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STAROSTA INFORMUJE

REPORTÁŽE

Vážení čtenáři,
otevíráme první kapitolu již 16. ročníku našeho obecního zpravodaje. Nové zastupitelstvo funguje pět měsíců a poměrně aktivně
začalo plnit svá předsevzetí.
Rozjely se projekční práce na zavedení vysokorychlostního internetu do obce, byly osloveny také projekční kanceláře s žádostí o
podání cenových nabídek pro konečné vyřešení budovy šaten a přilehlého okolí, bylo
deﬁnitivně rozhodnuto o kompletní opravě
veřejného osvětlení v obci, v očekávání je
nástup stavební ﬁrmy na opravu chodníků,
na veřejném projednání byli občané seznámeni s problematikou zahájených pozemkových úprav v katastru obce.
V tomto čtvrtletí bylo rovněž vedením obce
rozhodnuto, o které zbývající pozemky budeme usilovat v bezúplatném převodu od
státu a které naopak prodáme jako pro obec
bezcenné. V průběhu tohoto půlroku budeme dále zjišťovat možnosti udělení dotací na
projekty, které bychom chtěli realizovat v letech následujících. V těchto letech budeme
rovněž zvažovat, v jaké formě bude řešen
problém odkanalizování obce. Snad nám
napoví plánované veřejné setkání občanů
s autorem studie, které se uskuteční koncem dubna. Ve schváleném rozpočtu obce
počítáme letos i s doplněním a pořízením
nové komunální techniky, která se osvědčila
v zimních měsících.
Dovolte, abych vám všem popřál poklidné
prožití svátků jara - svátků velikonočních.
Vše dobré přeje váš starosta

Pozemkové úpravy zahájeny
V loňském roce došlo konečně k faktickému zahájení Komplexních pozemko7
vých úprav...
text František Langr

Nejlepší slivovce mají na kopci
V sobotu 30. března se v místní hospodě
uskutečnil už 12. ročník Šarovského koštu slivovice (a ostatních ovocných pálenek).
Loňský rok byl velice...
19
text David Fejt

Jak je to s odpady
Koncem měsíce března se uskutečnil
pravidelný pololetní svoz nebezpečné22
ho odpadu. Bohužel...
text Petr Bernatík

RUBRIKY
Obecní zastupitelstvo informuje
2. a 3. zasedání OZ
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE
obcí Šarovy a paní Marií Šišákovou.
Pokladní limit
OZ schvaluje pokladní limit ve výši
60.000,-- Kč.
Používání soukromého vozidla
OZ schvaluje používání soukromého
vozidla starosty obce pana Františka
Langra pro služební účely.
Jednací řád obce
OZ schvaluje Jednací řád obce Šarovy
pro volební období 2018 -2022.
Směrnice obce Šarovy o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
OZ schvaluje vnitřní směrnici obce Šarovy č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Krizový štáb a Povodňová komise obce
OZ schvaluje Krizový štáb obce Šarovy
a Povodňovou komisi obce Šarovy.
Svatební obřady v obci
OZ schvaluje pro konání svatebních
obřadů v obci Šarovy kterékoliv místo ve správním obvodu obce a zároveň
stanovuje, že svatební obřady se mohou konat v kterýkoliv den v týdnu.
Odchodné pro končícího místostarostu obce
OZ schvaluje vyplacení odchodného
pro končícího místostarostu obce pana
Vlastimila Kozlíka ve výši 1+3 měsíční
odměny.
Provozní řád obecního sálu a kuchyňky
OZ schvaluje Provozní řád obecního
sálu a kuchyňky v budově šarovské hospody včetně jeho příloh s účinností od
1. 1. 2019.

2. zasedání OZ, 20. 12. 2018
Je přítomno 7 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:
Rozpočtové provizorium
OZ schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce pro období od 1.1.2019 do doby schválení nového rozpočtu pro rok 2019. V období rozpočtového provizoria bude
obec hradit výdaje měsíčně do výše
1/12 skutečných výdajů předchozího roku. Dále se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria na rok
2019.
Vnitřní předpis a směrnice o účetnictví
OZ schvaluje vnitřní předpis a směrnici o účetnictví pro volební období 2018
- 2022.
Dispoziční oprávnění k rozhodování
o prostředcích a majetku obce.
OZ schvaluje dispoziční oprávnění
k rozhodování o prostředcích a majetku obce s účinností od 21. 12. 2018 a
opravňuje rozhodovat o prostředcích a
majetku obce starostu obce pana Františka Langra, místostarostu obce, pana
Davida Fejta a účetní obce, paní Marii
Šišákovou, jako druhou osobu.
Dohoda o hmotné odpovědnosti
OZ schvaluje dohodu o homotné odpovědnosti za svěřené hodnoty mezi
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OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Šarovy a společností E.ON Distribuce a. s., IČO:
28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Víceúčelová komunální technika
OZ schvaluje pořízení víceúčelové
techniky pro potřeby obce v částce do
75.000,-- Kč.
Pracovněprávní vztah s obcí
OZ schvaluje možnost vzniku pracovněprávního vztahu mezi obcí Šarovy a členy zastupitelstva obce.
Hospodaření
OZ bere na vědomí hospodaření obce
k 30. 11. 2018.

Splátka úvěru
OZ schváluje jednorázovou splátku
úvěru obce ve výši max. 175.000,-- Kč.
Příkaz k řádné inventarizaci majetku a
závazků
OZ schvaluje příkaz provést v roce 2018
v termínu od 31. 12. 2018 řádnou inventarizaci majetku a závazků. Závěrečná zpráva bude předána strostovi obce
do 31. 1. 2019.
Dílčí hospodaření obce za rok 2018
OZ bere na vědomí dílčí přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.
Rozpočtové opatření
OZ schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2018 – změny v rozpočtu, přesun
rozpočtových prostředků na jednotlivých paragrafech a položkách. Dále pověřuje a dává pravomoc starostovi obce
k provedení úprav rozpočtu dle skutečnosti za rok 2018.
Dodatek ke smlouvě - svoz komunálního odpadu
OZ schvaluje Dodatek č. 11 ke smlouvě mezi obcí Šarovy a společností Technické služby Zlínsko, s. r. o. , IČO:
03299864, se sídlem Záhumení V 321,
763 02 Zlín – Louky.
Smlouva o poskytování služeb - zimní údržba
OZ schvaluje smlouvu o poskytování služeb – zimní údržba obecních komunikací traktorem mezi obcí Šarovy a společností SLS cz s. r. o., IČO:
00837296, se sídlem Bohuslavice u
Zlína 279, 763 51 Bohuslavice u Zlína a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
Smlouva o zřízení věcného břemene

3. zasedání OZ, 19. 3. 2019
Je přítomno 7 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 pro rok 2019
OZ schvaluje rozpočet obce Šarovy
pro rok 2019.
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021
OZ schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021.
Rozpočtové opatření č. 4/2018
OZ schvaluje Rozpočtové opatření
č. 4/2018.
Smlouva o poskytnutí dotace - SDH
Šarovy
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pozemku parc. č. 96/4 – trvalý travní porost, vše v k. ú. a obci Šarovy,
a to za kupní cenu 1.300,-- Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Zpráva o inventarizaci majetku obce
OZ schvaluje závěrečnou zprávu o
inventarizaci majetku obce za rok
2018.
Pověření ke spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace
OZ pověřuje pana Františka Langra –
starostu obce, k jednání v rámci spolupráce s pořizovatelem územně plánovací dokumentace, tj. s Magistrátem
města Zlína, oddělení prostorového
plánování, středisko územního plánování, a to po celé volební období 2018
-2022.
Změna územního plánu obce Šarovy
OZ schvaluje pořízení změny územního plánu obce Šarovy, která bude řešit část územního plánu zrušenou rozsudkem Krajského soudu v Brně ze
dne 20. 9. 2018, č. j. 67 A 2/2018. Obsahem změny bude návrh plochy pro
splaškovou kanalizaci a centrální čističku odpadních vod.

OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šarovy ve
prospěch Sboru dobrovolných hasičů Šarovy ve výši 30.000,-- Kč a
pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
Smlouva o poskytnutí dotace - Šarovská chasa, spolek
OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šarovy ve
prospěch spolku Šarovská chasa, ve
výši 20.000,-- Kč a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy.
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Šarovy, z. s.
OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šarovy ve
prospěch spolku TJ Sokol Šarovy ve
výši 25.000,-- Kč a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy.
Nominace „Tradičních hodů s právem“ k zápisu na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury
UNESCO
OZ schvaluje nominaci „Tradičních
hodů s právem“ k zápisu na Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové
kultury UNESCO.
Záměr obce č. 1/2019 - prodej nemovité věci
OZ schvaluje vyhlášení záměru
č. 1/2019 - prodej nemovité věci - pozemku parc. č. 54 - zahrada, o výměře
67 m2, zapsaný na LV č. 10001, k. ú. a
obec Šarovy.
Nabytí nemovitých věcí
OZ schvaluje nabytí nemovitých věcí
vč. veškerých součástí a příslušenství do vlastnictví obce, a to pozemku parc. č. 74/4 - ostatní plocha a

OZ rozhodlo, že změna č. 1 Územního
plánu Šarovy bude provedena zkráceným způsobem.
OZ ukládá pořizovateli územně plánovací dokumentace zajistit stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a
krajiny k navrhovanému obsahu změny z hlediska významného vliv na evropsky významnou lokalitu a nebo ptačí oblast a zajistit stanovisko krajského
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úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny z hlediska
vlivů na životní prostředí.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
OZ schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČO: 28085400, se sídlem F. A. Garstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Oprava veřejného osvětlení, výměna

svítidel, centrální napěťová regulace
OZ schvaluje opravu veřejného osvětlení v obci – výměnu svítidel a pořízení centrální napěťové regulace.
Vysokorychlostní připojení internetu
OZ schvaluje zapojení obce do projektu pořízení vysokorychlostního
připojení k internetu v obci.
Hospodaření:
OZ bere na vědomí hospodaření obce
k 31. 12. 2018.
OZ bere na vědomí hospodaření obce
k 28. 2. 2019.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY ZAHÁJENY
V loňském roce došlo konečně k faktickému zahájení komplexních pozemkových úprav (dále jen „KPÚ“) v katastru obce Šarovy. Dovolte mi proto
vrátit se trochu do historie tohoto projektu, který dle mého bude pro obec i
občany jen přínosem, byť jeho průběh
a zejména začátky budou poněkud složité a náročné.
Na základě velmi dobrých referencí od
kolegů starostů obcí, kteří měli komplexní pozemkové úpravy na svých katastrech hotovy, jsem požádal v roce
2015 Krajský pozemkový úřad pro
Zlínský kraj o zahájení tohoto procesu
i u nás v našem katastru. Jelikož před
námi byly v pořadí žadatelů další obce,
bylo zřejmé, že zahájení u nás nebude
tak brzy.
Ale podařilo se a na sklonku roku následujícího 2016 nám bylo oznámeno
zahájení řízení o KPÚ v k.ú. Šarovy.
V roce 2018 proběhlo výběrové řízení

SPÚ na dodavatele projektu a byla vybrána společnost Agroprojekt PSO
Brno. Úkolem projektantů byla analýza odtokových poměrů a analýza tehdejšího stavu.
Koncem téhož roku byla ustanovena
9ti členná komise pro zjišťování průběhu hranic při KPÚ a vše se i za spolupráce vlastníků pozemků dotčených
KPÚ dalo do pohybu. Po absolvování tohoto procesu se dne 14. 2. 2019
uskutečnilo úvodní jednání vlastníků pozemků dotčených KPÚ a kompetentních orgánů do Šarovské hospody. Účast byla i dle konstatování zástupců SPÚ velmi uspokojivá. Byla přítomna téměř polovina všech vlastníků
(cca 200 vlastníků je na řešeném území 180 ha).
V úvodu jednání si vzal slovo starosta obce, přivítal účastníky a vysvětlil jim, z jakého důvodu obec požádala o KPÚ. Zejména návrhy a realizace
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Vytyčování hranice komplexní pozemkové úpravy
protierozních a protipovodňových vytýčení nových pozemků v terénu,
opatření budou pro obec i občany jen zpřístupnění pozemků vytvořením sítě
přínosem. Následně předal slovo ve- polních cest, zvýšení tržní ceny podoucímu SPÚ Ing. Holubcovi, kte- zemků, uzavření nových nájemních a
rý seznámil přítomné majitele pozem- pachtovních smluv, vyšší efektivita vyků s účelem, cílem, formou a důvody užití pozemků včetně stabilizace jejich
vyvolávající KPÚ v katastrálním úze- užívání, aj.).
mí Šarovy. Dále zdůraznil cíle KPÚ Byl navržen Sbor zástupců vlastníků o
(obnovení osobního vztahu lidí k ze- počtu 6 členů, nevolení členové – zámědělské půdě a krajině, zpřístupně- stupce pozemkového úřadu, starosta
ní pozemků jejich vlastníků, důsled- obce a zástupce vlastníka, který disná ochrana zemědělské půdy, ochrana ponuje více jak 10 % výměry pozemkvality vody, zvýšení její retence v kra- ků dotčených KPÚ – Víno Blatel, a.s.,
jině, minimalizace povodňových škod, 2 volení členové – vlastníci z řad občaobnovení struktury krajiny, její biodi- nů obce (a 1 náhradník). Tito se vyjaverzity a celkové ekologické stability) dřují k plánu společných zařízení, poa význam KPÚ pro jednotlivé vlastní- máhají projektantovi znalostí místního
ky pozemků a nájemce půdy (upřesně- prostředí, spolupracují při zpracování
ní vlastnictví co do výměry i polohy, návrhu pozemkových úprav, nerozhoúprava tvaru pozemků a možnost je- dují nic za vlastníky, mají pouze pojich scelení, možnost reálného rozdě- radní funkci.
byli
dále
seznámeni
lení spoluvlastnictví, bezplatné první Přítomní
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tohoto projektu, proto bych vás všechny
chtěl požádat o trpělivost, schovívavost
a nápomoc při realizaci komplexních
pozemkových úprav v našem katastru.
František Langr
starosta obce

s jednotlivými etapami procesu KPÚ.
Zpracování plánu společných zařízení by mělo být hotovo do poloviny
roku 2020, vypracování návrhu nového uspořádání do počátku roku 2021.
Tím je potvrzen i dlouhodobější proces

CO NA ZASTUPITELSTVU NEZAZNĚLO
sněhu na chodnících. Do této činnosti se pak bezplatně zapojili někteří zastupitelé.
Zástupci obce rovněž musí řešit místní
poplatky, zejména pak poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, který se, bohužel, nedaří vymáhat.
Bouřlivá diskuze proběhla také nad
veřejným osvětlením, jeho opravou
či úpravou a výměnou. Řešili se také
možnosti využití nabízených dotačních
titulů. Bohužel, obec Šarovy nemá zatím připraveny příšlušné projekty, aby
o dotační tituly mohla žádat. Proto se mezi priority zařadilo vytvoření
projektové dokumentace na jednotlivé akce. V tomto směru již zastupitelé
jednali s projektanty, kteří by měli vytvořit projekt k šatnám a kluzišti a vyzvali je k předložení cenových nabídek.
Zastupitelstvo se také rozhodlo pro
úpravu obecního webu tak, aby odpovídal moderní době, byl přehlednější a
uživatelsky přívětivější. Práce na těchto úpravách již byly zahájeny.
Mimo to bylo nutno vyřešit chybějící pasportizaci místních komunikací a
veřejného osvětlení. Řešilo se rovněž
pořízení nové sirény na hasičské zbrojnici, která by byla centrálně napojena

Mnohdy se některým občanům může
zdát, že činnost obecního zastupitelstva se omezuje pouze na jeho pravidelná zasedání, která se uskutečňují zpravidla jednou za tři měsíce. Tam
si odhlasuje plánovaný program a tím
má opět na tři měsíce klid. Ve skutečnosti je tomu však zcela jinak.
Členové obecního zastupitelstva se
prakticky okamžitě po svém zvolení
dohodli, že se budou scházet mnohem
častěji a to v intenzitě jednou za dva až
tři týdny, v závislosti na časových možnostech jednotlivých členů. Na těchto pracovních schůzkách probírají aktuální problémy, možnosti či situace,
diskutují nad jednotlivými obecními
otázkami a současně pracují na podkladech, které následně musí být na
zasedáních schváleny, protože to tak
žádájí příslušné právní předpisy.
A jaké aktuální otázky byly v uplynulých měsících na pracovních schůzkách členů zastupitelstva probírány?
Ještě v závěru loňského roku došlo
k úklidu „nepořádku“ u šaten a zřízení
provizorního stanoviště pro kontejnery
na odpad. Byl nastaven způsob pronájmu sálu včetně stanovení nájemného.
Řešilo se pořízení techniky na úklid
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na systém požární ochrany v rámci
HZS Zlínského kraje.
Zastupitelé dále plánují úpravu prostoru za šarovskou kaplí, tato realizace by
měla proběhnout svépomocí formou
dobrovolné brigády.

No a v neposlední řadě projednávali
zastupitelé další a další relativní drobnosti, které jsou třeba řešit (skladiště
pod balkonem hospody, drobné dodělávky na hospodě, a další)
Petr Bernatík

POSILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ NA HRADĚ
K pravidelným akcím konaným v závěru kalendářního roku patří také setkávání osadníků šarovského podhradí na hradě Šarov. V závěru starého
roku však organizátorům KČT Chřibský Lenochod z Březolup udělalo čáru
přes rozpočet počasí, a tak se rozhodli uspořádat setkání až po Novém roce,
v sobotu 6. ledna.
Tento tříkrálový termín se ale negativně projevil na počtu zúčastněných,

když jich tentokrát dorazil pouhý zlomek toho, kolik navštěvuje hrad v čase
předsilvestrovském.
Nicméně pokud jde o počasí, mohou si
organizátoři gratulovat. Bílá pokrývka
a teplota lehce nad nulou byly ideálními podmínkami pro zimní procházku.
Nás těší, že ani v tomto netradičním
termínu nechyběli mezi zúčastněnými
i šarovští zástupci.
Petr Bernatík

Setkání osadníků šarovského podhradí opět po roce
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Také v letošním roce se obec Šarovy
zapojila do tradiční Tříkrálové sbírky,
kterou pořádá Charita České republiky.
A tak 6. ledna 2019, přesně na den
Tří králů, koledovaly po Šarovech dvě
skupinky dětí, kterým vládli Kašpar,
Melichar a Baltazar. Téměř pedagogický dozor nad nimi drželi Petrové
Kadlčík a Mach. Jim i všem koledníkům patří veliký dík.

A velké díky patří také všem šarovským občanům, kteří otevřeli a koledníkům přispěli nejen drobnou
výslužkou, ale především finančním
obnosem.
V letošním roce jste, Šarovjáci, přispěli celkovou částkou 10.074,--Kč,
což je téměř totožná suma jaká byla
vybrána v loňském roce. Ještě jednou
velké díky!
Petr Bernatík

NOVÁ TECHNIKA PRO CELOROČNÍ ÚDRŽBU OBCE
Naše obec jako každá jiná potřebuje
pravidelnou údržbu. A to se neobejde
bez kvalitního technického vybavení.
Na konci loňského roku, chvíli před
prvním sněhem, byl pořízen první
pracovní stroj. Jedná se o univerzální
motorový nosič od českého výrobce
DAKR, ke kterému lze připojit několik pracovních nástavců. V první řadě
byl pořízen zametací kartáč pro zimní
údržbu chodníků a vozík pro odvoz
materiálu a trávy. V budoucnu plánujeme dokoupení dalších nástavců jako

například drtič větví nebo mulčovač.
Druhým strojem pro údržbu obecní
zeleně, který zanedlouho bude brázdit
šarovské travnaté plochy, bude traktor
od českého výrobce SECO. Jedná se o
stroj primárně určený k sečení nebo
mulčování pravidelně udržovaných
travnatých ploch.
V tomto případě se jedná o nezbytnou
investici, protože současná celková rozloha obecních travnatých ploch činí
zhruba 6 000 m².
Jan Soukup

HASIČI POMÁHAJÍ OBCI
Jako každé jaro i letos jsme přiložili
ruku k dílu tak, aby došlo k dalšímu
zvelebení obce. Po rekonstrukci hospody a přilehlých prostor se naskytla
možnost vybudovat menší skladovací prostor pod balkonem za účelem

uložení nejrůznějšího zbytkového materiálu.
Nejdříve bylo potřeba odkopat hliněnou podlahu. Tu jsme nahradili podsypem z frézovaného materiálu a do něj
jsme položili dlažbu. Z boční strany
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Úprava prostoru pod balkonem šarovské hospody
podbalkonového prostoru jsme pro- uschlé stromy v areálu obecního úřadu,
vedli opláštění z dřevěných desek a které ohrožovaly návštěvníky. Navozili
z čelního pohledu vyrobili a namonto- jsme dřevo na topení pro hospodu a zlikvidovali přístřešek pro uložení dřeva.
vali vstupní bránu.
V druhé části brigády jsme pokáceli
Jan Soukup

Výroba nové brány
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VÍTĚZSTVÍ DRUŽSTVA MLADÝCH HASIČŮ
V sobotu 9. března se naši mladší žáci
zúčastnili Dvojboje mladých hasičů ve
Vítonicích. Dvojboj, jak název napovídá, se skládá ze dvou disciplín. První
disciplínou je již tradiční soutěž v uzlování. Druhá disciplína pak spočívá
ve štafetovém závodě dvojic.
Štafetu jsme si po příjezdu vyzkoušeli
před kulturním domem, abychom ještě lehce dopilovali předávku a šli jsme
na to.
Velmi se nám podařila uzlová štafeta,
kterou jsme zacvičili ve svém letošním
nejlepším čase 35,76 a o 0,19s jsme porazili druhé nejlepší družstvo z Kvítkovic.
O našem celkovém vítězství rozhodla štafeta dvojic, kterou jsme vyhráli s velkým náskokem 5 sekund před

ostatními soutěžními družstvy. Vynikající výkon podal především Tomáš
Kadlčík, když v rychlosti smotání hadice neměl konkurenci.
Našim děvčatům se zadařilo i v soutěži
jednotlivců. Kačka Polanská získala 3.
místo, Verča Fejtová 4. a Kája Polanská
skončila na 6. místě.
Starší žáci se zúčastnili okresních
zkoušek odznaků odborností mladých hasičů, které proběhly 10. března
v Újezdě u Valašských Klobouk. Přestože se někteří trochu báli, povedlo se
zkoušky složit a získat potřebné body
do celoroční hry Plamen. Úspěšní byli:
Eva Křenová - preventista, Radovan
Kostka - kronikář a Martin Kadlčík velitel.
Jarek Křen ml.

Vítězný tým (omluvte, prosím, zhoršenou kvalitu fotograﬁe)
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NEZVLÁDNUTÝ ZÁVĚR SEZÓNY
Dále na velmi dobrém výsledku měli
lví podíl Petr Jahůdka a Lubor Křen.
Celkové páté místo a ztráta pěti bodů
na play off, může zamrzet, ale soupeři letos byli silní a potřebné štěstíčko
nebylo letos nakloněné. Gratulujeme
všem hráčům za skvělý výsledek a
reprezentaci naší obce za hranicemi
kraje.
Robert Gajdůšek

Cílem A družstva v letošní sezoně
bylo zopakovat finálovou účast v play
off a poprat se o postup do 2. ligy.
Tato strategie vycházela ještě tři kola
před koncem. Pak přišly tři prohry
za sebou a šance byla pryč. Tradiční
oporou a nejlepší hráč soutěže Karel
Bojko prohrál jen tři zápasy. Nový
hráč Zdeněk Dorňák splnil očekávání a zkušenosti z druhé ligy potvrdil.
3. liga skupiny E
Konečná tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Ostrava KST D
KST Vsetín
TTC Frýdlant
TTC Poruba Ostrava
TJ Sokol Šarovy
SK Přerov A
TJ Chropyně
TTC Bolatice
TJ Sokol Olomouc - Neředín
TTC MG Odra GAS Vratimov
Orel Zlín
SK Přerov B

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

18
13
15
14
12
10
8
7
7
5
4
0

2
7
3
2
4
4
4
3
3
4
2
0

2
2
4
6
6
8
10
12
12
13
16
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

212:98
208:128
191:134
184:134
182:139
167:160
175:169
146:183
142:173
149:186
108:192
52:220

60
55
55
52
50
46
42
39
39
36
32
22

BÉČKO POSTUPUJE
V krajské soutěži II. třídy mělo šarovské béčko od začátku sezony navrch a
bez nadsázky se dá říct, že svou konkurenci doslova drtilo. Od začátku
soutěže se uhnízdilo na první příčce
a tuto až do konce soutěže již neopustilo. Drobnou kaňkou na jinak vynikajícím ročníku je snad pouze závěr

sezony, kdy i díky značné marodce,
která tým postihla, ztratilo několik
utkání. I přesto však potvrdilo papírové předpoklady a postoupilo do
krajské soutěže I. třídy.
Sestava družstva byla v soutěži velmi
silná a tvořili ji Jiří Strejček, Radana
Vránová, Martin Solař a Jan Plhák.
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Krajská soutěž II. třídy
Konečná tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Sokol Šarovy B
TJ Sokol Horní Bečva
TJ Rožnov pod Radhoštěm A
TJ Jiskra Otrokovice C
TJ Sokol Kostelec B
TJ Drslavice - Veletiny
SK Slavičín B
TJ Sokol Vsetín
TJ Nivnice B
TJ Holešov C
TJ Rožnov pod Radhoštěm B
TJ Sokol Morkovice

Nám nezbývá než gratulovat k vítězství v soutěži.
V okresní soutěži 2. třídy ještě není
celkově dohráno, ale situace pro C
družstvo není vůbec růžová. Aktuálně chybí dvě kola do konce a naše
družstvo má od sestupových příček
náskok pouhopouhých dvou bodů.
Dá se proto říct, že následující zápasy
budou existenčními.
Jistým ospravedlněním může být fakt,
že sestava C družstva se po celou sezonu potýkala s nejrůznějšími nemocemi a zraněními a prakticky žádné
utkání neodehrálo v kompletním složení. Aby byla šance se v okresní soutěži 2. třídy zachránit, musí družstvo
ve složení Robert Gajdůšek, Václav
Henzl, Vladimír Batoušek, Jan Chytil
a Libor Henzl uhrát minimálně pět
bodů. Držme jim pěsti.
Hráči šarovského déčka v RS IV. třídy drží kolo před koncem soutěže
osmé místo a vzhledem k bodovému

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

18
17
16
11
10
9
8
8
7
7
5
2

2
3
4
4
4
2
2
0
3
2
0
2

2
2
2
7
8
11
12
14
12
12
17
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

253:143
258:138
265:131
203:193
212:184
202:194
180:216
187:209
170:226
153:243
161:235
132:264

78
76
74
59
56
51
48
46
46
44
37
30

odstupu již lepšího umístění nedosáhne. I když postupové ambice
družstvo nemělo, výsledek se čekal o
poznání lepší. Zápasy nejsou špatné,
ale na vítězství s nejlepšími to nestačí. Sestavu družstva tvoří Petr Úředníček, Jaromír Weiss, Josef Lišaník
ml., Marek Zikmund, Miša Kovaříková, Josef Lišaník a Miroslav Večeřa.
Žákovské soutěže v oddíle nemáme,
proto všichni mládežníci hrají mistrovské soutěže v mužských soutěžích.
Poděkování za vedení mládeže a trénování tímto patří Karlu Bojkovi.
Na závěr musím poděkovat obci Šarovy za podporu naší jednotě a našemu sportu. Bez podpory obce by bylo
nemyslitelné takovéto soutěže v tomto rozměru vůbec konat. Děkujeme
všem hráčům i přispěvovatelů, sponzorům a všem lidem obce za podporu
a fandění našemu malému sportu.
Robert Gajdůšek
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JAK TO BYLO O FAŠANKU
Za ty roky už mosím řéct, že fašank patří k Šarovám tak jak koblihy, kuřata a
řepka k Babišovi. A tož ani letos sa na
Šarovách neobešli bez reja masek a fašankové zábavy s pochováváním minibasy a pochopitelně aj losováním bohaté
tomboly.
Jak už člověk nekeré věci organizuje delší dobu, dostavíjú sa určité automatismy.
Přirovnál bych to třeba k noční cestě
z lůžka na záchod, když sa člověk obudí
ve tři ráno s plným močovým měchýřem
a se zalepenýma očima polomrtvý přesně ví kam ide a většinú aj kdy sa vrátí.
Podobné pocity měly letos organizátoři,
když připravovali všecko kolem fašanku.
Rutina, rutina, stereotyp.
Ale aby všecko nebylo také stejné, jedna

zásadní novinka potkala šarovský fašank už na samém začátku. Fašankový
průvod letos vyrazíl opačným směrem.
Dopředu sme dali luďom vědět, aby nebyli překvapení, že sme k ním dorazili
dopledňa a né odpoledňa a že sme k nim
dorazili všeci. To v minulých rokách nebývalo zvykem hlavně na dolním koncu.
Letos sa proto po návštěvě našeho velectěného pana starosty vyrazilo do uličky. Hned v uličce bylo poznat, že v loňském roku byla bohatá úroda. Lebo to
vypadalo, že si každý chce ozkúšat svoje
vzorky eště před tím, než je pošle na šarovský košt. Ani tolik vody v potoku netéklo jak té gořalky skrz hrdla dospělých
masek. Strašné! Na konci uličky to vypadalo, že sa zbytek obchůzky dochodí až

Polské maso bylo v kurzu
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Nejvyšší obydlené místo na Šarovech jsme nevynechali
na druhý deň. V tem stavu byl přechod
potoka po lavce u Kadlčíkového adrenalinovým zážitkem a nekeří měli výraz
jak Zeman na húsenkové dráze.
U Jany a Petra K. zažil šarovský fašank
další historickú novinku. Dala by sa nazvat první šarovský televideofašank. Na
jednéj straně fašanková chasa, na druhéj
straně pán domácí, Petr K. toho času na
ozdravných procedurách v lázňách Hodonín, kam byl poslaný, lebo ho paní domácí Jana K. ztrhala. Moc mu bylo lúto,
že sa nemože přidat, šak si kvůli temu
aj nový buben pořídil, enomže zdraví je
přednější a aj na paní domácí bylo vidět,
že je spokojená s tým, jak to je. Šak úplně rozkvetla.
Další historická chvíla proběhla u Dobronských. Nepamatuju si kdy, že by

při fašanku probíhala zabijačka. Až tu.
Maso v kotlu, ovarová polévka, masné
huby masek sa oblizovaly eště večér a
nekeré sa vracaly si přidat. Tak jak tak
mosíme lud z dolního konca pochválit,
nachystaného měli jak pro papalášskú
delegacu.
Ale abysme nechválili enom dolňáky.
Aj ludé z kopca nás vítali s otevřítýma
náručama a stejně aj ludé na horňáku.
Dalo by sa to aj shrnút takto: Ti co dycky
otevřeli, otvírali aj letos a k temu zbytku
bysme sa nedotlúkli ani kdybysme tam
stáli týdeň. Ale šak jejich chyba.
Eště mosím věnovat pár řádek maskám.
Letos jich bylo skoro štyřicet a to je velice krásné číslo, řekl bych jedno z největších za poslední roky. Ale možná sa
pletu a viděl sem dvojitě. Nekeré masky
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byly nápadité, inší zavedené a nekeré
tradiční. V mojém osobním žebříčku ale
zvítězil pár Džon Lenon s Joko Ono v
podání manželů L. a B. Křenových. Pan
L. K. navíc vystupovál v roli dvojmasky, lebo když si sundál vlasy, rázem byl
z něho Fredy Merkury. Tož fakt povedené. No a Křeni bodovali aj na dalších
místoch, lebo velice výrazná byla maska
kozy v podání tety Křenové. Tu eště mosím dodat, že teta koza měla aj praktickú
funkcu, lebo když zamečala, dal sa fašankový průvod do pohybu. Enom díky
tomu možeme řéct, že sme letos obešli
celú dědinu za světla. Díky teto kozo.
Aj na večerní zábavě čekala na obligátních 40 platících návštěvníků novinka.
Nová kapela. Po marných pokusoch s
jednima klávesama a dvúma zpěvákama
sme letos povolali muziku, kerá si říká

A vy tu chcete co?
MixBand. Sú to chlapé ve zralém věku,
keří víja, co od života čekat a co možú
náročnému šarovskému publiku nabídnút. A tož ze začátku než sa všeci trochu pinkli, hráli spíš k poslechu a až potem začali aj k tancu. Ku koncu zábavy,
když už sa nekeré osoby (jak třeba jedna
z uličky) válaly po zemi, tancovali všeci.
No a pak sa člověk nemože divit, že při
také zábavě ten čas pochoduje čisto ináč.
Hříchy byly přečtené, minibasa pochovaná a aj na tu tombolu také došlo. Nevím proč, ale mám pocit, že vyhrávajú
furt jedni a ti samí. Losování hlédal šarovský notář a tož to sa mi enom neco
zdálo. Šak to byl únavný deň, tož možná,
že sem při tom losování trochu zdříml.
Ale příští rok budu nachystaný, lesti mě
to nekdo nezakáže, co já vím. Tož tak!
Petr Bernatík
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PS: Eště sem dostál od organizátorů jeden důležitý úkol Prý mám všeckým
dobrým luďom, keří nám otevřeli svoje
příbytky, štamprlu nám uléli a něčím
tým za škraň poctili, moc poděkovat.
Prý sa to už v dnešní rychléj době moc
nenosí a ludé spíš buchnú dveřima před
nosem divným postavám z obavy, že sú

to ti roznášači Strážnéj věže lebo nejací
kamoši teho Horsta s tým zlatým přívěskem v uchu, co potřebujú prodat vysavač a vyhřívanú dečku. Tož ludé, fašanková chasa je sice plná divných postav,
ale žádné taléřky vám nenutí. Sme rádi,
že ste nám otevřeli a šňúrky co máte v
botách na naše řitě neotiskli. Děkujeme!

Doručovatelé Strážné věže? Tož to ani omylem...

NEJLEPŠÍ SLIVOVICE MAJÍ „NA KOPCI“
V sobotu 30. března se v místní hospodě uskutečnil již 12. ročník šarovského
koštu slivovice (a ostatních ovocný pálenek). Loňský rok byl velice úrodný
a proto organizátoři očekávali i větší
množství soutěžních vzorků. To se víceméně potvrdilo. Překvapením však
bylo naopak málo soutěžních pálenek

v kategorii ostatní ovoce. Tento zajímavý
úkaz si lze vysvětlit zřejmě tím, že trnek
bylo takové množství, že žádný pěstitel
neměl potřebu věnovat se sběru a pálení
letního ovoce.
V trnkové kateogorii se nakonec zaregistrovalo 32 vzorků, 4 odevzdané
vzorky v kategorii ostatní ovoce pak jen
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V kategorii ostatní ovoce zvítězil paní místostarosta/foto JS
dokreslují výše nastíněné. K vyhodnocení kvality jednotlivých pálenek se dostavilo a o jejich umístění rozhodovalo
20 erudovaných degustátorů.
Zajímavostí koštu byla oskoruša od M.
Gagové. Tento typ pálenky není na koštech běžný a ne každému je tento typ
ovocného destilátu pochuti.
Trnkové pálenky byli převážně ročníku
2018 a to i ty vítězné. Pro úplnost nejstarším vzorkem byla slivovice z roku
2011.
Cenu za první místo (demižon a upomínková sklenice) si odnesla Jana Fuksová, druhé místo obsadil Petr Stojan
(pořád ještě sousedi na kopci) a třetí se
umístila slivovice Petra Kadlčíka.

Na tomto místě je potřeba pochválit porotu za výkon v degustování, protože
vítězná slivovice J. Fuksové už letos vyhrála na Akademickém koště ve Zlíně.
V ovocné kategorii nad malou konkurencí zvítězila meruňka Davida Fejta
(čekal jsem větší boj).
Chtěl bych poděkovat všem, co odevzdali výsledky své půlroční práce do
šarovského koštu, degustátorům pak za
odvahu vzít na sebe nemalou tíhu odpovědnosti a pořadatelům za ochotnou
organizaci. Všem pak děkuji za pohodovou atmosféru v příjemném prostředí
šarovské hospody, která se nesla večerem při kytarách z Prakšic.
David Fejt
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První i druhé místo patří trnkové gořalce z Kopca/foto JS

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ
Víte, jak vypadá naše knihovna? Jste-li
stálým čtenářem, pak určitě ano.
Letos se nám díky přispění obecního
úřadu v Šarovech podařilo výhodně
nakoupit nové knihy. Ty musíme ještě
nechat zaregistrovat do knižního katalogu. Potom už budou tyto knihy součástí šarovského knihovního fondu.
K dalším novinkám naší knihovny patří také výměnný soubor knih na přání. To znamená, že obsahuje knihy,
které jsme si samy vybraly podle autora nebo žánru. Tento výměnný soubor budeme mít v knihovně až do

prosince, a pokud jej čtenáři nebudou
mít přečtený, můžeme si jej ponechat
déle. Kdo z čtenářů by chtěl do příštího výměnného souboru na přání zařadit své oblíbené autory nebo žánry,
sdělte nám je, prosím, v knihovně, aby
si každý mohl přijít na své. Samozřejmě také funguje výměnný soubor, který se vyměňuje dvakrát do roka.
Nezapomněly jsme ale ani na nejmenší. Pro ně připravujeme tvůrčí program, podrobnější informace budou
včas upřesněny.
J. a M. Šimíkovi
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JAK JE TO S ODPADY
Koncem měsíce března se uskutečnil
pravidelný pololetní svoz nebezpečného odpadu. Bohužel se mezi nebezpečným odpadem objevil i takový, který
do této kategorie nepatří. Jaký odpad
tedy patří do kategorie nebezpečný?
Obecně řečeno patří mezi nebezpečný odpad takový, u něhož je překročeno jedno z následujících kritérií během jejich odstraňování: výbušnost,
oxidace, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, radioaktivita, žíravost, infekčnost, tendence uvolňovat toxické plyny ve styku s vodou, vzduechem nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné
látky do životního prostředí.
Z této charakteristiky pak můžeme
dovodit, že nebezpečný odpad tvoří
např. výrobky obsahující ropné látky,

prostředky k impregnaci dřeva, rozpouštědla, kyseliny, výrobky obsahující těžké kovy, ředidla, oleje, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek,
autovraky, transformátory, kondenzátory, odpadní munice, baterie a akumulátory, katalyzátory, asfaltové směsi, dehet, některé izolační materiály,
zářivky a další.
Mezi nebezpčný odpad však nepatří odpad velkoobjemový, tzn. zejména nábytek, koberce, linoleum, vany,
umyvadla, záchodové mísy, sprchové
kouty, kuchyňské linky či elektrotechnika (neobsahující výše uvedené nebezpečné látky), kamna, sporáky, bedny, matrace, apod.
Mysleme, prosím, na to, až se budeme
zbavovat nepotřebných věcí.
Petr Bernatík

JE DOBRÉ VĚDĚT
13. 4. 2019

14. 4. 2019
25. 4. 2019
29. 4. 2019
30. 4. 2019
4. 5. 2019
12. 5. 2019
2. 6. 2019
8. 6. 2019

Svoz kovového odpadu - pořádá SDH Šarovy. V rámci tohoto
svozu bude přistavěn i kontejner na velkoobjemový odpad. Kdo
z občanů by měl zájem zbavit se nábytku, koberců, linolea, vany,
umyvadla, záchodové mísy, nechť požádá hasiče, aby mu s odvozem tohoto typu odpadu pomohli.
křížová cesta po Drahovici
zasedání obecního zastupitelstva
beseda na téma „odkanalizování obce Šarovy“ s Ing. P. Vyoralem
pálení čarodějnic
mše svatá u šarovské kapličky
Den matek - kdo z tatínků a dětí by měl zájem zapojit se do programu pro maminky, nechť sleduje webové stránky obce
Melúnový pohár
taneční zábava s kapelou Rocksoar
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VZPOMÍNÁME

Věra Tručková

87 let, rodačka ze Šarov

BLAHOPŘEJEME
Anna Habrovanská
Zdenka Hykšová
Božena Vyoralová
Jiří Slovák
Františka Kozlíková

7. 2. 2019 - 80 let
7. 3. 2019 - 95 let
20. 3. 2019 - 85 let
26. 3. 2019 - 75 let
28. 3. 2019 - 85 let

Blahopřání paní
Zdence Hykšové

Blahopřání paní
Anně Habrovanské

Blahopřání paní Františce Kozlíkové
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Blahopřání panu Jiřímu Slovákovi

