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Obecní zastupitelstvo informuje
Veřejná schůze
Veřejná schůze obecního zastupitelstva se uskutečnila 31. května v sále místního pohostinství za účasti všech zastupitelů, hostů Ing. Krajči a Ing. Škrabana
z Moravských vodáren a 22 obyvatel obce.
Po zahájení starostou Gajduškem dostali slovo hosté, kteří objasnili nutný
postup zájemců o zřízení vodovodní přípojky a rozdali informační materiály.
Pro některé občany bylo překvapením, že za přípojku se bude platit kolem
11.000,- Kč.
Dalším bodem byla kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání, které
provedl Martin Fusek. Slovo převzala Jana Vajdíková a informovala o stavu
bankovního účtu, kde má obec 2 135 221,53 Kč. Přednesla návrh na schválení
závěrečného účtu za rok 2009, který byl schválen jednomyslně.
Starosta Gajdušek informoval o tom, že obec dostala dotaci 130 000,- Kč
na nákup vozidla pro hasiče a za celkovou cenu 200 000,- Kč ho zakoupila.
Hasiči si brigádnicky zajišťují jeho úpravu na zásahové vozidlo.
Byla také jednomyslně schválena dohoda s OÚ Bohuslavice o poplatcích
za děti v mateřské a základní škole (7 dětí) ve výši 39 391,- Kč. Stejně tak byly
schváleny poplatky za autobusovou dopravu v celkové výši přes 17 000,- Kč.
Poté byli občané informováni, že na horním konci obce byl umístěn měřič
rychlosti projíždějících vozidel, který stál 59 000,- Kč. Z toho kraj poskytl
dotaci 35 000,- Kč. V krátké diskuzi bylo objasněno, že obec nemá prostředky
na zakoupení dalšího pro dolní část obce. Opět bylo vysvětleno, že dopravní
odbor ani policie nesouhlasí s vybudováním přechodu pro chodce. Bylo
doporučeno projednat možnost omezení rychlosti v úseku od Lapače po dolní
okraj obce.
Starosta informoval, že výstavba vodovodu úspěšně pokračuje, takže do konce července bude hlavní řad dokončen a kolaudován. Teprve potom začne
budování přípojek. Vždy ve čtvrtek je kontrolní den, kde lze řešit všechny připomínky a stížnosti.
V bodě různé Josef Gajdušek poskytl tyto informace:
- inventura obecního majetku byla provedena, závady nezjištěny
- povodí Moravy provede prořez stromů od Ráje po Lapač na podzim
- nedostatky v odvozu odpadků v zimě byly řešeny s technickou správou Zlín
- termín odvozu nebezpečného odpadu je dlouhodobě znám, přesto po odjezdu firmy se u hospody objevila televize a další materiál
- hasiči sebrali 3,5 t kovového šrotu. Někteří občané však do kontejneru pro šrot
dávají odpadky (matrace a jiné), ačkoliv vedle je velkoobjemový kontejner otevřený každou sobotu.
- úspěšně proběhla řada akcí – fašank, košt slivovice, pálení čarodějnic, Prvomájový pohár pro nejmenší hasiče, oslavy 60. výročí osvobození obce a beseda
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s důchodci – starosta poděkoval jmenovitě všem organizátorům za jejich práci
- 6. dubna v Českém rozhlasu Brno byla prezentace obce
- vzhledem k nedostatku financí se neřeší kanalizace a čističky odpadních vod
- jakmile se zlepší počasí, je přislíbena likvidace skládky na Dupalově louce
- v poslední době se projevuje velký zájem o domy a pozemky v obci
- u č. 39 stávají vozidla v křižovatce a blokují výhled. Proto budou na cestě
umístěny značky Zákaz stání.
- nadále je málo aktivních přípojek plynu. Čeká se na rozhodnutí ministerstva
životního prostředí o vrácení dotace.
- připomínky a náměty do zpravodaje Šarovec předávat přímo členům redakce
- Václav Pajtina informoval o výsledcích voleb a stavu prací na dějinách školy
v Šarovech
- David Fejt upozornil, že 6. června ve 13.00 hodin se koná 10. ročník soutěže
„O melúnový pohár“, na který všechny pozval
- Aleš Fuksa seznámil s přípravami akce Šarovského hejtmanství a hasičů 3. 7.,
kde bude výlet na hrad pro děti, křest hasičského auta a taneční zábava s hudbou
Rozmarýnka Vlčnov. Hodlají na akci pozvat i sousední obce.
Diskuse tentokrát nebyla příliš bohatá, zapojili se 4 občané. Pan Kovačík
kritizoval projekt hlavního řadu vodovodu, od jehož koncové části bude muset
kopat 43 m. Pan Knot ml. vysvětlil, že je to problém projektu a stavebního
povolení. Paní Müllerová informovala, že do kontejneru na horním konci vozí
odpad cizí vozidla. Byla požádána, aby se pokusila zapsat alespoň jejich čísla.
Pan Slovák se zajímal o opravu cesty za potokem. Vysvětlení, že se jedná o soukromý majetek tří občanů, nepřijal. Podle jeho zjištění byly pozemky vykoupeny za Žuji, ale nebyl proveden zápis na katastrálním úřadě. Dále upozornil, že
při výjezdu z mostu na hlavní silnici stromy brání výhledu.
Na závěr schválilo obecní zastupitelstvo jednomyslně návrh usnesení.
Květnové volby
Ve dnech 28. – 29. května se konaly volby do poslanecké sněmovny. Ze 197
zapsaných ve volebních seznamech se voleb zúčastnilo 134 voličů, to je 68,058 %,
kteří odevzdali své hlasy těmto politickým stranám a hnutím:
1. ČSSD
28 hlasů
tj. 20,89 %
2. ODS
24
17,91 %
3. TOP 09
23
17,16 %
4. KSČM
20
14,92 %
5. Strana práv občanů – Zemanovci
11
8,20 %
6. Věci veřejné
9
6,72 %
7. Suverenita – Bobošíková
6
4,47 %
8. KDU – ČSL
5
3,73 %
9. Strana zelených
4
2,98 %
10.-11. Strana svobody občanů
2
1,49 %
Česká pirátská strana
2
1,49 %
-3-

Obecní zastupitelstvo děkuje všem aktivním občanům a zvláště okrskové
volební komisi za její kvalitní práci.

Co nového v obci
Likvidace černé skládky
V březnu členové o.s. Šarovské hejtmanství uskutečnili brigádu, která měla
za úkol odstranit dvě černé skládky na Vrchové cestě. Při poslední cestě s odpadem vyčistili ještě oba kraje cesty, které si projíždějící řidiči zřejmě pletou
s odpadkovým košem. Odpadem doplnili obecní kontejner,
vytřídili sklo a železo a zbytek
pak na vlastní náklady odvezli
na skládku do Kvítkovic. Obecní úřad jim za tuto aktivitu přislíbil finanční podporu na některou z jimi pořádaných akcí.
Bohužel již dnes po průjezdu
touto cestou je jasné, že akci
budou muset zase zopakovat.
Úklid černé skládky. Foto MF

Šarovy v rozhlasu
Den 6. duben se zapsal do dějin obce. V rámci cyklu Moravská rodina se
Český rozhlas Brno zaměřil na naši obec. Od 5.20 ráno do 18.30 hodin večer
běžely do éteru informace o dějinách Šarov, hradu, o občanském sdružení
Šarovské hejtmanství, přes telefon uváděli řadu faktů kronikář obce a starosta,
ženy poskytly recepty na fazulovou máčku s přesňáky a vrany, zazpíval nejstarší
občan pan Miroslav Langr a manželé Gajduškovi. Protože u nás není školka ani
škola, zarecitovaly děti z MŠ Bohuslavice a zazpívaly děti ze ZŠ Březolupy.
Během třinácti hodin se tak Šarovy staly středem vysílání z Brna a vešly
do povědomí posluchačů. Jména aktivních občanů, zejména hasičů v čele se
starostou Janem Soukupem a autorek publikací o naší obci, se stala veřejným
majetkem širokého okruhu zájemců o poslech rádia.
Je třeba poděkovat redaktorům brněnského rozhlasu, že i naše ves byla
zahrnuta do cyklu Moravská rodina.
Sběr kovového odpadu
Tradiční akce šarovských hasičů se uskutečnila 10. dubna. Děkujeme nejen
hasičům za jejich práci, ale i občanům, kteří připravili šrot k odvozu. Bylo ho i
tentokrát dost, 35 q. Kde se ten kov neustále bere, skoro 14,5 kg na jednoho
Šarovjana?
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Obnova tradice?
Posledního dubna se konala zásluhou o.s. Šarovské hejtmanství a obecního
zastupitelstva v obci velká akce – pálení čarodějnic. Odnesla to tentokrát hranice
dřeva a na ní vztyčená postava populární pohádkové bytosti. Ačkoliv moderních
čarodějnic se objevilo na tanečním kole víc než dvacet, v širokém věkovém
rozmezí snad od dvou let do pětapadesáti, nepodařilo se žádnou z nich k upálení
odsoudit. Je možné
dodat, že se akce
zúčastnilo na osm
desítek spoluobčanů, kterým se akce
opravdu líbila. Ti
nejvytrvalejší vydrželi do dvou hodin
v noci. Je třeba poděkovat organizátorům i paní hospodské za jejich
práci.
Pálení čarodějnic.
Foto MF

Vzpomínka na konec války
Dne 2. května ve 13 hodin si občané Šarov připomněli, že právě v tento den
byla obec osvobozena rumunskými jednotkami. Zastupitelé obce ve spolupráci
s příslušníky sboru dobrovolných hasičů položili věnec k památníku u kapličky a kytici u desky Josefa Hubáčka. Během pietního aktu promluvil starosta Josef Gajdušek,
zdůraznil význam
konce války a minutou ticha byla uctěna památka obětí
II. světové války.
Je škoda, že se
této akce zúčastnili prakticky jen ti,
kteří mají na konec
války vlastní vzpomínky. Mladí a zejména děti zůstali
tentokrát doma.
Kladení věnců.
Foto MF
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Beseda s důchodci
Obecní zastupitelé reagovali na připomínky z veřejných zasedání a
za pomoci aktivistek Boženy Vyoralové a Heleny Jančové připravili 2. května
pro starší spoluobčany posezení v sále pohostinství s hudbou a zpěvem manželů
Pivodových. Obě aktivistky navštívily všechny
rodiny důchodců a předaly jim pozvánku na besedu.
Besedu zahájil starosta obce, uvítal důchodce a
popřál jim pěknou zábavu. Více než tři desítky
spokojených účastníků
si vyslechlo vystoupení
hosta pana Aleše Fuksy,
který je seznámil s čin-

Beseda s důchodci. Foto MF

ností a plány občanského sdružení Šarovské hejtmanství a odpověděl na dotazy.
Pro všechny bylo připraveno občerstvení v pevné i tekuté formě a tak není
divu, že si společně zazpívali a mnozí si i zatančili. Mužů bylo méně a proto
dámy tančily spolu nebo sólově.
O spokojenosti a dobré zábavě svědčí skutečnost, že poslední účastníci
opouštěli místnost po 19. hodině. Organizátorkám Vyoralové a Jančové,
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zastupitelům Vajdíkové a Gajduškovi a manželům Pivodovým je třeba
poděkovat za opravdu pěkné a veselé májové odpoledne.
Stolní tenis
Velkým úspěchem skončila pro šarovské stolní tenisty sezóna 2009–2010.
Družstvo A jako vítěz druhé třídy postupuje do třídy první a družstvo B po vítěz-

Stolní tenisté Šarov. Foto MF
ství v třídě čtvrté do třídy třetí.
V tomto roce se hráčská základna významně posílila především o zkušeného
divizního hráče Lubora Křena , který se po letech opět vrací hájit barvy Šarov.
Další posilou jsou pak Radovan Panoš, Martin Fusek, David Nepimach,Petr
Šarman a v neposlední řadě další zkušený matador Jiří Strejček. Pro příští rok se
rýsuje přestup dalšího divizního hráče Tomáše Gondy.
S takto širokou hráčskou základnou si šarovští stolní tenisté můžou dovolit
sestavit družstvo C, které v sezoně 2010–2011 začne reprezentovat Šarovy
ve čtvrté třídě.
Kompletní soupiska má pak tuto podobu:
skupina A – Lubor Křen, Robert Gajdůšek, Petr Kubáč, Libor Henzl
skupina B – Lukáš Řehák, Josef Lišaník, Milan Svoboda, Václav Henzl ml.
skupina C – Vladimír Batoušek, Radek Soukup, Marek Zuzaník, Radovan Panoš,
Martin Fusek, David Nepimach, Petr Kadlčík, David Fejt, Petr Mach, Jan Soukup, Tomáš Kadlčík, Jiří Strejček a Petr Šarman
Kvalita stolního tenisu v Šarovech vzrůstá, členů přibývá, takže zbývá popřát
mnoho sportovních úspěchů v dalších sezónách.
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Lípy vyřešeny
Obecní zastupitelé uložili Janu Ambrůzovi přemístit bez povolení vysazené
lípy do 15. dubna. Protože toto rozhodnutí nerespektoval, provedla najatá firma
11. 5. akci sama, lípy vykopala ze země a vrátila je panu Ambrůzovi.
Radar pomůže
Dne 25. května byl
na horním konci obce
opět instalován radar
měřící rychlost přijíždějících vozidel.
Tentokrát je majetkem obce, takže už
nehrozí jeho odebrání. Vzhledem k jeho
pořizovací ceně je více než dobrá nadpoloviční dotace nadřízeného orgánu. Věříme, že radar přispěje
ke zvýšení bezpečnosti v obci.
Montáž radaru. Foto VP

Velká voda
2. června v 8.45
hodin vyhlásil starosta II. stupeň povodňové aktivity. Po více
než čtyřiadvacetihodinovém vytrvalém
dešti dosáhla Březnice pod mostem označení povodňové aktivity – znak pro II. stupeň zmizel.
O hodinu později
voda kulminovala,
ale za další hodinu
začala klesat. Voda se
dostala z koryta na zaPovodňové značky. Foto VP hrady několika domů – Šohajkům, Plškům, Pajtinům, Kovačíkům a Langrům. Z druhých svahů se
valila voda přes dvory Hubáčkům, Jany Soukupové, č. 18 a Ing. Pšenčíka.
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Lhotský potok stačil odvádět vodu do Březnice. Voda podemlela i lávku u Popelkových.
Z lesa se valila široká řeka na dům Lišaníků a dál po cestě podél lesa za domy
za potokem, jejichž majitelé museli bránit vniknutí vody na své pozemky.
Z kopce se valily proudy
vody po asfaltce i žlebem
Berecků.
Protože u Ráje se vylil potok na vozovku, byla silnice na horním konci uzavřena. Řada řidičů
zákaz vjezdu nerespektovala. Kolem poledne
přestalo konečně pršet.
Povodeň. Foto VP

Životní jubileum
31. 7. Františka Postavová 85 let
26. 9. Václav Pajtina
70 let

Psalo se...
...Zlínský deník, 21. 5.:
Pod názvem Šarovy vzpomínaly a besedovaly zveřejněn článek V. Pajtiny
o akcích 2. 5.
... Právo 27. 5.:
Aleš Fuksa v článku Řidiči se u Šarov musejí obrnit trpělivostí píše o problémech s narovnáním silnice mezi obcemi Šarovy a Březolupy.
...Právo 29. 5.:
V redakčním materiálu Volby začaly citovaly slova předsedy okrskové volební komise v Šarovech Václava Pajtiny.
V článku V prvních minutách voleb se stály i fronty je citován rozhovor Aleše
Fukse s Václavem Pajtinou.

Starosta Šárovcovy Lhoty: Patříme k sobě, jsme ze stejného rodu
Aleš Fuksa
Při jednom z rodinných výletů jsme s manželkou a dětmi zavítali do malebné
vesničky v Podkrkonoší, která už podle názvu připomíná naše Šarovy. Navázali
jsme tak na aktivitu kronikáře pana Václava Pajtiny, který před zhruba dvěma
-9-

lety začal přes dopisy komunikovat nejen se starostou Šárovcovy Lhoty v Čechách, ale i s obcí Šárovce na Slovensku. Nyní přinášíme rozhovor se starostou
Lhoty Pavlem Víchem (nezávislý).
Jak byste představil Šárovcovu Lhotu?
Naše vesnička se nachází v Podkrkonoší sedm kilometrů severozápadně
od Hořic. V současnosti zde žije 205 obyvatel. Jsme tedy podobně velkou obcí
jako Šarovy. Obcí protéká říčka Javorka, která měla vliv i na podobu obecního
znaku (zelený javor). Nedílnou součástí znaku je trojúhelník. Připomíná část
erbu rodu Šárovců, který Lhotu v minulosti vlastnil.
Kdy se poprvé uvádí vesnice v písemných pramenech?
První písemná zmínka pochází z roku 1518. Tehdy Šárovcovu Lhotu i se dvěma osadami Libín a Tikov prodali páni Václav a Bořek Šárovci určitému Zahrádkovi z Černé a Mandaléně z Konecchlumě. Lidé zde ale žili nejméně sto let
předtím. Původní vesnice se nacházela nad nynější Šárovcovou Lhotou výše
v kopci. V minulosti měla až pět set obyvatel.
Všiml jsem si, že se můžete pochlubit významným oceněním…
Ano v roce 2005 jsme získali cenu Vesnice roku v Královéhradeckém kraji.
V rámci celé České republiky jsme skončili na třetím místě.
Čím to, že jste dosáhli tak vysoko?
Všechno bylo těžce vydřené. Dříve jsme spadali pod Mlázovice a když jsme
se v roce 1990 odtrhli, museli jsme začít se vším odznova. Upravili jsme nádraží, obecní hospodu, museli obnovit všechny komunikace ve vesnici. Nejednalo
se tedy o drobnosti, ale i velké projekty. V roce 1996 byl například dokončen
obecní vodovod, který je napájen z pramenů v lesích nad Lhotou. Blízko návsi
nelze přehlédnout na účet obce velice pěkně rekonstruovanou budovu zastávky
železnice na trati Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka, která byla označena
pracovníky Českých drah nejhezčí zastávkou této trati.
Mezi velké projekty můžete řadit i výstavbu sportovního areálu.
Ano, máme zde tenisový kurt a volejbalové hřiště, nedávno jsme dokončili
dětské hřiště s houpačkami. Snažíme se dělat maximum pro mladé rodiny. No a
patří pod nás rovněž starost o místní lyžařský areál.
Na co byste k vám nalákal turisty či obyvatele Šarov?
Na podkrkonošský kraj a jeho nádhernou přírodu. V létě můžete projet hustě
propojené cyklostezky v okolí, v zimě navštívit lyžařský areál. Máme zde pouze
přírodní sníh bez umělého zasněžování. I tak zde lyžařská sezóna průměrně trvá
osmdesát dní v roce.
V České republice a na Slovensku jsou tři vesnice, které mají v sobě uvedený
název rodu Šarovců. Už jste někdy uvažovali o tom, že by se setkali zástupci
vaší Šárovcovy Lhoty s moravskými Šarovy a slovenskými Šárovci?
Nebyl bych proti, kdyby se uspořádalo takové setkání. Patříme k sobě a jak je
vidno, jsme ze stejného rodu (úsměv). Třeba bychom se někdy mohli setkat
na půli cesty, tedy u vás v Šarovech.
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Lidové pranostiky
Červenec
13. července
Srpen
24. srpna
Září
8. září
28. září

V červenci do košile rozdělej se,
v prosinci po uši oděj se.
Zapláče-li Markéta, bude dešťů dosyta.
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí,
slunce všechno vysuší.
Od svatého Bartoloměje slunce už tolik nehřeje.
Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
O Marie narození vlaštovek tu více není.
Na svatého Václava bývá bláta záplava.
Na svatého Václava kamna připrav.

Něco z přírody
Houby v květnu?
Letošní rok ukázal, že je možné vyrazit úspěšně do lesa již 11. května. Přinesl
jsem dost slušnou hromadu opeňky měnlivé, po šarovsku lipůvky. Je to kvalitní
pařezová houba výrazné houbové vůně a chuti a dá se využít nejen do polévky,
ale i do smaženice. Kdo ji nezná nebo zná a nesbírá, o dost se připravuje!
V druhé polovině května začaly růst přes studené počasí typicky jarní houby
– závojenky podtrnky, kterým se na Šarovech říká májůvky.
Na začátku června se objevily bedly vysoké, holubinky trávozelené a
růžovky neboli masáci. Jak se však říká, rostly ještě daleko od sebe!

Vzpomínky
Pokračujeme ve statích Šarovské cesty a chodníčky:
V minulém čísle zpravodaje jsme se zastavili u šarovských stodol. Dnes odbočíme
z Drahovice do prava, kolem
zděného přístavku Ondrášíků č. 39, dnes majitelů Kovačíkových, na cestu Kopaninovou.
V minulosti to byla důležitá cesta. Spojovala Kopaniny, Staré kopaniny a vedla až do vesnice. Hospodáři
po ní sváželi úrodu ze StaZděný přístavek. Foto MF rých kopanin. Někteří k cestě
Drahové, jiní opačným směrem blíže do vesnice. Byla to jedna z nejpěknějších
a nejoblíbenějších cest v okolí.
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Od stodoly až na konec Kopanin ji od nepaměti udržovala rodina hospodáře
Ondrášíka, č. 39, zvaného Bařiňák. Cesta byla od jara do podzimu vysečená a
nikde nekvetlo a nevonělo tolik mateřídoušky jako na její mezi u cesty.
Z druhé strany cesty byla udržována kopanina rodiny Jankových, č. 38.
Od Drahovice měli vysázeny ovocné stromy, dále bylo políčko, obživa pro
jejich rodinu. Takže i na tuto stranu byl pěkný pohled, někdy zastavení a
popovídání s tetičkou Javůrkovou, rozenou Jankovou. Trochu jsem odbočila,
ale i to patří k cestě Kopaninové.
Cesta se na konci Kopanin svažovala do doliny ke Starým kopaninám. Když
někdo řekl: „Půjdu dolinkama“, každý věděl, že půjde chodníkem mezi
Kopaninami. Nikde nebylo a nekvetlo tolik lučních květů a bylinek jako v Dolinkách. Petrklíče, plícník lékařský, mateřídouška, světlík lékařský, divizna a
další.
U cesty na pravé straně byla pěkná rovinka a na ní stála stodůlka hospodáře
Bernatíka. Bylo to snad jediné vhodné místo, kde mohla být postavena. Sloužila
k uložení sena z okolních strání.
Kousek za ní byl hluboký žleb, je tam dosud. Hned za žlebem začala cesta
prudce klesat kolem mlynářovy zahrady. Na svazích nad ní byla obdělávána
políčka. Cesta pokračovala k domkům
č. 2 a č. 50 (je už dlouho zbořený), za nimi se stočila dolů
mezi domy č. 38 a
35 (oba byly zbořeny). Kousek nad bývalým domem č. 35
dál od cesty stojí stará Fuskova stodola.
Fuskova stodola.
Foto MF

Cesta pokračovala po vrstevnici doprava pod dům č. 3, odtud na mostek přes
mlýnský náhon, napojila se na cestu od mlýna kolem domu a zahrady č. 5 a 6.
Z druhé strany byly domy č. 4, 7, 8 (zbořený) a cesta vedla dál kolem domu č. 39,
kde pokračovala do vesnice. Když byla v roce 1900 vybudována silnice ze Šarov do Bohuslavic,začalo se jí říkat stará cesta, pamětníci to používají dodnes.
(Schéma cesty bylo uveřejněno v č. 1/2010)
Dnes je Kopaninová cesta od Dolinek zarostlá. Od domu č. 2 ji po léta udržuje majitel František Strojil a rodina Šůstkova, č. 3. Alespoň kousek cesty Kopaninové byl zachován.
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Vrátíme se znovu na cestu Drahovou. Dělila na dvě části Kopaniny. Vlevo
vedla políčka od Drahové cesty až k Hraničkám, kde začínaly Panské paseky .
Končily až u Vrchovice. Vpravo se táhla pole k Dolinkám. Tam, kde končily
Dolinky, začínaly Přídanky až k Vrchové cestě. Políčka byla oddělena úzkými
mezemi, které tetičky vysékaly kosáky. A jak poctivě, byly jako zastříhnuté!
Opatrně obsékaly mraveniště, kterých bylo na mezích až dost. Nasečenou trávu
svázaly do nošek, odnesly k cestě na káru nebo trakař (tragač), některé je na
zádech odnesly až domů.
Kolem cesty vysazovali hospodáři ovocné stromy, většinou třešně a švestky.
Jabloně a hrušky rostly v zahradách a humnech kolem domů.
Později se sázely i do polí.
Od jara do podzimu vyjížděli hospodáři po Drahové cestě
obdělávat svá políčka a jak jinak, než s kravičkami. Než vyjeli až k Vrchovici, několikrát zastavili, aby si kravičky odpočinuly. Sloužily k tomu zejména
odvodňovací stružky napříč
cesty. Když hospodáři dojeli
na cestu Vrchovou, jejich cesty
Kvetoucí třešně. Foto ZL se rozdělovaly – doleva k Boří,
doprava ke Lhotě, podle toho, kde měli svá políčka.
Po dalších cestách se vydáme ve vzpomínkách příště.
Libuše Langrová
První část vzpomínek nám předal Ivan Popelka:
Voda
Od nepaměti platilo, že u vodního zdroje se scházelo vše živé. Na vesnici to byly studny, u kterých se
lidé potkávali a také se u studny besedovalo.
V Šarovech bylo takových studní několik. V minulém čísle Šarovce paní Langrová vzpomínala
studny na drahách. Na kopci byl pramen vody u domů Bařicových a Bereckových.
Další velmi frekventovanou studní byla studna
u domu č. 39, u Ondrašíkového na bařině. Chodili
sem pro vodu sousedé, lidé při cestě na pole a scházeli se zde staříci z dolního konce. Ušůlali si cigaret, zapálili a řídili chod obce. Jen tak vzpomínám
– Karel Vesecký, Jan Čechmánek, Sukup, Ludvíček, Šťastný a taky domácí Bařiňák.
Naproti Dudového bývala studna Postavova.
F. a L. Ondrašíkovi.
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Tuto studnu jsme okupovali my, kluci. Celý den jsme se honili po hřišti a tady
jsme se občerstvovali.
Na horním konci dosud stojí pumpa Dupalova. Za starých časů to byla jen
studna s hákem. Vodu odsud bralo celé okolí a nosila se daleko. Když se můj
děda přiženil do domu č. 37 k Ambrůzom, první, co začal řešit, byla voda. Spolu
se svými sousedy vybudoval první skupinový vodovod v obci. Součástí toho byl
i kohoutek, volně přístupný u cesty do polí. Sem si pro vodu chodili i Hrbáčkovi.
V druhé polovině minulého století si lidé začali budovat domácí vodárny a
spolu s televizí a ostatními vymoženostmi, které doba přinesla, ztrácíme, aniž si
uvědomujeme o co přicházíme, kontakty se sousedy.
Jak je dobře mluvit pravdu
O strýcovi Bařicovi kolovala spousta historek. Některé byly pravdivé, některé zřejmě hodně přibarvené. To, co chci vyprávět, vím přímo od něj a tak nemám
důvod nevěřit.
My, co jsme ho znali, víme, že strýc choval jednoho koně, vlčáka a hejno
holubů. V chodbě u dveří do kuchyně měli takovou litinovou výlevku s kohoutkem, jak známe ze starších filmů. Jak on říkal, do kohůtka si dával na noc protézu.
Jednou se mu však stalo, že ji tam po ránu nenašel. Pes mu ji vytáhl v domnění, že
je to k snědku, a rozkousl mu ji na dva kusy.
Strýc zabalil zuby do kapesníka a vydal se k k doktorovi. Celou cestu přemýšlel, co mu řekne. Že mu ji překousl pes, to vyloučil hned na začátku. Když
se jej doktor zeptal, co mu chybí, začal strýc ze široka: „Pane doktore, já mám
u chalupy kamennů náspu a jak už su takový starý chrbla, vyšel jsem před
chalupu, zakašlál jsem a už to bylo. Zuby mně vyletěly a bylo po nich.“
Doktor se zasmál, poklepal strýca po zádech a říká: „To se mi, pane Bařico,
líbí, nevymýšlet žádné nesmysly a pěkně po pravdě říct, co se stalo.“
Škoda, že se už nedovíme, co by řekl, kdyby mu strýc pověděl pravdu.

Historie obce
Rok 1961 přinesl sčítání osob, domů a bytů. V Šarovech žilo 260 obyvatel,
bylo to 140 mužů a 120 žen. V obci bylo 65 obydlených domů s 66 byty a 10
domů neobývaných. Za léta 1946 – 1960 bylo postaveno 9 nových domů.
Zajímavá byla i velikost bytů – jeden byl tvořen jen kuchyní, 31 bylo 1+1,
24 1+2 a 10 1+3 a více. V JZD bylo 41 členů, z toho 22 mužů a 19 žen. Soukromě
hospodařil jen Josef Michálek s manželkou.
Ještě v této době rozhodoval MNV o tom, kdo bude dál pracovat v zemědělství.
Anna Žujová, č. 67, chtěla odejít do průmyslu, ale protože její manžel vnesl do družstva 0,86 ha půdy a sám pracoval v Ostravě, musela zůstat místo něj v družstvu.
V roce 1962 pokračovaly problémy s uvolňování pracovních sil ze zemědělství. V JZD pracovalo 18 mužů a 24 žen, děti musely nastupovat do zemědělských učilišť a jen někomu bylo povoleno na zimu odejít do jiného povolání. Při
jarních a podzimních pracích a při žních byli z průmyslu vyreklamováni traktoristé.
JZD Šarovy bylo vyhodnoceno jako nejlepší ze sousedících obcí – Bohuslavic,
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Salaše a Lhoty.
Rok 1963 se zapsal jako rok poklesu členů družstva a růstu soukromě hospodařících osob na 7. Celá obec dostala příděl 25 q cementu, což stačilo pokrýt
potřeby obyvatel. MNV souhlasil s odchodem dětí končících základní školu
do oborů mimo zemědělství (Antonín Řezníček, Oldřich Křižka, Marie Kalusová). Úspěšně zasáhlo do hasičských soutěží družstvo žáků do 12 let pod vedením Karla Válka, když se v okrskovém kole umístilo na 2. místě.
V roce 1964 byla v obci budována kanalizace, na níž se podíleli občané 800
brigádnických hodin. Dalších 1300 hodin odpracovali občané při žních a
podzimních pracích. Voleb do MNV se účastnilo všech 169 zapsaných voličů.
Předsedou MNV byl zvolen František Dupal, tajemníkem Vlastimil Žuja.
Začala se výrazně zlepšovat situace v JZD. Od 1. ledna 1965 byli členové
odměňování nadále podle odpracovaných jednotek, ale ta měla pevnou hodnotu
19 Kčs. Mladí měli o týden delší dovolenou a ti, kteří absolvovali odbornou
školu dostávali po dva roky o 10 % vyšší odměnu za jednotku.
Obyvatelé byli postiženi rozhodnutím nepovolovat výstavbu rodinných
domů, protože Šarovy nebyly spádovou obcí. Pokračovala výstavba kanalizace
na horním konci a mezi domy Jana Soukupa a Rochovanskými. V obci žilo 56
důchodců, z nichž 31 nepracovalo buď pro vysoký věk nebo nemoc, 12 alespoň
příležitostně pomáhalo v JZD. Družstvo žáků pod vedením Karla Válka úspěšně soutěžilo v kategorii 12 – 15 let. V okrskovém kole získalo 1. místo a 2. místo
v 2. kole celostátní soutěže.

Hasičský koutek
Prvomájový pohár
Již tradičně se členové sboru zapojili do organizace a průběhu Prvomájového
poháru pro nejmladší hasiče. Na místní závodiště se dostavilo celkem 5 družstev
mladších žáků a 15 družstev starších žáků.
V první části soutěžily obě kategorie v závodě dvojic, v druhé části v požárním útoku.
Tradičně vyšlo dobré počasí a i když účast šarovských občanů nebyla příliš
velká, je možné zhodnotit celou soutěž jako úspěšnou a poděkovat malým
závodníkům za jejich snahu a předvedené výkony.
Melúnový pohár
Za krásného letního počasí se na závodišti u potoka konal 6. června X. ročník
soutěže v požárním útoku „O melúnový pohár“. Soutěž zahájil starosta Josef
Gajdušek, uvítal účastníky a vyzvedl úsilí, které muselo být vynaloženo na úpravu
prostoru závodu po úterní povodni. Krátce po 13. hodině se rozjela vlastní soutěž.
První startovalo družstvo Šarovy A, složené z hasičů, kteří loni ukončili závodní
činnost. Za tři hodiny skončila soutěž mužů,které se účastnilo 31 družstev. Žen se
přihlásilo 5 družstev, dorostenců 6 a dorostenek 3.
Hlavní závod vyhrálo družstvo Brumova A časem 17,99 sec, druhé místo získal tým
z Vések a třetí Velký Ořechov A. (Podrobné výsledky nalezne zájemce na internetu.)
Je třeba poděkovat všem organizátorům z řad místních i přespolních hasičů
za krásné odpoledne.
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MELÚNOVÝ POHÁR 2010
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Šarovy A
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