalším lidovým obyčejem byl ma-
sopust. Slavil se tři dny (třídenní svá-
tek před Popeleční středou, od které 
začíná 40-ti denní půst, končící Ve-
likonocemi). Mnozí badatelé spoju-
jí rej masopustních masek s tradicí 

předkřesťanských pohanských obřadů, 
na něž navázala činnost církve pod-
le zásady - co nelze potlačit je nutné 
převzít a uzpůsobit vlastní potřebě. 
Přípravou na masopust býval čtvrtek 
před masopustní nedělí. Nazýval se 
také „tučný“ čtvrtek nebo „tučňák“. 
Předcházela mu zabijačka a k obědu 
bývala vepřová pečeně s knedlíkem 
a zelím. Říkalo se, že na „tučný“ čtvr-
tek má člověk jíst a pít co nejvíce, aby 
byl při síle celý rok. Hlavní zábava za-
čínala o masopustní neděli, kdy se jed-
lo a pilo a hlavně tancovalo až do rána. 
Tanec pokračoval masopustním pon-
dělím, to se konal „mužovský“ bál, kde 
neměli přístup svobodní. Tancovali 
pouze ženatí a vdané. Tradovalo se, že 
jak vysoko bude selka při tanci vyska-
kovat, tak vysoko poroste toho roku 
obilí či len. Vyvrcholení masopustu 
bylo úterý. Toho dne procházely ven-
kovem průvody maškar a na závěr se 
o půl noci pochovávala basa.
Další lidový obyčej se dodržoval na sva-
tého Matěje – 24.února. Den sv. Matěje 
byl považován za konec zimy. Toho dne 
se věštil zdar žní, úspěch sňatků, před-
povídalo se počasí a předvídala se i smrt. 
Svatý Matěj byl považován za patrona 
úrody. Hospodář ho prosil o pomoc spo-
lu s dětmi, které musely jít bosky. Všich-
ni se společně modlili a potom cho-
dili po sadu strom od stromu, každým 
stromem třásli. Děti tloukly do stromu 
ověnčenou vařečkou a říkaly:
Prosím, prosím svatého Matěje,
nám ať ovoce dopřeje,
kamkoli v zahradě hlas můj se rozleje. 

Libuše Langrová                                                                               




