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Šikovní strýci letos učili plést tatary šarovskou omladinu.

Šarovští klepáči ani letos nezaháleli.
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STAROSTA INFORMUJE

REPORTÁŽE

Vážení čtenáři,
vstoupili jsme do roku 2018 - posledního
roku mandátu tohoto zastupitelstva. Období zimních měsíců se neslo ve znamení tradičních událostí spojených s úvodem roku.
Rekordní částka vybraná na Sbírce tříkrálové, veselé fašankové účinkování masek a
následní pochovávání basy, košt slivovičky
– akce, bez kterých si již nikdo nedovede
představit začátek roku.
Všichni již čekáme na příchod sluníčka a
jara s ním spojeného. Čekají i realizátoři
akcí, při kterých dojde ke zkrášlení našeho kulturního stánku. Ten dostane zbrusu
nový kabát i nová okna. Zahradnická firma
již začala a bude pokračovat ve zvelebování našich veřejných prostranství. No a my
všichni netrpělivě očekáváme, jak dopadnou podané žádosti na přidělení dotací na
opravu chodníků v obci a na nové veřejné
osvětlení.
Věřím, že všechny tyto projekty pomohou
obci a všem našim občanům. V průběhu
roku by již měly být zahájeny práce týkající
se jedné z nejdůležitějších událostí v historii obce - kompletní pozemkové úpravy, při
kterých bude hodně záležet na aktivní spolupráci nás všech. Mnohým se bude zdát, že
tyto úpravy jsou pro občany nevýhodné, ale
mohu potvrdit, že všichni starostové, kteří
mají tyto úpravy za sebou, si je nemohou
vynachválit, protože v nich vidí velký přínos
pro obec i občany po všech stránkách.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát příjemné prožití jara.

Šarovská knihovna
Tak trochu stranou od veškerého dění v
obci stojí Šarovská knihovna. Nachází se
7
v budově obecního úřadu ...
text Jana a Mirka Šimíkovi

Historický úspěch TJ Sokol Šarovy
Letošní rok se zapsal do análů šarovského
sokola. Družstvo A ve složení Karel Bojko, Vítězslav Račák, Petr Jahůdka, Lubor
Křen a Jiří Strejček dokázalo ...
14
text Robert Gajdůšek

Rekonstrukce historické stříkačky
Šarovská historická stříkačka si za
léta, kdy ve Zlínském regionu brázdí
16
nejrůznější významné...
text Jan Soukup

RUBRIKY
Obecní zastupitelstvo informuje
20., 21 a 22. zasedání OZ
Jazyk český mateřský
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE
provedení úprav rozpočtu dle skutečnosti za rok 2017.
Aktualizace Krizového štábu obce
OZ bere na vědomí Aktualizaci Krizového štábu obce Šarovy.
Hospodaření:
OZ bere na vědomí hospodaření obce
k 31. 11. 2017

20. zasedání OZ, 21. 12. 2017
Je přítomno 5 členů zastupitelstva, zasedání je usnášení schopné v souladu s ust.
§ 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Jednání řídí starosta František Langr.
Body programu:
Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitostem
OZ schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovitostem s omezujícími podmínkamí. Jedná se o nemovitosti parc. č. 267, parc. č. 457, parc. č.
490/2 a parc. č. 505/7, vše v k. ú.
a obci Šarovy. OZ pověřuje starostu k
uzavření této smlouvy
Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitostem
OZ schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem s omezujícími podmínkami. Jedná se o parc. č. 211/5 a parc. č.
217/1, vše v k. ú. a obci Šarovy. OZ pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
Obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt
OZ vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2017 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Rozpočtové opatření č. 3/2017
OZ schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2017. Pověřuje starostu obce k

21. zasedání OZ, 26. 2. 2018
Je přítomno 6 členů zastupitelstva, zasedání je usnášení schopné v souladu s ust.
§ 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Jednání řídí starosta František Langr.
Body programu:
Smlouva o poskytnutí dotace ve prospěch SDH Šarovy
OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šarovy č. 1/2018
a poskytuje účelovou dotaci ve výši
29 000 Kč ve prospěch Sboru dobrovolných hasičů Šarovy. OZ pověřuje starostu k uzavření smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace ve prospěch TJ Sokol Šarovy, z. s..
OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šarovy č. 2/2018
a poskytuje účelovou dotaci ve výši
25 000 Kč ve prospěch TJ Sokol Šarovy, z. s. OZ pověřuje starostu k uzavření smlouvy.
Smlouva o poskytnutí dotace ve prospěch spolku Šarovská chasa
OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí
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dotace z rozpočtu obce Šarovy č. 3/2018
a poskytuje účelovou dotaci ve výši
20 000 Kč ve prospěch spolku Šarovská
chasa. OZ pověřuje starostu k uzavření
smlouvy.
Rozpočtové opatření č. 4/2017
OZ schváluje rozpočtové opatření č.
4/2017.
Finanční podpora na projekt „Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích“
OZ schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční podpory od poskytovatele Zlínský kraj z prostředků Programu obnovy venkova na projekt „DT2
- zvyšování bezpečnosti na pozemních
komunikacích“ na pořízení 2 ks digitálních měřičů rychlosti se spoluúčastí obce ve výši 50 % uznatelných nákladů.
Finanční podpora na projekt „ZVyšování bezpečnosti dopravy v Šarovech
- bezbariérové chodníky a nové veřejné osvětlení“
OZ schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt
„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Šarovech - bezbariérové chodníky a nové
veřejné osvětlení“ z programu IROP
SC 4.1 prostřednictvím Místní akční
skupiny Dolní Poolšaví se spoluúčastí
obce ve výši maximálně 5 % uznatelných nákladů.
Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku obce
OZ schvaluje Závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku obce pro rok 2017.
Hospodaření:
OZ bere na vědomí hospodaření obce
k 31. 12. 2017

OZ bere na vědomí hospodaření obce
k 31. 1. 2018.

22. zasedání OZ, 29. 3. 2018
Je přítomno 6 členů zastupitelstva, zasedání je usnášení schopné v souladu s ust.
§ 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Jednání řídí starosta František Langr.
Body programu:
Rozpočet obce Šarovy
OZ schvaluje rozpočet obce Šarovy pro
rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu obce
Šarovy
OZ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Šarovy v letech 2018 - 2020.
Povodňový plán obce Šarovy
OZ schvaluje Povodňový plán obce Šarovy v digitální a textové podobě.
Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
(DPO)
OZ schvaluje smlouvu o poskytování
služeb pověřence pro ochranu osobních
údajů (DPO) - v souvislosti s obecným
nařízením o ochraně osobních údajů
GDPR mezi obcí Šarovy a společností SMS-služby s. r. o., IČO: 06784771,
se sídlem V Rovinách 40, Praha 4, zastoupenou jednatelem Mgr. Janem Bartoničkou a pověřuje starostu k uzavření smlouvy.
Hospodaření:
OZ bere na vědomí hospodaření obce
k 28. 2. 2018
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MLADÍ HASIČI BODUJÍ
Ještě než se s příchodem jara naplno
rozjedou hasičské soutěže v požárním
útoku, absolvovali naši mladí hasiči
tradiční halový dvojboj ve Vítonicích.
A nevedli si vůbec zle, i když vždycky
může být i lépe. Ale abychom nebyli
neskromní. Zisk několika medailí

umístila na 2. místě a Radek Kostka
obsadil 3. místo.
To družstvo mladších žáků si ve
štafetách vedlo nepoměrně lépe a z
Vítonic si odvezlo pohár za 3. místo.
Mezi jednotlivci pak vyčnívala Katka
Polanská, která v disciplíně uzlování

Úspěšní šarovští reprezentanti

je bezesporu úspěchem šarovských
reprezentantů, motivací do další
práce a snad i příslibem směrem k
nadcházející sezóně pod otevřeným
nebem.
Byť se družstvu starších žáků
nepovedla štafeta dvojic, když
skončilo na 8. místě, právem se
můžeme radovat z individuálních
výkonů. Klára Bjalková ze Salaše se

brala 2. místo.
Nyní se již naši mlaďoši začnou
připravovat na venkovní zápolení,
budou tak moci konečně opustit
prostory šarovské hasičárny a
přípravu trávit na čerstvém vzduchu.
Přejme jim hodně zdaru a věřme, že
se o jejich úspěších dočteme v dalších
číslech šarovského zpravodaje.
Jaroslav Křen ml.
6

ŠAROVSKÁ KNIHOVNA
Tak trochu stranou od veškerého dění
v obci stojí Šarovská knihovna. Nachází se v budově obecního úřadu a jde
vlastně o malou místnost plnou knih,
knížek a literatury různých žánrů. V
minulých letech se o provoz knihovny
staral především Adam Gago. Z důvodu jeho velkého vytížení se však musel
této činnosti vzdát. Tímto bychom mu
chtěli za jeho dlouholetou starost o šarovské knihy a nejen o ně poděkovat a
popřát mu hodně sil a úspěchů nejen v
jeho dalším pracovním životě.
Čas však běží dál a i šarovská knihovna
je stále přístupná veřejnosti. Její otvírací doba se nezměnila, i nadále platí,

že ji můžete navštívit každou středu v
době od 16.00 do 19.00 hodin. Namísto Adama zde narazíte na Janu nebo
Mirku Šimíkovi, které se tu pravidelně
střídají a vždy Vás přivítají s úsměvem
na tváři a budete-li chtít, doporučí
Vám knihu podle vaší čtenářské chuti.
I když je šarovská knihovna velmi
malá a rozhodně se nemůže rovnat
velkým obecním či dokonce městským
knihovnám, snaží se svým obsahem v
rámci svých skromných možností pokrýt co nejširší spektrum žánrů. Proto zde můžete najít knihy romantické,
hororové, příběhy detektivní, dobrodružné a nechybí samozřejmě ani

Regály v Šarovské knihovně jsou plné zajímavých knih
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pohádky a povídky pro nejmenší děti.
Aby šarovská knihovna mohla pokrýt
co nejširší oblast žánrů, spolupracuje s
Krajskou knihovnou Františka Bartoše, která naší knihovně poskytuje tak
zvaný výměnný soubor. Zjednodušeně
řečeno jde o soubor knižních titulů,
které jsou v naší knihovně po určitou
omezenou dobu a po jejím uplynutí jsou vyměněny za další tituly. Výměna probíhá zhruba dvakrát ročně,
nejbližší termín je duben. Výměnné
soubory poznáte tak, že jsou opatřeny
štítkem s písmeny VS a barevným rozlišením. Díky této službě se tak do naší
knihovny dostane spousta zajímavých

knižních titulů, které z důvodu omezené kapacity nemohou být ve stálém
knižním fondu naší knihovny.
Čtenáři šarovské knihovny jsou jak
malé děti, tak i dospělí. A právě pro
děti se do budoucna plánují akce, mezi
kterými by neměla chybět ani vlastně
tradiční, i když poslední dobou neuskutečňovaná Noc s Andersenem. Bohužel se z organizačních důvodů letos
nebude moci uskutečnit, věříme však,
že v příštím roce již šarovské děti o
tuto zajímavou událost nepřijdou.
Na shledanou i viděnou v šarovské
knihovně se těší Mirka a Jana Šimíkovi.

SETKÁNÍ OSADNÍKŮ ŠAROVSKÉHO PODHRADÍ
V sobotu 30. prosince 2017, v předposlední den starého roku, se na Šarovském
hradě uskutečnilo tradiční předsilvestrovské setkání osadníků Šarovského
podhradí. Jedná se o tradiční společensko-kulturní akci, kterou pořádají turisté z březolupského oddílu Chřibský lenochod. Toto setkání si za poslední léta
získalo značnou oblibu, o čemž svědčí
zástupy pochodujících občanů z Březolup, Svárova, Zlámance a pochopitelně i
ze Šarov.
Smyslem setkávání obyvatel sousedních
obcí v tomto povánočním a přednovoročním období je po čase potkat opět své
známé ze sousedních dědin, prohodit pár
slov, sem tam si i připít a popřát si navzájem do nadcházejícího roku především
zdraví, možná i štěstí a aby se zase za rok
na stejném místě sešli.

Pro zájemce o historii Šarovského hradu
a jeho panství nechybělo ani krátké povídání, které vedl kronikář obce Březolupy Radek Berecka za pomoci šarovského
kronikáře Vlastika Kozlíka a nechyběly
ani zvídavé dotazy, na které tito pánové
dokázali erudovaně reagovat.
Pro návštěvníky Šarovského hradu si
Chřibský lenochod připravil i drobné pohoštění v podobě horkého čaje a chutného grogu.
Nás může těšit fakt, že v poměru k celkovému počtu obyvatel, byl šarovský lid
nejpočetnějším národem, který se předsilvestrovského setkání zúčastnil. Přejme
si proto, aby i v dalších letech probíhalo
setkávání osadníků šarovského podhradí ve stejném neformálním a především
přátelském duchu
text Petr Bernatík/foto VK
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Osadnice šarovského podhradí v živé diskuzi/foto VK

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Stejně jako loni se i letos obec Šarovy zapojila do tříkrálové sbírky pořádané Charitou České republiky. Letos den konání
sbírky na Šarovech připadl přesně na den
Tří Králů, na sobotu 6. ledna 2018.
Tradičně se do tříkrálové sbírky zapojily
šarovské děti, které v kostýmech nejen
tří králů, ale i andělů obcházely dědinu.
S oficiální kasičkou pro příjem příspěvků opatřenou pečetí Charity České republiky a s písní „My tři králové jdeme k
vám…“ každému domu vinšovaly zdraví,
štěstí a boží požehnání.
Lidem, kteří přispěli, nezapomněli koledníci napsat nade dveře svěcenou křídou

ten známý nápis K + M+B 2018.
Po manželech Dušanovi a Dáši Soukupových, kteří drželi záštitu nad šarovskou
sbírkou v minulých letech, za což jim
patří velký dík, převzal v letošním roce
administrativní odpovědnost Petr Mach
ml., který společně s Petrem Kadlčíkem,
doprovázel děti při jejich koledování a
držel nad nimi ochrannou ruku.
A kolik děti nakonec vykoledovaly?
Částka, kterou vybraly, je rekordní. Vybraných 10.237,-- Kč svědčí o štědrosti
šarovských občanů, kterým tímto organizátoři rovněž děkují.
text Petr Bernatík
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UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ...
Masopust, ostatky, končiny, voračky, voráčí… No a na Šarovách prostě fašank.
Tak my tady u nás říkáme temu období,
keré začíná po svátku Tří králů a končí
Popeleční středú, kdy zaséjc začíná postní doba trvající až do Velikonoc. Vrchol fašankového období samozřejmě
nastává o víkendu před Popeleční středú
a stejně jak aj v dalších dědinách ani u
nás je spojený s fašankovú obchúzkú a
večerní zábavú, při keré dochází k pochování basy a čtení hřích šarovských
občanů.
Ani v letošním roce nechyběl na Šarovách fašankový průvod, aj když si mosíme přiznat, že byl tentokrát početně
omezenější. Z nejrůznějších důvodů sa
ho nezúčastnily tradiční masky, např.

Sukupovi lebo Machovi. Budúcí Kadlčíkovi také dali přednost rekreaci před
tradicú (prý trénink na svadební cestu)
a tož to majú napříští rok do hříchů spočítané.
Aj když masek bylo oproti předchozím
rokom meňéj, jejich pestrost zostala zachovaná. Nechyběl samozřejmě medvěd, kerý je nositelem plodnosti žen aj
hospodářství. Letos snáď poprvé byl
mezi maskama Slaměný, též Pohřebenář,
kerý plní stejnú funkci jak medvěd a k
temu také odnáší všecko staré a zkažené
ze starého roku a připravuje nás na příchod jara. Šarovský Slaměný teho sebú
ale moc neodnésl. Nechyběly ale ani další tradiční masky jak třeba cigánka, stará
baba, mladá baba a aj netradiční masky

Zatímco jedni nás královsky hostili.../foto VK
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... druzí nás s vidlama vyháňali/foto V. Batoušek
přirozené či nepřirozené.
Obchůzka začala tradičně na parkovišti za potokem, odkáď sa už za zvuku

skromné muziky a zpěvu šlo ke starostovi na snídaňu a potem sa pokračovalo
po pravéj straně cesty na horní konec.

Obřadní tanec s medvěd má zajistit plodný rok/foto V. Batoušek
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Maskovaná zvířata se družila s těma skutečnýma/foto V. Batoušek
Většina ludí otvírala, něčím drobným ani nerostly fúsa, je dneskaj krytyzovaná
nás pohostila či občerstvila a aj kdeja- že je to výdobytek moderní doby a nic
kým tým grošem nám do kasičky při- tradičního na tem néni.
spěla.
Ale konec stýskání. Fašank má byt hlavNajdú sa ale bohužel aj tací, keří fašan- ně veselý a ten letošní Šarovský byl. Asi
kový průvod masek ignorujú a ani neo- vám ani nemosím vyprávjat, že byl také
tevřú a dokonce aj tací, keří vyhrožujú, náročný. V půlce dědiny sa už většině
žádajú, aby sme opustili jejich pozemek, masek plantál jazyk a nekerým aj nohy.
že si nepřejú, aby jim takové maškary Zlom pak nastál Na Kopci, lebo sa nám
lúšňali kolej chalupy. Tož nevím. Eště tam masky začaly zapomínat a tož, když
předlóni si živo pamatuju, jak sa mohli sme začínaly obcházat uličku za potopřetrhnút, aby nám do hrtáňa gořalku kem, už sme chodily po dvojicách.
naléli a včíl sme nežádúcí jak ruský tury- U Kostkú už sa pak střídali enom jedsta v Londýně? Tož to vypadá na jakúsi notlivci a dost dobře pochybuju, že k
radikální změnu názorů či co…
nim dorazily všecky masky. Závěr obJe škoda, že fašanková tradica, kerú na chůzky na dolním konci dědiny už byl
Šarovách zakládala tetka Statkářka či taký všelijaký. K nekerým chalupám už
strýc Machú eště v době, kdy nekerým došly enom dvě masky, a to eště pořádně
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odrbané. U nekoho sme pak byly aspoň
třikrát. Tož aspoň jim to nebude tolik
lúto.
V osm hodin začínala zábava. Muzika
v počtu dvúch lidí – klavírista a zpěvačka, dojela stejně jak loni až kdesi od
Kroměříža, poladila a začala hrát. Až na
čestné výjimky sa dostavily skoro všecky
masky, k temu aj civilisti, keří byli zvědaví na to, co kdo v dědina za poslední
rok vyvrbíl, a tož byl šarovský sál slušně
zaplněný. Ale hlavně letos dorazili ludé,
keří sa došli bavit, a tož sa bavili.
Po desátéj hodině přišel na řadu první
hlavní hřeb večera, pochovávání basy.
Jak už bylo několikrát vysvětlované, protože sú Šarovy malá dědina, tak aj basa
je taková pomenší. No spíš je to taková

Fašanková chasa 2018/foto V. Batoušek
minibasa. Tož ale to, myslím, nikeho až
tak moc nezajímalo. Všeci spíš byli zvědaví, kdo bude za teho největšího trúbu
či největší motyku v dědině. Tož pravda, aspirantú byla celá řada a na nekeré se ani nedostalo, ale kdo vyhrál a byl
opravdu za tú největší trúbu, to bych si
netrúfál odhadnút.
Druhý zlatý hřeb večera přišél na řadu
chvilku po půlnoci. Losovalo sa deset
nejhodnotnějších cen tomboly. Ludé si
prožili svoje dramatické chvilky, na nekeré sa usmálo ščestí a na nekeré enom
fašankové hostesky. Ale tak už to v tem
životě chodí. No a po tombole sa eště
hodnú chvílu víříl prach na sále, lebo
štyrycet dní do Velikonoc má byt klid a
to je pro nekeré velice dlúhá doba.
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Včíl sa zaséj hodí poděkovat všeckým,
keří sa na organizaci fašankového veselí podíleli, maskama počínaje a konče
poslední nohú v bufetu a stejně tak děkujeme všeckým dárcom, keří sa vzdali
svojích pokladů ve prospěch fašankové
tomboly. No a zapomnět nesmíme ani

na vás, vážení spoluobčani, co ste nás
tak srdečně přivítali a pohostili při fašankové obchůzce.
A příští rok zaséj na Šarovském fašanku,
tož hřešte, ať je o čem vykládat aj psat.
Tož tak!
text Petr Bernatík/foto V. Batoušek

Na horním konci/foto V. Batoušek

HISTORICKÝ ÚSPĚCH TJ SOKOL ŠAROVY
Letošní rok se zapsal do análů šarovského
sokola. Družstvo A ve složení Karel Bojko, Vítězslav Račák, Petr Jahůdka, Lubor
Křen a Jiří Strejček dokázalo v letošní
sezoně dosáhnout historicky nejlepšího
výsledku šarovského stolního tenisu. Po
skvělých výkonech se podařilo skončit na
úžasném druhém místě, které zaručuje

našemu týmu účast v play-off o druhou
nejvyšší soutěž. Již samotná účast v play-off je v tak nabyté konkurenci v podstatě
vítězstvím pro naše skvěle hrající hráče.
A to ještě nemusí být konec. V play-off
proti KST Slezanu Opava nejsme rozhodně favority, ale jak se říká: Každé utkání
začíná za stavu nula, nula, a bojovnost a
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nadšení je na naší straně. Jako fanoušci
držíme našim borcům palce.
3. liga skupiny E
Konečná tabulka před play off
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KST Slezan Opava
TJ Sokol Šarovy
TTC Frýdlant
SK Přerov
KST Vsetín
TJ Ostrava KST D
TTC Poruba Ostrava
TJ Sokol Olomouc Neředín
KST Zlín B
TTC Bolatice
TJ Holešov
TJ DDM Valašské Meziříčí

Na výslednou tabulku je opravdu pěkný
pohled.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Play off o postup do II. ligy, které se hraje na dva vítězné zápasy, zahájilo naše A
mužstvo proti vítězi III. ligy E KST Slezan Opava v sobotu 7. dubna na domácí
půdě. Utkání skončilo po uzávěrce tohoto vydání.
V krajské soutěži si družstvo B s přehledem uhrálo 5. místo a zachovalo
si tak příslušnost k této soutěži i pro
příští rok. Na tomto místě je nutné vyzvednout významnou pomoc výkonnostně silnějších hráčů, protože více
jak polovinu zápasů hráli hráči z nižších soutěží, aby nasbírali zkušenosti
z vyšších soutěží. A tato výpomoc se
projevila ve druhé polovině soutěže,
kdy se dostavily i kýžené výsledky a
nakonec i velmi solidní umístění.
Po ne zrovna zdařilém začátku sezóny
se hráči družstva C v okresní soutěži
II. třídy dokázali vzpamatovat částečně se i vzepřít osudu a v konečné
tabulce se nakonec vyšplhali až na
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21
13
13
12
11
10
11
8
9
9
1
2

1
6
0
2
2
3
2
4
2
1
1
0

0
3
9
8
9
9
7
10
11
12
20
18

0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2

219:81
202:135
176:136
178:149
175:163
158:164
165:154
161:173
151:175
157:185
90:214
107:210

65
54
48
48
46
45
44
42
42
41
25
24

slušné 7. místo, což je umístění přesně v polovině tabulky. A navíc s šestibodovým náskokem na sestupová
místa. Proto můžeme konstatovat, že
předsezónní plán byl splněn víc jak
dobře.
Jen našemu déčku se plán postoupit
do finálové skupiny okresní soutěže IV. třídy nepovedl. A tak namísto
účasti v bojích o postup, museli vzít
zavděk zápasy ve skupině o umístění.
V těchto soubojích pak neměli konkurenci. Bez jediného zaváhání skupinu ovládli. Ukázalo se tak, že síla
družstva tu je a proto rozhodně ambice pro příští sezonu nemohou být jiné
než postupové.
A protože sezóna je až na výjimku u
konce, slouží se všem hráčům, funkcionářů, Obci Šarovy a fanouškům
poděkovat za přízeň našemu sportu s
plastovým míčkem.
Robert Gajdůšek

REKONSTRUKCE HISTORICKÉ STŘÍKAČKY
Šarovská historická stříkačka si za
léta, kdy ve Zlínském regionu brázdí nejrůznější významné akce spojené zejména, ale nejenom s oslavami
založení hasičských sborů, vydobyla
značné renomé. Bohužel i na ní se
za ta léta podepsal zub času stejně
jako fakt, že je stále aktivní a provozuschopná. V nejhorším stavu se nacházela kola, nicméně nový kabát si
zasloužily i ostatní údy šarovského
hasičského veterána. Bylo proto nutné pomalu začít řešit opravu či rekonstrukci nejenom kol, ale i dalších částí
stříkačky.

Upřímně jsem nečekal, že tuto nutnou opravu budeme provádět už letos, protože jak už to tak bývá, peníze
dnes rozhodují o všem. Původně jsem
předpokládal, že ji postupně opravíme v průběhu deseti let. Za deset let
totiž náš sbor oslaví 100 let od svého
založení a mohl by se tak blýsknout
vahadlovou stříkačkou v úplně novém kabátě.
Shodou šťastných okolností i náhod
se nám ale podařilo zajistit dostatek
finančních prostředků už v loňském
roce a tak ani nebyl důvod s rekonstrukcí vyčkávat.

Takhle jste pravděpodobně historickou stříkačku nikdy neviděli
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V únoru jsme převzali nově vyrobená
loukoťová kola od mistra koláře pana
Krystyníka z Nového Hrozenkova.
Tyto bylo nutné natřít několika vrstvami krásné červené barvy, o což se
postaral Petr Kadlčík. Stříkačku samotnou pak bylo potřeba demontovat
a připravit na lakování. Ještě před tím
provedl David Fejt opravu a zesílení
blatníků.
Každý šroub, každá matice byly pečlivě popsány, aby se vrátily na své
původní místo. Důraz jsme kladli na
to, abychom zachovali většinu původních dílů. Všechny díly byly odvezeny na tzv. opískování, kdy proudem
tryskajícího písku dojde k odstranění
původního laku a koroze. Následně

byla stříkačka nalakována v práškové lakovně firmy MM Cité z Bílovic.
Tento způsob lakování zaručuje nejlepší ochranu před korozí.
Nyní se všechny díly nachází na hasičské zbrojnici a stříkačka se postupně sestrojuje zpět do původního a
doufejme, že funkčního stavu.
Další samotnou kapitolou bylo leštění mosazného čerpadla, které zabralo
Mirkovi Müllerovi několik hodin práce. Výsledek ale stojí za to.
Pevně věříme, že se nám naši stařičkou krásku podaří zprovoznit do léta
a budeme se tak moci zapojit do jiných stoletých oslav, do oslav 100 let
vzniku Československa.
Jan Soukup

A takhle dopadla výsledná rekonstrukce
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KOŠT ZNÁ VÍTĚZE
Krátce před pátou hodinou se do šarovské
hospody začali scházet milovníci a odborníci na všelék z modrého ovoce. Bylo 17.
března 2018 a to znamenalo, že se konalo
již 11. klání o nejlepší slivovici jak trnkovou, tak z ostatního ovoce. Na zmenšující
návštěvnost na večerní zábavě při cimbálu,
organizátoři zareagovali tak, že přesunuly
košt do prostor hospody. Že to bylo dobré
řešení, na tom se shodlo všech 18 porotců,
kteří se nebáli svými rozhodnutími určovat lepší a horší chuť slivovice. I přes dvouletou neúrodu se do koštu zaregistrovalo
29 trnkových pálenek a 10 vzorků pálenek
z ostatního ovoce. To bylo poněkud překvapivě víc, než v loňském ročníku.
V ovocné kategorii byl nejúspěšnější J.

Křen st. se vzorkem meruňkovice, na druhém místě se umístil L. Kadlec ze Lhoty s
jablkem a třetí místo brala domácí L. Chalupová opět s meruňkovicí.
Rozhodnout druhé místo v kategorii
trnkových pálenek dalo finálové porotě,
složené z největších odborníků z řad odborníků, pořádnou fušku. Po dvou bodových shodách musel o druhém a třetím
místě rozhodnout jeden předem určený
koštovací lístek předsedy poroty. Na třetí
rozstřel si porota netroufala, a nebo už jí
možná došly síly, těžko říct.
Vítězem trnkové kategorie byl již podruhé v historii šarovských koštů D. Soukup,
druhým byl V. Žuja a třetí M.Čech (Částkov). Zajímavostí je, že pan Čech se týden

Koštovací komise v plném pracovním nasazení/foto VK
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před šarovským koštěm umístil rovněž
třetí na domácí půdě v Částkově.
Po slavnostním vyhlášením výsledků,
při kterém již byla hospoda zaplněná do
posledního místečka, příjemný večer pokračoval za zvuků kytar z Prakšic a zpěvů
všech ostatních až do pozdních nočních
hodin.

Závěrem bych chtěl poděkovat organizátorům, holkám v kuchyňce za servis a nezbytné technické zázemí, paní hospodské,
prakšickým kytaristům a jejich doprovodu a všem, kteří dali i přes dlouholetou
neúrodu svůj vzorek k dispozici odborné
porotě k posouzení.
David Fejt

Medailisté letošního šarovského koštu/foto VK

JAZY ČESKÝ MATEŘSKÝ - DOKONČENÍ
Co jsem slyšel a zaujalo mne?
Snad to připadne zajímavé i vám. Některé „zajímavosti“ jsem už dříve zmínil. Teď
bych rád shrnul, co jsem nastřádal.
Nuže. Třeba pojem „procentní bod“. Pokud vím, hodnoty a výkony jsme dosud
měřili počtem procent či bodů. Procentní bod je kočkopes nebo jablkohruškoň a

vymyslel ho vskutku „chytrák“.
Dvacetileté, stoleté, nebo tisícileté výročí. Je to hloupost. Výročí slavíme v tomto
jednom roce. Výročí nemá věk. Je dvacáté,
sté, nebo tisící.
Osoby se pohřešují? Stadion se postavil?
Nikoliv. Osoby jsou nezvěstné? My je pohřešujeme. Jsou tedy pohřešovány. Stadion se sám nepostavil. Určitě jej stavěla
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celá řada firem.
Často používaný pojem „sofistikovaně“.
Bývá použit v souvislostech, vyjadřujících něco jako vysokou odbornost, kladné
schopnosti a profesionalitu. Ouha! Podle
slovníku cizích slov sofistika je cituji: „Záměrný způsob vyvozování klamných myšlenkových závěrů…“ Sofismus je, cituji:
„Zdánlivě správný, ale logicky chybný, záludně vyvozený závěr k oklamání jiných.“
Sofistikovaně tedy, selským rozumem chápáno, znamená lišácky, pokoutně, podvodně!
Použití cizích slov. Sportovní redaktor mi
odborně sdělil, že závodnice byla důkladně nabrífována od svého trenéra. Dnes už
si nekupuji sadu nádobí, ale zásadně set, na
jehož koupi nemám poukaz, nýbrž voučr.
Doprovodný text k dopravní značce zní:
mimo vozidel nad 3,5 tuny. To je špatně.
Má to znít: kromě vozidel nad 3,5 tuny.
Slovíčka kromě a mimo. Často je zaměňujeme. Škoda. Příslovce způsobu kromě
se váže se druhým pádem. Kromě koho,
čeho. Příslovce mimo se váže se čtvrtým
pádem. Mimo koho, co.
Často dělá šprýmy změna slovosledu. Je
dobré, když ve větě stojí jako první podmět, jako druhý přísudek, jako třetí předmět, atd. V komentáři cestopisu odkudsi
z Asie byl popis pečení jakýchsi placek.
Zněl: „Sotva pekař vyjme voňavé pečivo z
pece, už putuje na pult.“. Kdo putuje? Podle citovaného pekař. Nebo. Kandidát na
prezidenta Michal Horáček řekl, že je proti
trestu smrti na setkání s občany na Šumpersku. Na setkání s občany trest smrti nepřipadá v úvahu. Jinde ať se lidé mordují.
Nebo. Ve zprávách z regionu ČT 1 řekli:
„V Jihlavě prodlužují trolejbusovou trať o

2 km. Časem tady tramvaje nahradily trolejbusy.“. První podnět, druhý přísudek?
To by znamenalo: ač prodloužili trolejbusovou trať o 2 km, už tam trolejbusy nejezdí. Mělo být řečeno, že trolejbusy (podnět)
nahradily tramvaje, nebo že tramvaje byly
nahrazeny trolejbusy.
Nebo. V basketbalu porazil východ západ.
Kdo koho porazil? Mělo být řečeno, že východ porazil západ, nebo že západ porazil
východ. Slovosled!
Zřejmě ve snaze o zjemnění projevu, či
jakousi familiárnost, někteří hlasatelé,
hlavně soukromých rozhlasových stanic,
nabádají: rozhodně vyražte tam a tam.
Tak si říkám, že bych tedy rozhodně měl
vyrašit. Nebo mi říkají: Nekašte si náladu.
Nehodlám si náladu kašit. Kašovitá nálada
by byla patrně mdlá. Kdosi mne vyzývá k
pochodu. „Poť“ říká mi. Tož už potím.
Některým i zkušeným mluvcům se stává,
že nevyloví text dostatečně pečlivě. Pár
příkladů:
V terénu hoří oběd (objekt) – TV Nova.
Dej kopačky zbytku mýdla (jídla) reklama
TV
Snažíme se výt vám vstříc (vyjít vám).
Výherci gratuluji a věřím, že ho výra potěší
(výhra) – Toušlová ČT 1
Jsou tu roby z pátého století ve tvaru lodi
(hroby) – Vladyka ČT 1
Vzbouřenému srdci poklice navrátil (poklid se) – Heřmánek – dabing
Pomáhají i děti sokolí (z okolí).
Nebo osobní zájmena:
„… s policií, jenž vyšetřuje….“ – Dvořák
– dabing
Nebo ještě číslovky:
O čtyři celých osm desetin procenta
(mluvní ministerstva školství)
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Budou trvat na jedna celých tři miliardy
(ministryně školství)
Víte, že existují podstatná jména dvou
rodů. Znám jedno. Kníže. Ten kníže i to
kníže. Existuje i podstatné jméno o třech
rodech. Budižkničemu. Ten, ta, to.
K+M+B píší tři králové každý rok na naše
vrata. Já jim vhodím něco peněz do kasičky. Co ta písmena znamenají? Všeobecné

povědomí říká, že jména tří králů – Kašpar,
Melichar, Baltazar. Původně je to jinak:
Kristus, Mansione, Benedik. A znamená
to Kriste, tento dům ochraňuj.
Važme si naší krásné mateřštiny a dělejme
něco, když ne k jejímu zvelebení, tak aspoň k jejím zachování na solidní i estetické
úrovni.
Pavel Leicman

NEŽ PŘIJDOU VELIKONOCE
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanských svátkem a také obdobím lidových tradic, které jsou spojovány s koncem zimy a vítáním příchodu. Možná, že i
vy jste v právě skončeném období dodrželi
nějakou tradici, i když si sami neuvědomujete, proč tomu tak je. Pojďte se proto na těchto řádcích projít křesťanskými
nebo lidovými (pohanskými) zvyklostmi,
které se ve velikonočním týdnu dodržují.
Jak už bylo psáno, jsou Velikonoce pro
křesťany svátkem nejvýznamnějším, protože jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Příprava na Vzkříšení Krista však
začíná již v neděli před Velikonoční nedělí.
Tato neděle se označuje jako Květná a začíná jí tzv. Svatý týden nebo také Pašijový týden. Květná neděle podle Bible připomíná
vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Svůj název má
odvozen od květů, kterými bývají zdobeny
kostely. Tyto květy mají připomínat palmové větve, kterými lid vítal Ježíše. U nás
se k výzdobě užívá tzv. kočiček, vrbových
větviček s částečně rozvinutými pupeny.
Po Květné neděli následuje tzv. Modré
někdy také Žluté pondělí. Je to poslední

postní pondělí a svůj přívlastek získalo
podle toho, že se kostely zdobily modrými či fialovými látkami. Pro Křesťany bylo
symbolem volného dne. Podle tradice
bylo v tento den lidem zakázáno vykonávat jakoukoliv práci.
Po něm přichází Šedivé úterý. V tento den
hospodyně uklízely a vymetaly pavučiny.
Škaredá nebo také Sazometná či Černá
středa je dnem, kdy podle Písma svatého
zradil Jidáš Ježíše za 30 stříbrných. Sazometná je proto, že se vymetávaly saze z komína. A v tento den se podle lidové pověry nemá nikdo škaredit, jinak mu to může
vydržet každou středu po celý rok. Také
se pečou Jidáše, pečivo, které připomíná
smyčku, na které se Jidáš oběsil.
Zelený čtvrtek dostal svůj název pravděpodobně zkomolením původního německého názvu Greindonnerstag – lkavý
čtvrtek na Gründonnerstag – zelený čtvrtek. V tento den si připomínáme poslední
večeři Ježíše. V kostelech při zpěvu Gloria
o večerních mších zní zvony naposledy,
aby tzv. odletěly do Říma. Zvony jsou nahrazeny klepači (dříve chodívaly i dívky)
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s řehtačkami a vrkačkami, a to až do Bílé
soboty. Na své obchůzce říkali říkanky o
Jidášovi. Jistě jste si všimli, že tento zvyk se
na Šarovech stále drží. Zelený čtvrtek byl
také dnem odpuštění. Rodiny se modlily
a všichni se omyli rosou. Ta měla bránit
nemocem šíje a dalším. Také se uklízelo,
smětí se odnášelo na křižovatku cest, aby
se v domech nedržely blechy. Vyháněl se
hmyz a myši tím, že se zvonilo paličkou
o mosazný hmoždíř. Podle pranostik je-li
zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé a také
platí: Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na
Velký pátek se zemí nehýbej.
Na Velký pátek byl Ježíš Kristus ukřižován
a zemřel. Proto je tento den dnem velkého
smutku, drží se přísný půst. V kostelích se
neslaví mše, čtou se Janovy pašije a obřady pokračují přímluvnými modlitbami.
Písně se zpívaly zpravidla bez doprovodu
varhan.Také výzdoba kostelů je střídmá.
Podle tradice se nemělo pracovat na polích, tzv. hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát, aby se prádlo nezabarvilo
Kristovou krví. Přesto byla symbolem tohoto dne voda – lidé se omývali pro zdraví, omývali také zvířata a vykrápěli chlévy.
Podle pověr se také v tento den děly zázraky. „Otvírala se země“ a vydávala své poklady. Objevili jste nějaký?
Bílá sobota, též svatá, velká nebo světlá
připomíná den, kdy Ježíš ležel v hrobě.
V tento den se opět nekonají bohoslužby, teprve v noci se začínají konat obřady
připomínající vzkříšení Ježíše Krista. Na
Bílou sobotu končí postní doba. Pojmenování Bílé soboty může vycházet také z
lidových zvyků, především velkého uklízení a bílení. Podle pověry se muselo uklidit ještě před východem slunce. Pekly se

beránci, mazance, ale také chléb a vše se
připravovalo na nedělní Boží hod velikonoční. „Vrací se zvony“, ticho a tmu v kostelích nahrazuje světlo, zvonění a varhany.
Chlapci (i ti šarovští) pletli pomlázku (tatary) z vrbových proutků, vázali se březové
větvičky a barvila se vajíčka.
Velikonoční neděle, Boží hod velikonoční
je největší křesťanskou slavností církevního roku, kdy se slaví zmrtvýchvstání Ježíše
Krista, vítězství nad smrtí, vykoupení lidstva. V kostele jí předchází tzv. Velikonoční vigilie, bohoslužba noci (noc ze soboty
na neděli), v níž byl Ježíš vzkříšen. Byla to
pro křesťany velká noc, odtud také nesou
název celé Velikonoce. V neděli se začínaly jíst tradiční velikonoční jídla jako třeba
vejce, mazanec, chléb, víno. Setkávaly se
jen nejbližší rodiny a byl to čas hodokvasu, jedly se pouze dobrá jídla – klobásky,
nádivky, apod.
O Velikonočním pondělí prožívají Křesťané v kostelích radost z vykoupení. Jinak je
ale Velikonoční pondělí nebo také Červené pondělí ve znamení šlahačky. Už za brzkého rána chodívali koledníci za děvčaty s
pomlázkou, aby z nich pomocí čerstvých
vrbových proutků vyhnali nemoci a lenost. Přitom odříkávali kolední říkanky.
V některých regionech zajišťovala svěžest
také voda, do které byla děvčata namáčena. Od děvčat dostávala vajíčka a cukroví.
Tradovalo se, že kdo dostal pomlázkou z
čerstvého proutí, ten omládl. Tyto tradice
jsou typickým rituálem symbolizujícím
konec zimy a začátek jara. Proto se také
velikonočním svátkům říká svátky jara.
Tak jaké tradice jste letos držely? Křesťanské? Lidové? Nebo možná nějaké své
nové?
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VZPOMÍNÁME
Vlastimil Žuja
Ing. Antonín Pešula

22. 12. 2017
20. 2. 2018

78 let - rodák ze Šarov
72 let

BLAHOPŘEJEME
Jarmila Ulčíková
Josef Gajdůšek

21. 1. 2018 - 70 let
25. 2. 2018 - 75 let

Blahopřání paní
Jarmile Ulčíkové.

Blahopřání panu
Josefu Gajdůškovi.

PŘIŠLI NA SVĚT
Amálie Juříková
Filip Soukup

21. 1. 2018
14. 3. 2018
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