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Vážení čtenáři, do rukou se Vám dostává 
první číslo zpravodaje v roce 2016. Věřím, 
že Vás opět zaujme tak, jak tomu dle odezvy 
pravidelných čtenářů často bývá. Po mírné 
zimě prožíváme mírné jaro, takže sníh a led 
už jaksi neznáme. Ale víme, že život v obci 
je i nadále pestrý a pořád se něco děje, jak se 
dozvíte v článcích na dalších listech.
Za zmínku stojí určitě ta skutečnost, že 
díky mimořádné aktivitě všech spolků 
v obci se podařilo dát nový kabát šenku 
naší hospůdky, která nyní vypadá určitě 
jinak, než tomu bylo doposud. Dovolte mi 
touto cestou poděkovat všem, kteří se o to 
zasloužili, nebudu jmenovat všechny, ne-
bylo by místo, ale chci vyzvednout alespoň 
Lubora Křena a Honzu Soukupa, kteří byli 
hnacím motorem při těchto opravách.
V krátkosti se zmíním o tom, co chceme 
letos podnikat. Chceme se zejména zamě-
řit na přípravu projektů zateplení kulturní-
ho zařízení (hospůdky), připravit projekty 
na oddechové zóny v obci (parčíky), pro-
jekty na obnovu komunikací a začít s pří-
pravou kompletních pozemkových úprav, 
které v případě jejich realizace, budou jed-
nou z nejdůležitějších akcí v dějinách obce. 
Kulturní, sportovní a společenské dění ne-
bude samozřejmě ošizeno.
Připomněli jsme si 25 let existence novo-
dobých Šarov, o čemž se zmiňuji na jiném 
místě zpravodaje. Ve stručnosti jsem vzpo-
mněl toto období, abychom si připomněli, 
co vše se za tuto dobu změnilo. Pěkné pro-
žití jara všem přeje Váš starosta
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Šarovské osobnosti
Další na řadě je Jaroslav Křen, který se 
v roce 1991 stal prvním starostou samo-
statných Šarov, ...

Šarovy skončily ve 3. lize páté! 
Historického úspěchu dosáhlo stolněteniso-
vé „A“ družstvo mužů ve 3. lize. V konkuren ci 
12 týmů z celé jihovýchodní Moravy 
obsadilo vynikající 5. místo ...

Šarovská trnková nejlepší
Nejlepším degustátorem se stal P. Kolacia, 
který poznal během hodnocení oba své 
vzorky a ocenil je deseti body.
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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:
Smlouva o zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě
OZ schvaluje Smlouvu o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/
BZL/11579/2015-BZLM. Zatíženými 
(služebnými) pozemky jsou: 
pozemek parc. č. 211/5 – ostatní plocha,
pozemek parc. č. 217/1 – ostatní plocha,
pozemek parc. č. 217/2 – ostatní plocha,
pozemek parc. č. 255/5 – ostatní plocha,
pozemek parc. č. 267 – ostatní plocha,
pozemek parc. č. 457 – ostatní plocha, 
všechny pozemky v k. ú. a obci Šarovy za-
psané na listu vlastnictví 60000. OZ pově-
řuje starostu k uzavření této smlouvy
Smlouva o převodu
OZ schvaluje Smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemo-
vité věci s omezujícími podmínkami 
č. UZSVM/BZL/271/2016-BZLM. Jed-
ná se o pozemek parc. č. 83 – ostatní 
plocha, v k. ú. a obci Šarovy, zapsaným 
na listu vlastnictví č. 60000. OZ pově-
řuje starostu obce k uzavření smlouvy. 
Rozpočtové opatření
OZ schvaluje rozpočtové opatření 
č. 2/2015, 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.
Inventarizace
OZ schvaluje závěrečnou zprávu o pro-
vedení inventarizace obce na rok 2015
Hospodaření:
OZ bere na vědomí hospodaření obce 
k 31. 12. 2015

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 smluv o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Šarovy ve prospěch 
místních spolků
OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu obce Šarovy č. 1/2016 
a poskytuje účelovou dotaci ve výši 
28 000 Kč ve prospěch Sboru dobrovol-
ných hasičů Šarovy.
OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu obce Šarovy č. 2/2016 
a poskytuje účelovou dotaci ve výši 
15 000 Kč ve prospěch TJ Sokol Šarovy.
OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu obce Šarovy č. 3/2016 a po-
skytuje účelovou dotaci ve výši 15 000 Kč 
ve prospěch spolku Šarovská chasa.
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9. zasedání OZ, 11. 2. 2016

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

10. zasedání OZ, 23. 3. 2016
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Schválení rozpočtu obce Šarovy pro 
rok  2016
OZ schválilo rozpočet obce Šarovy pro 
rok 2016

Hospodaření:
OZ bere na vědomí hospodaření obce 
k 29. 2. 2016

ŠAROVY SLAVÍ 25 LET SVÉ NOVODOBÉ SAMOSTATNOSTI

Dne 23. 3. 2016 jsme si připomně-
li 25. výročí osamostatnění naší obce. 
V roce 1991 se uskutečnily první pore-
voluční volby v obci, která od roku 1976 
spadala pod MNV a později Obecní 
úřad Bohuslavice u Zlína.
Novým starostou místní samosprávy byl 
zvolen pan Jaroslav Křen starší a jeho zá-
stupcem ing. Tomáš Pšenčík. Nebylo to 
lehké období, protože nové vedení obce se 
muselo učit všemu, co do té doby bylo pro 
většinu neznámé a s nevelkými finančními 
prostředky dosti obtížné. Jedním z prvních 
kroků nového vedení a zajisté pozitivním 
počinem bylo odkoupení budovy místní-
ho pohostinství za 1 280 000 Kč. Byla však 
i rozhodnutí, která jsou s odstupem času 
vnímána jako nepříliš šťastná. Nepodařilo 
se udržet obchod Jednoty a rovněž malý 
zájem o budovu místní školy skončil jejím 
prodejem za 216 000 Kč. V současné době 
se však tyto kroky těžko hodnotí, protože 
situace tehdy byla daleko složitější, než se 
nám dnes může zdát a jenom aktéři sa-
motní by mohli říci, jestli by svá tehdejší 
rozhodnutí přehodnotila.
V roce 1993 podal rezignaci starosta 
obce a odstoupil rovněž jeho zástupce. 
Bylo nutno vypsat nové volby, které vy-
nesly do čela obce pana Luboše Jarcov-
jáka, a jeho zástupkyní byla zvolena paní 
Božena Knotová. V tomto období byla 

provedena oprava kapličky. Ani toto ve-
dení však nestálo v čele obce příliš dlou-
ho. V roce 1994 byly řádné (pravidelné) 
volby do obecních samospráv a do čela 
obce byl zvolen pan Vlastimil Žuja spo-
lu s panem Jarcovjákem jako zástupcem. 
V tomto období se podařilo opravit 
částečně komunikace v obci, byla usku-
tečněna generální oprava místního roz-
hlasu (141 000 Kč) a za nejdůležitější lze 
považovat výstavbu tolik očekávané bu-
dovy obecního úřadu, která byla dokon-
čena v roce 1997 za částku 1 375 000 Kč.
V roce 1998 byl starostou obce zvolen 
pan František Ondrášík a jeho zástup-
cem se stal Ing. Pšenčík. Za tohoto ve-
dení dochází k dalším částečným opra-
vám místních komunikací (234 000 Kč) 
a v roce 2002 proběhla rekonstrukce ha-
sičské zbrojnice, která stála 2 100 000 Kč. 
V tomto období dochází k zahájení pří-
pravných prací na plynofikaci obce.
Rok 2002 přinesl další změnu ve vedení 
obce. Starostou byl zvolen pan Josef Gajdu-
šek a jeho zástupkyní paní Miroslava Fej-
tová. Bohužel velmi brzy zemřela paní 
Fejtová a proto musely být hned v násle-
dujícím roce vyhlášeny mimořádné volby. 
Starosta obhájil pozici a místostarostou se 
stal pan František Langr. V tomto období 
pokračuje plynofikace obce a bylo zaháje-
no vydávání obecního zpravodaje Šarovec.
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V roce 2006 proběhly řádné volby 
do místních samospráv, vedení obce zů-
stalo poprvé v historii stejné. V tomto vo-
lebním období byla dokončena plynofi-
kace obce a byly zahájeny práce na další 
důležité akci, kterou byla tolik potřebná 
vodofikace obce. Průběžně byly provádě-
ny drobné opravy komunikací a oprave-
na fasáda pohostinství.
Rok 2010 přinesl změnu ve vedení obce. 
Řádné volby do zastupitelstva rozhodly, že 
starostou obce se stal dosavadní místosta-
rosta pan František Langr a jeho zástupcem 
pan Martin Fusek. V tomto období byla 
dokončena vodofikace obce. Předsedkyně 
poslanecké sněmovny Miroslava Němcová 
uděluje obci právo užívat obecní symboly, 
obecní znak a obecní vlajku. V prostorách 
za obecním úřadem se daří vybudovat 
důstojné hřiště pro děti. Dochází k opravě 
obecní kaple, zrestaurována a přeložena byla 
národní kulturní památka v obci – barokní 
kamenný kříž. Probíhají opravy chodníků 
a prostor kolem autobusových zastávek, 
nově pak byl zbudován přechod pro chod-
ce. Postupně dochází k převádění pozemků 
z vlastnictví státu do vlastnictví obce. Usku-
tečnilo se historicky první setkání šarov-
ských rodáků.
Rok 2014 byl opět volební, vedení obce 
se nezměnilo a pokračuje ve stejném 
složení v nastoleném programu. Byl vy-
dán nový Územní plán obce a probíhá 
příprava na zahájení tzv. Komplexních 
pozemkových úprav. Po povodni, která 
zasáhla obec Šarovy v roce 2014, bylo 
opraveno několik obecních objektů. 
Další akce, které jsou v plánu (např. za-
teplení kulturního domu, odpočinko-
vé zóny - parčíky, opravy komunikací, 

definitivní podoba budovy šaten, atd.) 
mohou být námětem k hodnocení při 
dalším výročí obce.
Součástí obce po celých těch 25 let byly 
a jsou i sdružení a spolky. Proto je tře-
ba jim na tomto místě věnovat pár slov. 
Po celou dobu v obci velmi důstojně pů-
sobil Sbor dobrovolných hasičů, který byl 
a je bezesporu hnacím motorem všeho 
dění v obci. Vystřídalo se v něm mnoho 
členů a všem je potřeba poděkovat jak 
za významnou prezentaci obce, tak i za to, 
že pro minulé i současné vedení obce byl 
SDH vždy oporou a jistotou. Další spolky 
se začaly prosazovat v pozdějším období, 
zejména TJ Sokol Šarovy – oddíl stolních 
tenistů vzorně reprezentuje a dělá dobré 
jméno obci, a to i za hranicemi Zlínské-
ho kraje. Ve stejném duchu se dá hovořit 
i o nejmladším spolku – Šarovské chase, 
která dosud neorganizovaně a od letošní-
ho roku i organizovaně přispívá k prezen-
taci Šarov.
Co říci závěrem? Za dobu 25 let se v obci 
vystřídalo 6 starostů a 7 místostarostů 
či místostarostek. Každý z nich zane-
chal v obci nějakou stopu, něco, co stojí 
za zmínku. Jak už to tak bývá, něco se po-
dařilo, něco již méně, ne vždy se vše poda-
ří. To už si však, vážený čtenáři, přeber sám. 
Já bych na tomto místě chtěl těmto staros-
tům i jejich zástupcům poděkovat za vše, 
co v době, kdy vedli obec, učinili, protože 
to činili s vědomím obci Šarovy pomoct. 
A věřte mi, že starostování není tak snad-
ná záležitost, jak si to někteří představují.
Takže do dalších 25 let hodně štěstí a úspě-
chů nejen dalším nástupcům v obecním 
zastupitelstvu, ale hlavně té naší dědině.

František Langr
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ŠAROVSKÉ OSOBNOSTI

V tomto čísle přinášíme další z rozhovo-
rů se zajímavými lidmi ze Šarov. Všech-
ny je znáte, ale možná o nich nevíte to, 
co je podstatné. Proto jsme se rozhodli 
trochu je přiblížit prostřednictvím roz-
hovorů. Další na řadě je Jaroslav Křen, 
který se v roce 1991 stal prvním staros-
tou samostatných Šarov, které se po re-
voluci odtrhly od Bohuslavic. Rozhovor 
vedla Jana Fuksová.
Bylo hned po revoluci jasné, že Šarovy 
by měly být znovu samostatné?
Vůbec ne. Nejdřív byly volby komunální. 
A myslím, že ministryně spravedlnosti 
Burešová nařídila ve všech obcích, které 
byly pod správou nějaké větší, že se mají 
volby opakovat. A při tom došlo i k oddě-
lení od větších obcí. Proto se stalo, že se 
Šarovy oddělily od Bohuslavic.
Uskutečnilo se referendum?
Ne. Proběhl nějaký průzkum, ze kterého 
vyplynulo, že většina místních lidí byla 
pro osamostatnění.
Proč?
Částečně to vyplynulo z rozhodnutí mi-
nistryně. A také jsme si říkali, že to bude 
lepší. Měli jsme z toho ale pochopitelně 
obavy, protože jsme s ničím podobným 
neměli zkušenosti. Všichni jsme byli 
noví a neznalí věci.
Byl jste starostou na plný úvazek?
Ne. Pracoval jsem normálně v zaměst-
nání. Když bylo nějaké školení nebo 
na okrese vyřizování, musel jsem si vzít 
v práci volno. Učili jsme se všechno 
za pochodu. Postupně jsme se do toho 
dostávali.

Měla obec nějaké peníze?
Začínali jsme s kontem nula. Pracovali 
jsme na šatnách, kde byla radnice. Než 
se všechen majetek převedl, půjčili jsme 
si na kamna a další věci. Byla tam tehdy 
nová podlahovina, kamna, v jedné míst-
nosti byl rozhlas.
Fungovala hospoda?
Ano. Ale patřila Jednotě a ta ji chtěla pro-
dat. A my jsme do toho chtěli pochopitel-
ně mluvit. Tak jsme udělali takovou trochu 
partyzánštinu. Z šaten jsme vzali ceduli 
Obecní úřad, dali jsme ji na hospodu a šli 
jsme na okres s tím, že přece nejde, aby 
Jednota prodala tuto budovu, protože je to 
jediné místo pro kulturní setkávání a akce 
a obec o to nemůže přijít. A do kuchyňky 
jsme přestěhovali obecní úřad.
Jak to dopadlo?
Dobře. Chtěli jsme, aby nám okresní 
úřad pomohl, protože sami jsme tolik 
peněz neměli. Nebylo to jednoduché. 
Trvalo to několik měsíců a chtěli za to 
určitě přes milion korun. Pak přišel ně-
jaký blokační zákon a okres nám pomo-
ci nemohl. Čekali jsme další rok, než se 
zákon uvolnil a znovu jsme o to museli 
žádat. A pak byl problém, že nám okres 
nemohl dát celou částku.
Takže se obec zadlužila?
Ne, to jsem nechtěl. Nechtěl jsem mít 
hned ze začátku dluhy, protože jsme 
nevěděli, jak to bude dál. Tak jsme roz-
hodli, že abychom si nemuseli půjčovat, 
prodáme školu.
Tehdy už vlastně nefungovala, že ne?
Ne, už tam nebyla. Tam byl, myslím, 
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Krátkým příspěvkem bych se chtěla vrá-
tit do závěru loňského roku a podělit se 
se čtenáři o zážitky z naší poslední akce 
pořádané pro děti a vlastně nejen pro ně.
Pár dnů před štědrým dnem se naše 
sdružení rozhodlo udělat radost také 
zvířátkům a nazdobit jim vánoční stro-
meček dobrotami, aby i tato zvířátka 
měla bohaté a štědré Vánoce. Děti při-
nesly jablíčka, mrkvičky, ořechy, suchý 
chléb a nazdobily hned několik stromeč-
ků. S pocitem dobře vykonaného skutku 
jsme se pak všichni vraceli z lesa.
Hezké odpoledne pak pokračovalo na ha-
sičské zbrojnici. Čekal tam na nás horký 

čaj, který po čase stráveném v chladném 
lese přišel vhod, i odpolední svačinka.  
A protože štědrý den už klepal na dveře, 
zazpívali jsme si vánoční koledy.  
Koledy zněly v rámci malé soutěže jed-
notlivců o nejlépe zazpívanou vánoční 
píseň. V naší obci máme jen šikovné děti, 
a proto nebylo vítěze, ale ani poražených. 
Jako odměnu dostaly všechny děti hezká 
trička.
Na závěr jsme si popřáli krásné proži-
tí vánočních svátků s bohatou nadílkou 
a vydali jsme se do svých domovů. 

Jarmila Ulčíková, 
Sdružení žen pro mužský blahobyt

ŠTĚDRÁ VEČEŘE PRO ZVÍŘÁTKA

sklad. Tak jsme budovu prodali. Když 
jsme pak peníze za prodej spojili s těmi 
od okresního úřadu, tak nám to na kou-
pení hospody stačilo.
Nemuseli jste v obci řešit třeba kanali-
zaci, vodovod, plyn?
Ani jsme nemohli, protože na takové ob-
rovské akce jsme tehdy neměli peníze. 
A neměli jsme ani ekonoma, který by tomu 
rozuměl. Spíše jsme se drželi při zemi, než 
udělat dluh a obec poškodit. A když jsem 
odcházel z funkce starosty, dluhy nebyly.
Jak často jste se se zastupiteli scházeli?
Měli jsme dvakrát do týdne úřední ho-
diny a zastupitelé se tam scházeli skoro 
všichni.
Bylo to nakonec dobře, že se Šarovy 
odtrhly?
Asi ano. Souhlasil bych s tím, protože 
jinak by pořád zůstaly na druhém mís-
tě až za Bohuslavicemi. Prioritně jsme 

chtěli v obci zachovat to, co tady bylo. 
Bohužel se nám tady například nepoda-
řilo zachovat prodejnu potravin. Ale na-
štěstí se tady brzy otevřel alespoň malý 
soukromý obchod.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016

Ve dnech od 2. 1. do 10. 1. 2016 pořádala 
zlínská Charita každoroční Tříkrálovou 
sbírku. Naše malá vesnice se k ní opět s ko-
ledováním připojila. Malí koledníci obchá-
zeli Šarovy s prosbou o finanční příspěvek 
a zároveň přinášeli do každého domu Boží 
pokoj. Nad vchodové dveře napsali posvě-
cenou křídou nápis K + M + B + 2016, to je 
z latinského nápisu „Christus mansionem 
benedicat“ a v češtině znamená „Kristus, 
ať žehná tomuto příbytku“. Křížky mezi 
písmeny pak symbolizují nejsvětější trojici 
(Otce, Syna a Ducha svatého).
Děti mají o koledování velký zájem, a pro-
to, kromě králů, vychází do ulic také andělé 

a pastýři. Letos se k nám přidali noví ko-
ledníci: Verunka Fejtová, Jirka Machala, 
Tomáš Kadlčík a Ondra Kadlčík. Zvládli to 
na jedničku. Jen ty koše, plné vykoledova-
ných dobrot, na ně byly trochu těžké.  
Pokladničky byly také plné. Celkem se 
v Šarovech vybralo 7 399 Kč. Vybrané 
peníze zůstávají převážně v regionu, jen 
malá část jde do zahraničí na humanitár-
ní pomoc. Peníze z Tříkrálové sbírky jsou 
použity na pomoc lidem v nouzi. Nejdou 
na pomoc uprchlíkům! Všem dárcům dě-
kujeme a nezapomínejme, že v nouzi se 
může ocitnout každý z nás.

Dušan a Dáša Soukupovi
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FAŠANKOVÁ OBCHŮZKA V ŠAROVECH
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PLES SPORTOVCŮ ANEB FAŠANKOVÁ VESELICE

Sobota, 6. února, přesně 4 dny před 
popeleční středou, byla ve zname-
ní oblíbené lidové tradice - fašanku. 
Za krásného slunečného počasí a tep-
lot spíše dubnových než únorových,  
sešlo se do fašankového průvodu přes 
dvacet dospělých a pět dětí, aby do-
provodily veselého medvěda po celé 
dědině a přinesly tak do obydlí v nad-
cházejícím roce plodnost i hojnost 
všeho. 

Historicky nejmladší účastnice ob-
chůzky byla Klárka Bernatíková, kterou 
si jedna teta spletla s panenkou v kočár-
ku. Fašankový průvod prošel poctivě 
všechna stavení, ale den ještě nekončil, 
následovala po letech opět fašanková 
zábava s dlouho očekávaným premié-
rovým obřadem pochovávání basy. Fa-
šanková chasa děkuje všem za pohoště-
ní, rádi dojdem na rok zas...

text David Fejt / foto MF

K fašankovému veselí patří odedávna 
i fašanková zábava spojená s obřadem 
pochovávání basy a čtením hříchů 
místních občanů. Na tuto tradici le-
tos navázali i v Šarovech. Po náročné 
fašankové obchůzce se drtivá většina 

účastníků průvodu dostavila v plné síle 
i na večerní zábavu, někteří sice již v ci-
vilním oblečení, ale zúčastnili. Organi-
začně zábavu zaštítili šarovští pingpon-
gáři, k tanci a poslechu hrála, když hrála, 
skupina Pexeso. 
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V deset hodin došlo k tomu, na co se 
těšila většina přítomných a zvědavých 
Šarovjanů. Pochovávání basy a hlavně 
čtení šarovských hříchů. Je pravda, že 
basa nám v tak krátkém čase od Tří 
králů nestihla vyrůst, ale protože jsou 
Šarovy malá dědina, byla i naše basa 
menší. 
Při čtení hříchů se snad bavili všichni, 
někteří více, jiní, hlavně ti hříšní, již 
méně. Věříme ale, že se při tomto obřadu 

mnozí dozvěděli něco nového a doufá-
me, že se hříšníci neurazili a i v průběhu 
letošního roku budou hřešit stejně, jako 
v loňském roce.
Kolem půlnoci spící medvěd poroz-
dával tombolu, ve které opět první 
cenou byl přístroj televizní. A potom 
už se jen veselilo a veselilo, protože 
doba půstu, která po fašanku nastává, 
je tuze dlouhá.

text D. Fejt a P. Bernatík / foto MF

KÁCENÍ ALEJE NA TANEČNÍM KOLE

S blížícím se jarem přichází i období 
jarních brigád, do kterého se čile za-
pojuje Sbor dobrovolných hasičů Ša-
rovy. První z těchto brigád proběhla 
12. března u tanečního kola. Na pro-
gramu bylo kácení již dosti vzrostlé 

aleje smrků a borovic, která nejenže 
stínila do sousední zahrady, ale pře-
devším začala ohrožovat i procházející 
dráty elektrického vedení.
Už od brzkých ranních hodin se tak 
obcí nesl hluk několika motorových 
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pil. Úkol to však nebyl snadný, pro-
tože v okolí stromů se nacházely 
ploty a v těsné blízkosti také vedení 
vysokého napětí i dráty telefonního 
vedení. Mezi smrky navíc vyrůstal 
vzácný jedlý kaštan, který jsme chtě-
li zachovat. 
Bylo nutné část stromů kácet pomocí 

lezecké techniky postupným seřezá-
váním. Díky velké účasti nejen členů 
SDH se podařilo vše dokončit v od-
poledních hodinách a to bez újmy jak 
na zdraví, tak na majetku. Všem zú-
častněným děkuji za pomoc.  

text Jan Soukup
foto VK

MLADÍ HASIČI ANI V ZIMĚ NELENÍ

Družstvo mladých hasičů ze Šarov 
rozhodně v zimě nudou netrpělo. 
Každý čtvrtek se scházelo na hasičské 
zbrojnici a připravovalo se na zim-
ní akce. Těmi byly zejména uzlovací 
soutěže. Naši hasiči se zúčastnili sou-
těží v Malenovicích, Pohořelicích, Ví-
tonicích a Velké nad Veličkou a ostu-
du neudělali. Nejlepším celkovým 

výsledkem bylo 4. místo v Malenovi-
cích. Mezi jednotlivci pak největšího 
úspěchu dosáhla Mirka Šimíková, 
která soutěž konanou ve Vítonicích 
vyhrála. 
Žáci se také učili hasičským základům 
a své vědomosti prokázali na zkouš-
kách odznaků odborností, které pro-
běhly v Zádveřicích. Odznak strojník 
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NOVÉ ČERPADLO JIŽ POMÁHÁ

Jak jsme již informovali v  loňském roce, 
získal Sbor dobrovolných hasičů Šaro-
vy od státního podniku Povodí Moravy 
grant ve výši 13 000 Kč na nákup nového 
výkonného čerpadla.
Dodavatelem čerpadla se stala společnost 
Helísek stavební s. r. o., která má s čerpa-
dly dlouholetou zkušenost. Po pečlivém 
zvážení bylo vybráno a koupeno kalové 
čerpadlo značky HCP, které je schopno 
čerpat znečistěnou vodu  z hloubky až 
20 metrů.
Po vydatnějších únorových deštích, kdy 

došlo k zaplavení studní znečištěnou po-
vrchovou vodou v rodinných domech 
v uličce za potokem, se vyskytla první 
příležitost podrobit nové čerpadlo za-
těžkávací zkoušce. A musíme konsta-
tovat, že přesvědčivě splnilo naše oče-
kávání. 
Proto pokud v budoucnu budete mít 
problém s odčerpáním většího množ-
ství vody, obraťte se na členy SDH, rádi 
vám i prostřednictvím nového pomoc-
níka pomůžeme.

Jan Soukup

junior získali Martin Kadlčík a Rado-
van Kostka, odznak preventista puto-
val na konto Mirky Šimíkové a Míši 

Kovačíkové a odznak strojník si od-
nesla Jana Šimíková.

Jaroslav Křen ml.

Zlatá Mirka Šimíková (vlevo).
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ŠAROVY SKONČILY VE 3. LIZE PÁTÉ!

Historického úspěchu dosáhlo stolně-
tenisové „A“ družstvo mužů ve 3. lize. 
V konkurenci 12 týmů z celé jihovýchod-
ní Moravy obsadilo vynikající 5. místo 
a naplnilo tak své předsezónní cíle.
Do druhé poloviny soutěže, která od-
startovala 9. ledna, vstoupili šarovští 
hráči hned třemi remízami 9:9 s Mi-
kulčicemi, Brnem Slatinou a Tišnovem. 
V těchto utkáních šlo rozhodně získat 
víc, proto potěšila hned následující vý-
hra 10:3 s týmem ze Znojma, které skon-
čilo nakonec druhé a čeká ho dubnové 
play-off. Následovala očekávaná prohra 
se suverénními Řeznovicemi „A“ a také 
nečekaná porážka s posledním týmem 

tabulky Řeznovicemi „B“. Tři únorové 
utkání na domácích stolech však zvlá-
dl šarovský celek bravurně. 3x zvítězil 
nejtěsnějším rozdílem 10:8 se Strážnicí, 
Litomyšlí a Žďárem nad Sázavou. Po-
slední dvě utkání Šarovy „A“ sice pro-
hrály na stolech Hodonína a Vracova, 
ale na konečné 5. místo tyto dva výsled-
ky už neměly vliv.

Úspěšnost hráčů:
Karel Bojko 88 %
Petr Jahůdka 48 %
Jan Plhák 45 %
Vítězslav Račák 44 %
Lubor Křen 27 %

3. liga skupiny D
Konečná tabulka

1. MK Řeznovice 22 20 0 2 0   215:99  62
2. KST Sokol Znojmo-Orel Únanov 22 16 0 6 0 189:154 54
3. SKST Hodonín B 22 14 3 5 0 199:142 53
4. TJ Jiskra Litomyšl 22 10 5 7 0 183:163 47
5. TJ Sokol Šarovy 22 10 3 9 0 171:179 45
6. TJ Baník Mikulčice 22 9 5 8 0 174:164 45
7. TJ Sokol Vracov 22 10 2 10 0 166:160 44
8. TTC Koral Tišnov 22 7 7 8 0 184:174 43
9. TJ Žďár nad Sázavou 22 9 3 10 0 179:156 43

10. SK Slatina - Brno 22 7 1 11 3 126:188 34
11. MK Řeznovice B 22 3 3 16 0 121:199 31
12. TJ Jiskra Strážnice 22 1 0 21 0   87:216 24

Obrovského úspěchu dosáhlo v Krajské 
soutěži II. třídy skupiny „B“ Šarovské 
B družstvo. V našlapané špičce tabulky 
skončili naši borci díky lepšímu skó-
re, resp. lepším vzájemným zápasům 
při shodném bodovém zisku první, 
před týmy Slušovic a Kunovic „B“, když 

za celý ročník si připsali pouhé dvě po-
rážky, právě s těmito celky.
Na tomto úspěchu se podíleli:
Jiří Strejček – úspěšnost 87,84 % (třetí 
nejlepší v této třídě)
Martin Plhák – úspěšnost 79,25 %
Jan Plhák ml. – úspěšnost 78,95 %
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1. TJ Sokol Šarovy B 22 20 0 2 0 267:129 82
2. SKST Slušovice 22 20 0 2 0 261:135 82
3. TJ Kunovice B 22 20 0 2 0 290:106 82
4. Orel Uherské Hradiště 22 12 2 8 0 214:182 60
5. TJ Sokol Mysločovice 22 11 2 9 0 219:175 57
6. TJ Rožnov pod Radhoštěm C 22 10 3 9 0 206:190 55
7. TJ Kunovice C 22 8 4 10 0 199:197 50
8. SK Spartak Hulín B 22 8 0 14 0 170:226 46
9. TJ Sokol Morkovice 22 5 2 15 0 161:235 39

10. TJ DDM Valašské Meziříčí C 22 5 1 16 0 145:251 38
11. T.J. Sokol Vsetín B 22 3 0 19 0 112:284 31
12. KST Zlín D 22 2 2 18 0 130:264 30

Konečná tabulka

Robert Gajdůšek – úspěšnost 65,15 %
Lukáš Vája – úspěšnost 63,24 %
 a dále pomohli:
Libor Henzl

Václav Henzl
Marek Zuzaník
Vladimír Batoušek
Radovan Panoš

Karel Bojko & redakce

SEZÓNA U KONCE, JE TŘEBA HODNOTIT

Pomalinku se nám blíží sezona ke kon-
ci. I když některým týmům zbývá ješ-
tě několik soutěžních kol, můžeme 
již konstatovat, že cíle byly splněny 
a v některých třídách i překročeny. Ale 
postupně…
Družstvo C
Družstvo C se ve II. třídě Okresní sou-
těže po polovině ročníku pohybovalo 
na čtvrtém místě. S velmi malým bodo-
vým odstupem na druhé postupové mís-
to. Proto jsme se rozhodli, že v druhé půl-
ce se pokusíme o získání co nejvíce bodů. 
A podařilo se. Hned v prvním kole vítěz-
ství nad favoritem z Hřívinového  Újez-
du – Kaňovic (10:8) a posléze domácí 
vítězství nad dosud neporaženým lídrem 
tabulky Bylnicí (rovněž 10:8). Vítězství 

jsme slavili i na stolech Orel Zlín „D“ 
(11:7). Pak přišly i porážky (Slopné „A“ 
7:11, Mysločovice „C“ 6:12, KST Zlín „E“ 
3:15, Vysoké Pole „A“ 7:11). Důvodem 
byla nemoc některých klíčových hrá-
čů. Avšak i přes nepřízeň osudu se nám 
podařilo udržet druhé postupové místo, 
zejména díky důležitým vítězstvím nad 
Kašavou „A“ 14:4, Pohořelice 14:4, Ja-
senná 13:3 a Bohuslavice nad Vláří „A“ 
18:0). Přesto však postup není v našich 
rukách. Postoupíme za předpokladu, 
že Kostelec uspěje v baráži o krajskou 
soutěž II. třídy. Budeme jim držet palce. 
Úspěch by to byl opravdu velký.
Družstvo D
To kluci v III. třídě měli úplně jiné 
problémy. Záchranářské. Po polovině 
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  1. Sport centrum Bylnice „B“ 22 21 0 1 0 265:131 85
  2. TJ Sokol Šarovy „C“ 22 15 0 7 0 234:162 67
  3. KST Zlín „E“ 22 12 5 5 0 214:182 63
  4. TJ Vysoké Pole „A“ 22 12 3 7 0 209:187 61
  5. TJ Sokol Pohořelice 22 9 6 7 0 212:184 55
  6. TJ Hřivínův Újezd - Kaňovice 22 10 3 9 0 220:176 55
  7. Orel Zlín „D“ 22 10 2 10 0 182:214 54
  8. TJ Sokol Jasenná 22 10 2 10 0 203:193 54
  9. TJ Sokol Slopné „A“ 22 8 4 10 0 219:177 50
10. TJ Sokol Mysločovice „C“ 22 8 0 14 0 184:212 46
11. Orel Kašava „A“ 22 2 2 18 0 148:248 30
12. SK Bohuslavice nad Vláří „A“ 22 1 1 20 0     86:310 26

Konečná tabulka

soutěže mělo družstvo D na nesestup 
náskok pouhý bod. A to nebyla vů-
bec dobrá situace. Muselo přijít něja-
ké řešení. Proto do oddílu přišla po-
sila Martin Solař. Pět výher za sebou 
(Valašské Klobouky 10:8, Bylnice „C“ 
16:2, Jiskra Otrokovice „F“ 10:8, Štítná 
„B“ 13:5 a Bohuslavice u Zlína 12:6) 
katapultovalo družstvo D do klidných 
vod ve středu tabulky. Výhra s Luha-
čovicemi mohla být jistotou záchrany 
(6:12), neuspěli jsme ani s Napajedly 
„B“ (7:11), a tak záchrana nakonec 
přišla až výhrou s Rokytnicí (15:3). 
I přes porážky s Mysločovicemi „D“ 
7:11 a Slavičínem „C“ 5:13 a výhru 
nad Slopným 12:6, se i v příští sezóně 
zachová účast ve III. třídě OS, i když 
do konce soutěže stále chybí odehrát 
poslední utkání.  Hráči na to výkon-
nost mají a zároveň dvě družstva 
v jedné třídě není dobré.
Družstvo E
Naše další družstvo E hraje nejniž-
ší okresní soutěž IV. třídy. Soutěž byla 
rozjeta velmi dobře. Družstvo pokuko-
valo po lepší polovině tabulky. Posun 

ve výkonnosti byl znát u všech hráčů. 
Ale opět zasáhla vyšší moc. Lídr druž-
stva Jarda Weiss si zlomil ruku a mladý 
vynikající hráč Karel Strejček přestoupil. 
Družstvo tak ztratilo bodové tahouny 
a to se projevilo i ve výsledcích. V druhé 
polovině zvítězili jen jednou (Želecho-
vice 13:5). Přesto všechna utkání byla 
kvalitní, bojovná a chlapci mají možnost 
v posledních dvou utkáních nepříznivou 
bilanci ještě zvrátit.
Mládež – Družstvo A
Po dvou letech pilného tréninku jsme 
přihlásili naše žactvo do dlouhodo-
bé soutěže mládeže. Protože naše obec 
leží na okraji okresu Uherské Hradiště, 
z toho důvodu jsme žákovské družstvo 
přihlásili do soutěží tamního svazu, kde 
nás přijali. Jejich systém soutěží je velmi 
zajímavý a pro hráče motivující. Sou-
těž je rozdělena dle kvality na tři ligy. 
Po každém pátém kole dva postupují 
a dva sestupují.  Z počátku bylo naše 
družstvo zařazeno do druhé ligy. Tam 
se ukázala značná nezkušenost hráčů 
při soutěžních zápasech. Pád do tře-
tí ligy byl neodvratný, a to bez jediné 
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výhry. Ve třetí lize byla situace naprosto 
jiná. Ostych byl ten tam a po třech ví-
tězstvích, jedné remíze a jedné prohře 
obsadili naší žáci druhé místo a postou-
pili zpět do druhé ligy. Ta je však pořád 
nad síly našich hráčů a hráček. Opět 
tak následoval sestup bez jediné výhry. 
Chuť si naši reprezentanti spravili opět 
ve třetí lize. Zatím bez porážky míří 
opět za postupem. Je vidět, že kluky 
a děvčata ping pong baví a výkonnost 

roste zápas od zápasu. A to je do bu-
doucna dobrá zpráva.
Děkujeme všem, kdo mají rádi stolní 
tenis, hráčům za vzorné reprezento-
vání Oddílu, obci Šarovy za nedílnou 
podporu, sponzorům všeho druhu 
a fanouškům.
Teď si všichni odpočineme od naší krás-
né hry a za půl roku plni elánu a očeká-
vání - hurá do nové sezony.  

Robert Gajdůšek

ŠAROVSKÁ LYŽA 2016

V loňském roku sa podařilo zorganizo-
vat zájezd lyžařských Albertů Tombů 
na najbližší zasněžené vrcholky morav-
ských kopců. Akca to byla podařená, nikdo 
sa nepolámal a skoro všeci aspoň chvílu 
stáli na lyžách a nekeří sa stihli aj okúpat, 
lebo čistota půl zdraví je a tá voda také 
není zadarmo. Logicky sa proto nabízela 
otázka, lesti sa aj v letošním roku pojede 
organizovaně lyžovat. Tá otázka dostávala 
na důležitosti s blížící sa zimú, kerá né a né 
přijít, a když už konečně přišla, odplivla si 
a zase kvapem odešla. Proto OSN včíl zva-
žuje, že na seznam ohrožených druhů jak 
je např. nosorožec dvourohý, gorila nížin-
ná lebo tygr usurijský, přibyde aj sněh.
Proto aj organizaca zájezdu byla taková 
nejistá. Na otázky, lesti neco bude, od-
povídali organizátoři vyhýbavo, třeba 
„nevím“, „co myslíš“ lebo „možná“ a tak 
podobně. Když ale v půlce února nasně-
žilo nekde prý až půl metra sněhu, roz-
hodli sa organizátoři, že to risknú a že to 
by bylo, aby ten nachlópaný sněh týdeň 
(do 20. února)  nevydržál. Po oblevě, kerá 

následovala, to vypadalo, že po šarovskéj 
cestovní kanceláři Osvětim vyhlásí ban-
krot aj CK Kyčerka, lebo při teplotách 
okolo dvanácti stupňů nemože vydržat 
sněh, a to ani technický a aj tým vranám tu 
začalo byt horko, že začly po vzoru inších 
migrantů cestovat na sever.
Eště v pátek před sobotním odjezdem 
sa nekeří přihlášení účastníci dožado-
vali zrušení zájezdu a vrácení svojich 
dosuď nezaplacených záloh. Néni divu. 
Lebo od čtvrtka lélo jak z pořezané hná-
ty a počasí začalo nekerým připomínat 
scény z teho slavného biblického pří-
běhu o převozníkovi zvířat, jak po něm 
pak pomenovali tu televizu. Naštěstí sa 
v deset hodin dopoledňa srážky dešťové 
proměnily na sněhové a tož zájezd sa na-
konec mohl uskutečnit.
V Karlovicách chlópalo celú noc a aj celé 
ráno a tož táto sněhová nadílka spolu 
s umělým sněhem na sjezdovkách uděla-
la radost neenom vlekařom, ale aj šarov-
ským účastníkom zájezdu. Pravda oproti 
loňsku zaznamenali organizátoři mírný 
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úbytek lyžařů, ale to bylo enom díky 
tomu, že malý Tom Kadlčíkú nedokázal 
přeprat hnisavú angínu či inačí darebni-
cu a taky díky tomu, že nekeří náruživí 
lyžaři dali přednost přípravě na pytlácké 
zkúšky. Beztak by sa zas rochnili ve vaně 
tak, jak lóni. Přesto byl Šarobus solid-
ně obsazený aj díky rodinné výpomoci 
z Březolup, Častkova a Zlína. 
Po příjezdu na Kyčerku sa umúdřilo aj 
počasí, lebo přestalo sněžit a nakonec 
vykúklo aj slunko, tož pohádková zima. 
Lyžaři si připili na dobrú lyžovačku 
a pustili sa do zápasení s těma zasněže-
nýma kopcama. Sjezdovky byly celkem 
kvalitně upravené a lidí málo a tož sa ani 
u vlekú nedělaly bůhvíjaké fronty. Když 
už člověk mosél čekat, tož akorát tak 
dlúho, aby sa vydýchál, doplníl palivo 
a zaznamenál sa do rodinné kroniky.
V poledně lyžaři poobědvali, nekeří enom 
polévku, nekeří enom druhé jídlo a nekeří 
enom pivo(a). Bohužel, ti, co si dali na jíd-
lo enom pivo, strávili na obědě celý zbytek 
dňa a tož potom měli problém dostat sa 
zpátky na svah, ze svahu důle a nakonec aj 

k autobusu. Z lyžáků jim moseli pomáhat 
až tři spolulyžaři a do Šarobusu sme jich 
moseli potláčat. Cestú dóm na Šarovy sa 
domáhali zastavení sa v Novém Hrozen-
kově, lebo jim přišlo, že je Hrozenkov 
v plameňoch a oni, jako členi SDH, mosíja 
přiložit ruku k hašéní. Nakonec konstato-
vali, že si to Hrozenkovští uhasíja sami.
Pak dvakrát zvolali „veselme sa, veselme 
sa“, třikrát šťukli a zbytek cesty prochrá-
pali až dóm. Ale abyste si nemysleli, to 
byla enom menšina. Většina lyžovala až 
do zedřítí čipovéj karty a našli sa aj tací 
jedinci, se kterýma moseli vlekaři vy-
pnút vlek, ináč by jezdili eště do včílšku. 
Zbytek kopca pak moseli v lyžákoch šla-
pat pěšky. Dobře jim tak, majú čut poky-
ny pořadatelů.
Po návratu sa eště chvílu posedělo v nové 
šarovské hospodě, aj sa cosi popilo, za-
zpívalo sa a rozumně kolem jedenácté sa 
šlo dóm. Tož snáď příští rok bude aspoň 
umělý sněh, lebo by bylo škoda nenavá-
zat na tuto nově založenú šarovskú ly-
žařskú tradicu. Tož tak!

Petr Bernatík

ŠAROVSKÁ TRNKOVÁ NEJLEPŠÍ

Byla sobota 19. března a do místního sálu 
se scházeli degustátoři a hosté na již devátý 
ročník šarovského koštu slivovice, pro kte-
rý se vžil název Šarovská slivovička. Stej-
ně jako loni, tak i v letošním roce se sešel 
velký počet soutěžních vzorků, a tak bylo 
z čeho vybírat. K hodnocení slivovice se 
přihlásilo 27 porotců, kteří podle úrovně 
hodnoceného vzorku bodovali počtem 
bodů 0 – 10, kdy desítka byla nejlepší.  

V kategorii trnkových pálenek se do koštu 
přihlásilo 34 vzorků. Vítězem se stala sli-
vovice, kterou odevzdala B. Křenová, 
druhé místo obsadil vzorek P. Kadlčí-
ka a třetí byla skoro domácí slivovice 
M. Bernatíka st. z Březolup.
V ovocné kategorii soutěžilo 13 vzorků 
pálenek z různého ovoce. První místo 
patřilo meruňce L. Dudy ml. z Březolup.
Nejlepším degustátorem se stal P. Kolacia, 
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který poznal během hodnocení oba své 
vzorky a ocenil je deseti body. Je vidět, 
že má opravdu vytříbený jazyk, ke které-
mu je třeba spousta let několikafázového 
tréninku.
Během koštu nás navštívil spoluor-
ganizátor slováckého koštu a spolu-
zakladatel muzea lidových pálenic ve 
Vlčnově pan Severin a přišel s nabíd-
kou, aby se první tři vzorky trnkové 
slivovice zúčastnily slováckého koštu, 
kde se prezentuje 25 koštů ze Slovácka 
a okolí. Jelikož jde o velice prestižní zá-
ležitost, všichni tři vítězové souhlasili 

s odevzdáním svého vítězného vzor-
ku a tak na podzim budou zastupovat 
šarovský košt na celoslováckém koštu 
slivovic. 
Po skončení koštu pokračoval večer vol-
nou zábavou. Po roční pauze se o zábavu 
starala opět cimbálová muzika, tento-
krát to byla Horňácká muzika Martina 
Kománka, se kterou byli, soudě podle 
nálady v sále, všichni velmi spokojeni. 
Teď už si jen přejme, aby letošní úroda 
byla alespoň tak bohatá, jako ta loňská. 
Tož sportu zdar a slivovici zvlášť.

text David Fejt / foto MF

HISTORIE LEGIONÁŘŮ

V minulém roce jsme si v obecních 
zpravodajích připomněli 70. výro-
čí osvobození naší obce od 6ti leté 

okupace německých vojsk, uctili jsme 
památku našich občanů, kteří zahynuli 
v první i druhé světové válce. Rovněž 
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jsme si zavzpomínali na poslední vá-
lečné měsíce roku 1945 v naší obci. 
V roce 2015 byla také zahájena celá 
řada vzpomínkových akcí, které or-
ganizovala Československá obec le-
gionářská u příležitosti stého výročí 
(1914 – 2014) od vyhlášení první svě-
tová války. Tato válka svým rozsahem 
a následky byla srovnatelná s třiceti-
letou válkou, i když trvala málo přes 
4 roky. Plným právem byla nazvána 
v dějinách První světovou válkou.
Vrátíme se do roku 1914. 28. července 
byla vyhlášena válka. 31. července v ce-
lém Rakousku-Uhersku všeobecná mo-
bilizace. Do zbraně byli povoláni nejprve 
záložníci, pak i další ročníky mladých 
mužů. Bylo to smutné, z některých domů 
v Šarovech i několik sourozenců odešlo 
do pole – do války. Nikdo nevěděl, jestli 
se vůbec vrátí do svých domovů. Bojovali 
na různých frontách Rakouska-Uherska, 
od roku 1914 do roku 1918 na ruské, srb-
ské, italské i západní.
Připomeňme si historii vzniku a půso-
bení Československých legií:
Československé dobrovolnické jednotky 
v Rusku a ve Francii vznikly v srpnu roku 
1914 a od počátku působily ve prospěch 
ruské a francouzské armády v rámci sil 
Dohody. V letech 1917-1918 byly vytvo-
řeny legie rovněž v Itálii.
Po válce se pro toto vojsko začal po-
užívat název Československé legie. 
Do konce roku 1918 vstoupilo 
do Československých legií v Rusku ko-
lem 61 000 vojáků. Po ukončení války 
začala postupně evakuace šedesátitisí-
cového vojska do vlasti. Poslední loď 
odplula z Vladivostoku  v září 1920. 

Do Československa se nevrátilo přes 
čtyři tisíce padlých legionářů, jejichž 
hroby lemují jejich slavnou bojovou ces-
tu od polského Tarnova, přes Slovensko, 
Ukrajinu, Rumunsko, Bulharsko, celé 
Rusko i Čínu a Japonsko. Někteří z nich 
umírali ještě při námořním přesunu 
do vlasti a spočívají na dně Indického 
a Tichého oceánu.
Velice významnou součástí vzpo-
mínkových akcí byl také projekt Le-
giovlaku, který je věrnou replikou 
legionářského vlaku z období bojů 
na Transsibiřské magistrále v letech 
1918-1920, kde probíhaly válečné ope-
race Československých legií.
Legiovlak tvoří lokomotiva a 11 vagonů, 
které představují život a boj legionářů. 
Vlak křižoval od roku 2015 naši repub-
liku a byl vystaven i na nádraží ve Zlíně. 
Náš kronikář Vl. Kozlík využil tuto pří-
ležitost, Legiovlak si prohlédl, vyslechl 
historii a přiblížil si dobu a válečné útra-
py i svého dědečka Františka Kozlíka, 
č. p. 10 – legionáře, který vlakem projíž-
děl a bojoval s dalšími druhy. 
Z našich občanů, kteří bojovali v těch-
to jednotkách, to byli :
Rajmund Ambrůz, č. p. 37, nar. 5. 4. 1889, 
profesí obuvník, soc. demokrat, zajat 
8. 9. 1914, od 11. 6. 1918 u 1. střeleckého 
pluku, demobilizován 21. 12. 1920
František Kozlík,  č. p. 10, nar. 1889, 
od 13. 11. 1917 u 7. střeleckého pluku
František Vojtásek, č. p. 3, nar. 1896, 
datum zajetí 13. 9. 1915 Postojno, při-
hlášen do legií 8. 12. 1917 v Donské 
oblasti, jednotka 1. střelecký zálož-
ní pluk, konec v legiích 14. 3. 1921, 
hodnost svobodník (zdroj informací 
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Legiovlak ve Zlíně. Foto VK.

Jan Kozlík.František Bernatík.
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– Legionářský poslužný spis, osobní 
karta legionáře).
Na italské půdě bojovali:
Eduard Ondráš, č. p. 28, nar. 17. 2. 1892, 
profese zedník, zajat 19. 11. 1914 Ko-
tovice, zařazen 8. střelecký pluk, de-
mobilizován 2. 8. 1920, hodnost vojín,
Antonín Čechmánek, č. p. 22, nar. 1895, 
od 17. 4. 1918 u 32. pěšího pluku
Ludvík Nedbálek, č. p. 8, nar. 1895 
od 27. 4. 1918 u 32. pěšího pluku.
Ještě žijí šarovští rodáci, kteří na své 
předky bojující v první světové válce 
vzpomínají. Kozlík Vlastimil vzpomí-
ná na svého dědečka Františka Kozlí-
ka – ruského legionáře ve Zpravodaji 
č. 4/2008, na svého strýce Jana Kozlíka 
č. 57, válečného invalidu.
Sourozenci Miklovi č. p. 62 – Marie 

Šohajková, Božena Strnadlová a Oldřich 
Mikel na bratra maminky strýce Josefa 
Ondráše, č. p. 28, který padl roku 1916 
v Kavai (Albánie). Jeho velká fotogra-
fie vojáka visela po dlouhá léta na stěně 
v izbě (světnici). Marie se jí jako malá 
bála. Strýc Eduard bojoval jako legionář, 
vrátil se domů s podlomeným zdravím, 
zemřel v ústavu.
Já vzpomínám na svého strýce Františ-
ka Vojtáska,  č. p. 3, nar. 1896. Rád se 
vracel do svého rodiště. Vzpomínám 
i dalších šarovských mužů, kteří polo-
žili své životy v daleké cizině. (jména 
a osudy v č. 4/2008, podrobně)
Zpívaly se písníčky, připomínající utr-
pení vojáků a vzpomínek na domov, 
hrála se divadelní představení (Šaro-
vec č. 1/2007). Nezapomínalo se.

Druhý zleva František Čechmánek č. 24.
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V listopadu loňské roku ukončila svoji 
činnost a nájemní vztah v místní hospůd-
ce dlouholetá provozovatelka, paní Jana 
Čechová. Hrozbu, že šarovská hospoda 

zůstane neobsazená, se podařilo záhy od-
vrátit, když se našel nový nájemce v podobě 
paní Horehleďové z Uherského Brodu.
S ukončením nájmu paní Čechové 

ŠAROVSKÁ HOSPODA V NOVÉM KABÁTĚ

Co závěrem – bylo to smutné psaní a ukon-
čím ho hymnou Československých legií. (pí-
seň je ze sbírky písniček z r. 1918, šarovského 

rodáka Josefa Janků č. p. 30, bratra Františka 
Janků – válečného invalidy...

Vlastimil Kozlík, Libuše Langrová

Hymna Československých legií.
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Budou letos moudřejší a budou vládnout 
podle ročních období?
Leden - měsíc sněhu, ledu, ticha. Sníh na-
padl, už jsme se radovali že bude oprav-
dová zima. Byly i mrazíky, potok byl také 
ledový. Zimní počasí netrvalo dlouho, 
sníh se změnil v déšť, obloha zamračená, 
čas dlouhých večerů.
Únor – měsíc zimy. Ale byl spíše před-
jarní. Pole sněhem neposílil, ale hodně 
pršelo a foukalo.

Ptáčci nevyhledávali nasypaná krmít-
ka, zdržovali se v zahradách i sadech, kde 
měli vše potřebné k přežití. Veselí byli celou 
zimu vrabčáci. Drželi se u dvoru, kde měli 
zásobu krmení u slepic. Nazobali se, pose-
dali na plot a štěbetáním spustili koncert. 
Na povel z desítek ptačích hrdélek se ozývalo 
tolik švitoření a zase na povel – klid. Krátká 
pauza a znovu, zase na povel. Žádný z vrab-
čáků by si nedovolil začít dřív. Tím děkovali 
hospodyni a kamarádkám slepicím, že je 

MĚSÍCE ROKU – NAŠE PŘÍRODA

a po prohlídce prostor obecními zastu-
piteli, kteří projevili zájem, bylo rozhod-
nuto o rekonstrukci prostor tvořících 
jednak hospodu samotnou, jednak její 
zázemí a dále prostory toalet.
V prvé části rekonstrukce došlo k vykli-
zení celé hospody, odstranění celého za-
řízení výčepu, odstranění nevyhovujícího 
nábytku v kuchyňce, dřevěného obložení 
a elektroinstalace tažené v lištách na zdech.
V rámci brigád pořádaných členy SDH 
a TJ Sokol Šarovy byly oškrábány omítky 
(dehet ze zdí) a kompletní nová elektro-
instalace byla zasekána do zdí. Součas-
ně s tím byl vysekán prostup pro komín 
k nové krbové vložce, která se stala jed-
nou z nových dominant hospody.
Následovaly zednické práce v podobě 
vybudování výčepního pultu, obložení 
vstupu do hospody obkladem a zapra-
vení elektroinstalace. Byla nainstalová-
na krbová vložka včetně jejího obložení 
sádrokartonem. Poté došlo k natažení 
nových omítek a v návaznosti na to byla 
položena nová dlažba. Po těchto pracích 

byla hospoda vymalována. Byl snížen 
strop, nově je kazetový. Po provedení 
úklidu byly instalovány nové skříně, vý-
čep, nábytek v kuchyni za výčepem.
Mimo tyto práce byly současně vymalová-
ny prostory toalet, došlo ke snížení stropu, 
rovněž kazetový a úprava elektroinstalace.
Díky aktivní činnosti SDH a TJ Sokol Ša-
rovy včetně přespolních hráčů (zejména 
L. Batoušek a L. Henzl), došlo k výrazné-
mu snížení nákladů na rekonstrukci, ne-
boť drtivá většina z částky 173 000 Kč po-
kryla náklady na pořízení materiálu, jako 
např. dlažba, omítky, sádrokarton, stropní 
kazety, obklad, elektromateriál, atd.
Doufejme, že se nám všem bude v nové 
hospůdce líbit, protože byla opravena 
vlastními silami a na základě názorové 
většiny šarovských občanů (i z řad kuřá-
ků), se v ní nekouří.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří 
se jakoukoliv měrou zapojili do rekon-
strukce naší hospody a pomohli obci 
ušetřit nemalé finanční prostředky.

Lubor Křen
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nechávají ve své blízkosti. I když bylo málo 
slunečných dnů, rozkvetly již čemeřice, pe-
trklíče, sněženky, na lískových keřích u poto-
ka jehnědy. Únor byl i obdobím Masopustu 
(Karne = maso, Vale = opusť). Lidé si o ma-
sopustu pořádně zatančili, neboť věřili, než 
Země vydá novou úrodu, je těhotná a tak se 
po ní nesluší skákat a dupat až do Velikonoc.
Březen – měsíc bříz, pučení rostlin, stro-
mů, měsíc už jarní. Ale nebyl, více mrazí-
ků, větrů, deště a zamračených dnů. Ale 
potěšily nás rozkvetlé zahrádky jarních 
květin a pilné včelky poletující z kvítku na 
kvítek, jarní štěbetání ptáčků volajících své 
družky. Naší říčce byl celou dobu věrný 
káčer se dvěma kačenkami. Přišlo jaro, po-
nechal si jednu. Ta druhá plula sama, na-
říkala a volala přítele, s kterým by založila 
kačení rodinku. Taková je jarní příroda, 
žádný nechce být sám. 
V letošním březnu jsme také slavili svát-
ky Jara – Velikonoce. O Velikonocích je 
ve zpravodajích již psáno. Vždycky se 
ještě něco zajímavého ve starých kalen-
dářích o těchto svátcích najde. Vrátíme se 
do doby, kdy naši předkové velikonoční 
tradice dodržovali a uctívali. 
Velikonoce – Pašijový týden. Přichází čas 
prvního jarního úplňku – vrcholícího půs-
tu, období, jež rozněcuje touhu člověka 
po Lásce a Dobru – doba velkých zázraků, 
tajemství a nového života. 
Škaredá Středa – neboli Samomětná. 
Odvozuje se od Jidášova škaredění se 
na Ježíše. Mají být všichni milí, aby jim 
to škaredění nezůstalo po všechny středy. 
Nesmělo se zapomenout vymetat komíny. 
Zelený Čtvrtek – den připomíná poslední 
večeři – tajemství eucharistie (z řeckého 
slova eucharistein – děkovná modlitba). 

V kostelích umírají zvony i varhany, což na-
hrazují klápačky a řehtačky. Lidé s nimi také 
honili Jidáše, který toho dne zradil. Kristus 
omyl učedníkům nohy a tak i lidé toho dne 
brzo vstali a prošli se bosí rosou. Na stole ne-
chyběly „Jidáše“ z kynutého těsta zapleteného 
jako provaz připomínající Jidášův konec.
Velký Pátek – den ukřižování. Je spojen 
s otvírání pokladů ukrytých tam, kde vy-
kvétá kapradí nebo vychází záře. I Blaník 
a vody s vodníky se otvírají. Nehýbalo se 
se zemí, nepralo se, nic se nepůjčovalo. 
Zato bylo vhodné posbírat kohoutí vajíčka 
a skočit do potoka. 
Bílá Sobota – v kostelích se světil oheň. 
Před kostelem hořela hranice. Zapalovala 
se velká svíce - „Paškál“. Své svíce si lidé 
zapalovali od něj a kostel se krásně rozsví-
til. Lidé před mší uhasili kamna, aby je pak 
rozdmýchali posvěceným uhlíkem. Popel 
sypali do polí pro dobrou úrodu. Zadělá-
vali na mazance z kváskového těsta.
Boží Hod Velikonoční – slavnost vzkříše-
ní. Světili se určité pokrmy (mazance, be-
ránek i víno), což má pomoci pozvolnému 
ukončení půstu. Barvila se vajíčka, dělaly 
se píšťalky, pletly pomlázky.
Červené Pondělí – pomlázka vyháněla ne-
moc, lenost i stáří z těla. Červená vajíčka 
bývala nejoblíbenější. Kraslicí se předával 
i vzkaz. Bývala malována s citem pro ur-
čité koledníky. 17. století vytvořilo veli-
konočního zajíčka, jenž schovává vajíčka 
v zahradě. Ve větších městech chodívaly 
kajícné průvody, hrávaly se pašijové hry. 
Stavěly se postní jesličky, konaly se jarmar-
ky i cechové slavnosti.
Ať Vám jarní měsíce přinesou pohodu, 
hodně prosluněných dnů a lásky. 

Libuše Langrová
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BLAHOPŘEJEME

VZPOMÍNÁME

Jaroslav Svoboda     11. 1. 2016     69 let - nedožitých, rodák ze Šarov
Miroslav Langr        18. 1. 2016     96 let

Josef Fusek                          1. 1. 2016 - 70 let
Antonín Pivoda               17. 2. 2016 - 70 let
Ludmila Pilátková            10. 3. 2016 - 70 let

Blahopřání panu
Josefu Fuskovi.

Blahopřání paní
Ludmile Pilátkové.




