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Vážení přátelé,
v minulém čísle zpravodaje jsem se zmí-
nil o tom, že jsme vstoupili do posledního 
roku volebního mandátu nynějšího za-
stupitelstva obce. Přál jsem pěkné prožití 
jara a čas tak utekl, že máme léto a doba 
do komunálních voleb se tak přiblížila, že 
zmínka o tom, že na bilancování období 
2010-2014 je zatím brzo již neplatí. Cel-
kovému shrnutí zmíněného období se vě-
nuji ve článku „ohlédnutí“ v tomto čísle. 
Nejde o to pochválit se tím, co toto vede-
ní obce udělalo, ale je třeba připomenout 
občanům (víme, že lidé brzy zapomenou 
na věci zdařilé, protože s postupem času 
vše považují za samozřejmost), že spous-
tu věcí máme nových jak po stránce ma-
teriální, tak po stránce zavedení a obno-
vení tradic a zvyků v obci. Především chci 
zdůraznit velké poděkování všem, kteří 
přispěli k tomu, že se nám tyto věci zda-
řilo uskutečnit a budoucí generace dají 
či nedají za pravdu, jestli to byly správné 
volby a rozhodnutí. Bez všech lidí v obci, 
kteří aktivně podporovali tyto projekty by 
nebylo možné psát v článku o tom, co se 
zdařilo. Vím, že mnoho věcí se nepoda-
řilo, ale ty klady určitě převažují. Věřím, 
že nové vedení vzniklé v podzimních 
volbách bude pokračovat v plánovaných 
projektech o kterých se zmiňuji v ohléd-
nutí za podpory všech občanů, kterým 
není lhostejný rozkvět naší obce.Klidné 
prožití prázdnin, dovolených a celého 
léta Vám všem přeje
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Vážení přátelé, spoluobčané,
blíží se konec volebního období součas-
ného vedení obce. Dovolte mi touto ces-
tou se za tímto údobím ohlédnout a krát-
ce zhodnotit, co se podařilo a co niko-
liv. Nejdříve snad bych se zmínil o těch 
věcech, které se nepodařilo zrealizo-
vat podle našich představ. Těch bylo ne-
srovnatelně méně, než zdařilých počinů. 
V našem volebním programu jsme měli 
mezi body rovněž rekonstrukci a opravu 
budovy šaten u kluziště. Po průzkumech 
a odevzdaných anketních lístcích (vráti-
lo se jich necelých deset), jsme se nic no-
vého od občanů nedozvěděli. Mezi ná-
vrhy bylo zřízení prodejny se smíšeným 
zbožím, přesun knihovny z obecního 
úřadu a vyčlenění části šaten na klubov-
nu pro děti a seniory. Ale názor většiny 
obyvatel jsme se nedozvěděli. Je faktem, 
že při plnění jiných dotačních titulů a 
záležitostí v obci jsme nechtěli nic uspě-
chat a bez rozmyslu rozhodnout. Všich-
ni víme, že investice vložené do tohoto 
projektu (samozřejmě s počítanou dota-
cí) bude nemalá, a proto se tímto pro-
jektem bude zabývat nové zastupitelstvo 
vzniklé v podzimních komunálních vol-
bách. Další záležitostí bylo vypořádá-
ní se s převodem pozemků od státu na 
obec. Zatímco po více jak dvou letech se 
podařilo tyto nejdůležitější bezúplatně 
získat zpět tomu, komu vždy patřily (po-
zemky pod a kolem budov úřadu, po-
hostinství, hasičárny, kapličky aj.), tzn. 
obci, zbývá ještě část pozemků k převe-
dení. Ale již mnohokrát jsem se o této 

problematice zmiňoval jak na stránkách 
„Šarovce“, na veřejných zasedáních za-
stupitelstva nebo i v debatách mezi lid-
mi. Tato záležitost je „běh na dlouhé 
trati“ a rovněž jej bude muset dokon-
čit nové vedení obce. A to, že nyní mají 
na Pozemkovém úřadě ČR a na Úřadě 
pro zastupování státu ve věcech majet-
kových jako prioritu navrácení majetku 
církvím, je všeobecně známo.
To by bylo asi to méně příjemné. Chci 
se ale hlavně zmínit o tom, co se po-
dařilo za necelé 4 roky (část prvního 
roku 2011 jsme se teprve všichni do-
stávali do nových rolí v úřadě, což po-
tvrdí všichni již dnes zkušení starosto-
vé, že začátky nejsou tak jednoduché, 
jak si někteří představují) v obci vybu-
dovat a zaktivovat. V roce následují-
cím se podařilo sehnat finanční podpo-
ru z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
(190 tis. korun) a vybudovat pro naše 
nejmenší občánky tolik očekávané dět-
ské hřiště na výletišti za budovou obec-
ního úřadu (necelých 80 tis. korun dofi-
nancovala obec). O tom, že koutek je vy-
užíván poměrně intenzivně, svědčí sku-
tečnost, že každou volnou chvíli zde 
tráví děti v doprovodu rodičů či praro-
dičů. V tomto roce proběhla také čás-
tečná oprava chodníků v obci, zejmé-
na hlavního průtahu podél silnice. Po té 
jsme se zaměřili na získání prostředků 
na opravu kapličky a jejího okolí. Po-
dařilo se získat dotaci prostřednictvím 
Místní akční skupiny „Dolní poolšaví“ 
ze Státního zemědělského intervenčního 
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fondu, více jak 200 tis. korun, zbytek do-
platila obec, cca 130 tis. korun z rozpoč-
tu, a dílo bylo dokončeno na podzim 
roku 2013. V posledním roce volebního 
období se vše nahromadilo a do obec-
ní pokladny se muselo sáhnout hloubě-
ji. To, že Zlínský kraj získal evropské do-
tace a nabídl obci spoluúčast na rekon-
strukci hlavního průtahu obcí (zejména 
obnovy autobusových zálivů a zastávek, 
vjezdů a sjezdů), se sice nelíbilo něko-
lika občanům, ale po ukončení díla je 
ohlas drtivé většiny lidí i cizích projíždě-
jících obcí zcela kladný. Celá akce pro-
běhla v režii a za dozoru vlastníka po-
zemku a komunikace, Ředitelství silnic 
Zlínského kraje, bez problémů a poměr-
ně rychle. Tato neplánovaná investice 
sice odebrala největší část financí z roz-
počtu, ale pokud bychom nevyužili tuto 
možnost, čekala by obec na opravu mož-
ná dalších mnoho let. Díky dotaci Zlín-
ského kraje (220 tis. korun) obec dopla-
tila 330 tisíc. Souběžně s touto akcí jsme 
vybudovali několik let slibovaný pře-
chod pro chodce, na který jsme bohužel 
požadovanou dotaci od SFDI neobdrže-
li stejně jako mnoho dalších obcí v re-
publice. Díky částečnému profinancová-
ní v tomto a většinovému v příštím roce 
se pokusíme znovu zažádat o poskytnu-
tí příspěvku. I tak je to nemalý úspěch 
získat ze sedmi zažádaných podpor šest 
(hovořil jsem o úspěchu v případě vyří-
zení poloviny žádostí). Další dotace byla 
odsouhlasena z Ministerstva kultury ČR 
prostřednictvím Magistrátu města Zlína 
– odboru kultury, v částce 75 tis. korun 
(příspěvek obce 10 tis.), na restaurová-
ní historického barokního kříže z roku 

1759, který je registrovanou památkou 
na seznamu chráněných kulturních pa-
mátek ČR. Je potřeba zmínit velký zá-
jem mladých Šarovjanů (zejména hasi-
čů) na vybudování důstojnějšího mís-
ta pro tuto památku, než bylo doposud. 
Všem patří velký dík! Ve fázi úspěšného 
jednání je žádost na pořízení komposte-
rů pro všechny domy, včetně dvou vel-
koobjemových pro potřeby obce. Územ-
ní plán, který se tvoří od sklonku roku 
2013, bude opět financován pomocí do-
tace od Zlínského kraje téměř 100 tisíci 
korun, zbývající polovinu celkově vznik-
lých nákladů na pořízení hradí obec. Po-
sílení kontejnerů na tříděné odpady se 
obec dočkala v letních měsících toho-
to roku (5 nových zvonových kontejne-
rů na plasty, papír a sklo) přispěje určitě 
k dalšímu třídění odpadů v obci, což je 
jedině ku prospěchu. Tyto byly obdrže-
ny od společnosti EKO-KOM bezplatně.
Samozřejmě, že se chci zmínit i o akti-
vitách na poli kulturním a sportovním. 
V roce 2011 jsme uspořádali první osla-
vu při příležitosti Dne matek, která na-
sadila jak úrovní tak zejména účastí vy-
sokou laťku, kterou se pravidelně snaží 
obec zejména díky vysoce aktivní kul-
turní komisi udržovat na takové úrovni, 
jakou si bezesporu tato událost zaslou-
ží. Setkání „Rodáků“ v roce 2012 při pří-
ležitosti 85. výročí založení Sboru dob-
rovolných hasičů Šarovy bylo očekáváno 
s velkým napětím. Díky více jak ročním 
přípravám se setkání potkalo s velkým 
ohlasem. Samozřejmě, že pokud bude 
mít nové zastupitelstvo zájem o dal-
ší pokračování, mohlo by se po pěti le-
tech opět uskutečnit. Setkání seniorů se 
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rovněž pořádá pravidelně každým ro-
kem a beseda je alespoň malou náplastí 
na to, jak si zpestřit stáří. Povykládání a 
vzpomínky na mládí, či taneček při hud-
bě manželů Pivodových je určitě ožive-
ním při zaslouženém odpočinku. Všich-
ni budeme jednou v situaci, kdy přivítá-
me takovou příležitost k setkávání.
V průběhu těch 4 let se nezapomně-
lo ani na osvětu občanů, ať už to byla 
beseda s Policií ČR, či předváděcí kur-
zy „poskytnutí první pomoci“ v režii 
profesionálních hasičů ze Zlína. Rov-
něž beseda s autorem obecního znaku 
a vlajky Mir. Pavlů byla poučná a po-
skytla přítomným více informací o his-
torii rodu Šarovců. Obdržení souhlasu 
na používání obecních symbolů v roce 
2012 bylo jedním z klíčových progra-
mů tohoto zastupitelstva, jelikož jsme 
byli jednou z posledních obcí v kraji, 
která se nemohla těmito symboly pyš-
nit. V souvislosti s tím byla zahájena 
jednání s družebními obcemi bývalé-
ho Československa: Šárovcovou Lho-
tou z Čech a obcí Šarovce ze Slovenska. 
Díky porozumění a zájmu obou před-
stavitelů těchto obcí se uskutečnily přá-
telské návštěvy zastupitelů jak v Če-
chách, tak na Slovensku a letos i u nás 
a byla podepsána smlouva o spolupráci 
na všech frontách. 
Velkého úspěchu dosáhli borci TJ Sokol 
Šarovy – oddíl stolního tenisu. Podařilo 
se jim něco, co budí respekt v okolních 
obcích – postoupili do III. ligy! Byť to 
opět část veřejnosti nese nelibě, drti-
vá většina to vnímá jako velkou propa-
gaci a reprezentaci obce. Rovněž prá-
ci s mládeží je třeba zmínit a zájem je 

nemalý. Skutečnost, že „pingpongáři“ 
mají takové zázemí, je vnímána kladně 
zejména i z důvodu, aby se mládež ak-
tivně věnovala sportu a byla příslibem 
do budoucna. Rovněž jim patří podě-
kování za brigády a výpomoc při kul-
turních akcích. Již tradičně je potřeba 
se zmínit o sboru dobrovolných hasi-
čů. Každá obec, a ta naše není výjim-
kou, vnímá činnost hasičů jako napros-
to potřebnou pro život v obci. Bez vý-
pomoci při všech akcích v obci, a ze-
jména při účasti na brigádách, si nikdo 
nedovede představit dění v Šarovech. 
Jejich organizace tradičních fašanků a 
Koštu slivovice se staly nejoblíbenější-
mi událostmi v obci. A tradiční pořá-
dání soutěže O melúnový pohár pře-
sahuje daleko za hranici i kraje. To ne-
mluvíme o jistotě při likvidaci u živel-
ných událostí. Spolupráce s hasiči byla 
po celé volební období příkladná. Díky 
Vám hoši! Spolek Šarovské hejtman-
ství sice pořádá hodně akcí pro děti – 
drakiádu, Pálení čarodějnic, lampiono-
vý průvod a zejména tradiční Putování 
na hrad Šarovy, ale potřeboval by posí-
lit základnu, protože vše leží na bedrech 
pořád stejných lidí, proto by byla vhod-
ná účast širší veřejnosti. Nesmím zapo-
menout na sdružení „Jiná krajina“, kte-
ré uspořádalo v roce 2011 workshop 
v obci za účasti mladých architektů a 
studentů. Tento nastínil, jak by obec 
mohla vylepšit svůj vzhled, abychom 
se nemuseli stydět před jinými vesnice-
mi. Rovněž zaujala soutěž „O nejkrás-
nější humna“, kterou z vlastní iniciati-
vy tento spolek uspořádal. Pokud ho-
voříme o tomto období, je potřeba se 
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zmínit i o „Křížové cestě“, která vznik-
la z iniciativy rodáka ak. sochaře Jana 
Ambrůze. Přestože názory na tuto ces-
tu se rozcházejí, je potřeba ji vnímat 
jako součást šarovské krajiny. Dal-
ší dílo, které bylo realizováno v tomto 
období, je z dílny dalšího umělce žijí-
cího v obci – Luboše Jarcovjáka. Jed-
ná se o torzo jedné z dlouholetých do-
minant příjezdu do obce, tzv. „Hyko-
va dubu“. Tento 450 let starý strážce 
obce U Lapače, pod tíhou stáří padl a 
na požádání zastupitelstva bylo vytvo-
řeno dílo „Memento“, které zaujalo ne-
jednoho návštěvníka obce. Chci připo-
menout i dobrou spolupráci s paní hos-
tinskou, která se rovněž aktivně zapoju-
je do dění v obci, například pořádáním 
karnevalu pro děti, či letní akci na výle-
tišti. Bylo by nefér se nezmínit a nepo-
děkovat knihovníkům obecní knihov-
ny za celé období a připomenout prv-
ní ročník „Noci s Andersenem“, který 
vzbudil u dětí nevšední zájem.
Poprvé se zástupci obce zúčastnili 
„Slavností vína“ v Uh. Hradišti v roce 
2013. Parta nadšenců i v krojích repre-
zentovala Šarovy na tomto folklorním 
festivalu. Za to všem velký dík! Letos 
půjde „šarovská chasa“ už ve vlastních 
krojích, které tady chyběly po mnoho 
let. Je chvályhodné, že zejména mladí 
se snaží obnovit a udržovat lidové tra-
dice (hovoří se o obnově hodů či pou-
ti). Rovněž poprvé jsme začali v loň-
ském roce vítat nové občánky Šarov. 
V letošním roce opět přivítáme dva 
nejmladší přírůstky do rodiny Šaro-
vjanů, což je pěkným příslibem do bu-
doucna. Rozsvícení vánočního stromu 

i s programem v loňském roce by mělo 
patřit ke každoročním tradicím, stej-
ně jako štědrovečerní setkání s písněmi 
u kapličky. Tradičně se chodí přát k ži-
votním jubileím občanů.
O obci se psalo i v médích (ve zpravo-
daji jsou zmínky pravidelně), a do Ša-
rov zavítala dvakrát i Česká televize 
při natáčení pořadů o budově obecní-
ho úřadu (autoři arch. Sládeček a Del 
Maschio), dále pořad „Literární revue 
333“ o srovnání činnosti velkých a ma-
lých knihoven. Oba pořady byly vní-
mány veřejností jako dobrá prezenta-
ce obce. Je potřeba poděkovat i všem, 
kteří po úmrtí kronikáře obce Dr. Vaš-
ka Pajtiny pokračují ve vydávání obec-
ního čtvrtletníku v nové sestavě.
Ale dosti o kultuře. Je zapotřebí se zmí-
nit i o menších investicích, na které ne-
byly dotace, vložených do obce v tom-
to volebním období, a které při cel-
kovém součtu čítají téměř půl milio-
nu korun. Možná se ptáte, o které věci 
se jedná. Ve stručnosti připomenu jen 
ty nejdůležitější. Obec pořídila v obdo-
bí 2011-2014 dvě sekačky na trávu, sně-
hovou frézu, audio soupravu na všechny 
společenské a sportovní akce, vybavení 
nábytkem pro obecní úřad a kuchyňku 
sálu, ohřívač vody a topení do hospůd-
ky, nové lavice a stoly na výletiště, poří-
zení obecního znaku a vlajky, nové kro-
je, opravila části chodníků a komunika-
cí aj. Tyto náklady se projevily na úbyt-
ku financí obce, ale jak jsem již zmiňoval 
dříve, udržovat pořád tučné konto obce 
je sice na pohled pěkné, ale pokud není 
v obci nic vidět, o to je to horší.
Chci se zmínit i o činnosti úřadu a 
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zastupitelstva v tomto volební období. 
Z důvodu neplatnosti či dokonce nee-
xistence a stálým změnám bylo potřeba 
obnovit a zřídit nové vyhlášky a směr-
nice pro správný chod obce. Zmíním 
jen nejdůležitější: pořízení pasportiza-
ce komunikací, kanalizační řád, povod-
ňový plán, vypracování krizového řádu 
obce, obnovení obecních vyhlášek, pro-
gram obnovy venkova, vnitroobecní 
směrnice obecně, povinná archivace a 
skartace aj. Tyto dokumentace byly po-
řizovány v průběhu celého období, tak-
že pokud nedojde ke změnám zákonů 
a novelizacím, nové vedení obce bude 
mít o to lehčí vstup do úřadu.
Další zmínka je o vstupu obce do sdru-
žení, která byla v minulosti opomíje-
na. Jedná se o vstup do mikroregionu 
Za Moravú a do společenství místní akč-
ní skupiny Dolní Poolšaví (je jen ško-
da, že obec nevstoupila již dříve, jelikož 
unikla možnost čerpání finančních pro-
středků pro obec). V neposlední řadě je 
to vstup do Sdružení místních samo-
správ ČR. Aktivní účast v těchto spol-
cích může obci přinést jen prospěch - ať 
už finanční či prezentační.
Asi už čtenáře unavuje výčet událostí, 
které se snažím v tomto ohlédnutí shr-
nout. Snad jsem na něco či někoho ne-
zapomněl, pokud ano tak vy, kteří pra-
videlně čtete zpravodaj, dohledáte po-
třebné údaje či informace. Chci po-
žádat občana, aby nevnímal toto mé 
ohlédnutí jako sebechválu činnosti to-
hoto zastupitelstva, ba naopak chci vy-
zdvihnout aktivní účast a poděková-
ní všem, kteří se podíleli na těchto 
úspěších. Ale dobře všichni víme, že 

na všechno se brzy zapomene, proto 
to shrnutí do jednoho článku i s věcmi 
negativními. Jsem si vědom, že spous-
ta věcí je před novým vedením obce a 
potřebuje to dlouhý čas. Víme, že je po-
třeba s konečnou platností rozhodnout, 
co s budovou šaten, že je potřeba zatep-
lit a opravit budovu hospůdky, opra-
vit drobnější závady na budově obecní-
ho úřadu a hasičárny, dokončit opravy 
všech komunikací a chodníků, vybudo-
vat oddechové zóny (parčíky) na hor-
ním konci a před úřadem, opravit ta-
neční kolo na výletišti, vybudovat nové 
čekárny na autobusových zastávkách, 
opravit nebo pořídit zcela nový systém 
veřejného osvětlení a místního rozhla-
su dle posledních technologií, celkovou 
revitalizaci zeleně v obci atd.
Asi si říkáte: starosta se zbláznil! Víme, 
že je toho hodně, ale věřte mi, že při dob-
ré vůli všech nových zastupitelů a pokra-
čováním aktivního vyřizování všech do-
tačních programů se dá minimálně po-
lovina tohoto výčtu zrealizovat.
Ještě jednou bychom rádi jako zastu-
pitelé chtěli poděkovat všem spolkům, 
ale i jednotlivým občanům za to, že byli 
aktivní při spolupráci při budování a 
pořizování všech zmíněných projektů, 
protože jsme si všichni dobře vědomi, 
že bez vzájemné pomoci a pochopení 
bychom v obci nic nepořídili a obec by 
byla tak říkajíc „mrtvá“.
A co opravdu říci závěrem? „Není na 
světě ten, co zalíbí se všem“. Toto zná-
mé rčení je oblíbeným výrokem všech 
starostů a zastupitelů obcí malých i vel-
kých. A věřte mi – ví, o čem mluví….
Se souhlasem zastupitelstva váš starosta
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Je přítomno 6 členů zastupitelstva, zasedá-
ní je usnášení schopné v souladu s ust. § 92 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Jednání 
řídí starosta František Langr.
Body programu:
Závěrečný účet obce za rok 2013, zprá-
va o výsledku přezkoumání hospoda-
ření obce za rok 2013
Byl předložen ke schválení závěrečný 
účet obce za rok 2013, včetně zprávy ne-
závislého auditora o výsledku přezkou-
mání hospodaření obce za rok 2013 bez 
výhrad. Plné znění zprávy o provedení 
přezkoumání hospodaření obce je přílo-
hou k závěrečnému účtu obce, která je 
uložena v kanceláři OÚ k nahlédnutí.
Schválení účetní závěrky za rok 2013
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku 
za rok 2013 bez výhrad, včetně směrnice 
pro schvalování účetní závěrky.
Rozpočtový výhled na rok 2014-2017
Starosta předložil ke schválení rozpočto-
vý výhled na roky 2014-2017. Odsou-
hlaseno.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpět-
ného odběru a využití odpadů z obalů
Bylo odsouhlaseno uzavření smlou-
vy o zajištění zpětného odběru a vyu-
žití odpadů z obalů včetně dodatku č. 1 
ke smlouvě o zajištění zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů.
Dohoda o rekonstrukci a prodloužení 
místní komunikace
Zastupitelé schválili dohodu o pro-
dloužení místní komunikace v lokalitě 
„Za potokem“.
Vyhlášení záměru prodeje pozemku 
p. č. 274/2 k. ú. Šarovy
Byl schválen záměr úplatného převodu části 
pozemku p. č. 274/2 k. ú. Šarovy do výměry 
40 m², odděleného zpracovaným geomet-
rickým plánem č. 255-010/2014.
Zařazení obce Šarovy do území působ-
nosti MAS Dolní Poolšaví
Starosta předložil ke schválení zařazení 
obce Šarovy do území působnosti MAS 
Dolní Poolšaví na období 2014-2020. 
Odsouhlaseno.
Hospodaření obce ke dni 31. 5. 2014
Tento materiál předložený starostou byl 
vzat na vědomí.

27. zasedání OZ, 26. 6. 2014

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

NOC S ANDERSENEM

Letos poprvé, ale snad ne naposledy, 
se obec Šarovy připojila k akci Noc 
s Andersenem. Vymyslely ji knihovnice 
z dětského oddělení uherskohradišťské 
knihovny Bedřicha Beneše Buchlova-
na před několika lety, během kterých 

se jim ji podařilo z tohoto města roz-
šířit do celé republiky i na mnoho míst 
ve světě. V rámci měsíce dubna, kte-
rý je vyhlášený měsícem knihy, se tak 
sešly i děti v Šarovech. Bylo to v pátek 
4. dubna v 18 hodin večer. A před sebou 
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PRVOMÁJOVÝ POHÁR

měly stejně jako tisíce malých čtenářů 
po celé zemi celou páteční noc plnou 
čtení pohádek a příběhů a prožitou 
přímo v knihovně. Šarovské děti si 
vzala na starost knihovnice Micha-
ela Gajdušková. Sešlo se jich kolem 
patnácti a nejprve se vydali po obci 
na procházku, aby se před večerem 
trochu unavily. Společnost jim dělaly 
dětské písničky, které jim do obecního 
rozhlasu pouštěl starosta František 
Langr. Před radnicí na ně pak čekalo 

překvapení v podobě vystoupení pli-
vače ohně Aleše Fuksy. Po něm už se 
děti přemístily do knihovny, rozba-
lily spacáky a karimatky a převlék-
ly se do pyžama. Ve čtení knížek se 
pak s knihovnicí střídaly děti, kte-
ré už čtení dobře ovládaly. Ráno si 
všichni pochutnali na doma pečených 
buchtách a se spokojeným úsměvem 
se po dobrodružné noci vrátili s ro-
diči domů.

text Jana Fuksová / foto VK

Začátkem května proběhla na šarov-
ském hasičském cvičišti soutěž pro mla-
dé hasiče O prvomájový pohár. I letos 
tato soutěž přilákala družstva z blízkého 

i širokého okolí a opět k nám zavítala i 
družstva ze Slovenska. V kategorii mlad-
ších žáků se opět představilo družstvo 
za Šarov. To předvedlo velmi pěknou 
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štafetu, ve které se umístilo na 2. místě. 
Nepovedený požární útok, ale znamenal 
pokles na 3. místo. V soutěži zvítězilo 
družstvo Zádveřic před Trnavou a na-
ším družstvem. V kategorii starších žáků 
naše družstvo taky předvedlo rychlou 
štafetu a bohužel taky pokazilo požární 
útok. V celkovém pořadí zvítězili hosté 
ze slovenského Púchova, kteří k nám za-
vítali již potřetí a již se plně přizpůsobili 

pravidlům v České republice. Na dalších 
místech bylo následující pořadí: 2. Bílovice, 
3. Provodov, 4. Zádveřice, 5. Bohuslavice, 
6. Nová Dědina, 7. Kvášov /SK/, 8. Trnava.
V pěkném odpoledni se v našich druž-
stvech představilo několik dětí za Šarov. 
Byli to: Klára Šustková, Jana a Mirka Šimí-
kovi, Martin a Ondra Kadlčíkovi, Verun-
ka Fejtová a Martinka a Jiřík Machalovi.

Jaroslav Křen

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Tak jako každý rok se i letos v Šarovech 
pálily čarodějnice. Přestože počasí nevy-
padalo právě příznivě, nakonec se akce 
účastnila minimálně dvacítka malých 
čarodějnic a celá akce se vydařila. Vel-
ké i malé, oblečené do typických šatů se 
záplatami, klobouky, občas nějakou tou 

bradavicí a nezbytným koštětem se sešly 
v pátek 2. května na tanečním kole. Ša-
rovské hejtmanství pro účastnice připra-
vilo soutěže a hry, nechybělo slavnostní 
zapalování slaměné čarodějnice, opéká-
ní špekáčků, občerstvení a diskotéka.

text Jana Fuksová / foto MF
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Den matek

Byla to mimořádná událost pro děti, 
maminky, babičky a nakonec i pro 
mužskou část obce. V neděli 11. květ-
na se zhruba stovka lidí sešla na osla-
vě Dne matek. Čtvrtý ročník se svou 
úrovní nijak nevymykal třem úspěš-
ným předchozím ročníkům a znovu 
bude na konci roku pasován do pozice 
jedné z největších a nejvýznamnějších 
akcí roku. Pro maminky a babičky 
bylo připraveno sladké občerstvení, 
káva i kytička. Samotné děti si své vy-
stoupení začaly s Markétou Šohajko-
vou zkoušet už od konce března. Zpa-
měti se totiž musely naučit recitovat 
množství básniček pro maminky a při-
pravily si také pohybové představení 
k písničkám. Vystoupení se prolínalo 

i s jednotlivými vystoupeními někte-
rých dětí. Mirečka a Janička Šimíkovy 
spolu s Evičkou Křenovou zpívaly pís-
ničky, na kytaru hrála Helenka Macho-
vá a Rozárka Fuksová, na flétnu zase 
Vendulka Machová. Po vystoupení 
dětí následovalo očekávané představe-
ní šarovských mužů znovu pod vede-
ním Zuzky Bernatíkové. A znovu skli-
dili obrovský potlesk. Nacvičili totiž 
pohybové vystoupení na skladbu Hol-
ky z naší školky, přičemž se převlékli 
do dívčího oblečení. Choreograficky 
náročnou skladbu zvládli i přesto, že 
v posledních minutách vystoupení ne-
čekaně vypnul elektrický proud.

Jana Fuksová / foto MF
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O MELÚNOVÝ POHÁR

V neděli 1. června se na hasičském cviči-
šti v Šarovech konala soutěž v požárním 
sportu. Tato soutěž byla opět zařazena 
do seriálu závodů Zlínské ligy požární-
ho sportu což znamenalo že se nám opět 
představila nejlepší družstva Zlínského 
kraje a byli jsme svědky velmi dobrých 
výkonů hasičských družstev.
A zde jsou výsledky jednotlivých kategorií:
Muži - 1. Mistřice 17.79, 2. Vésky B 17.95, 
3. Vysoké Pole 18.07, 4. Vrbětice 18.23, 
5. Vésky A 18.34.
Ženy - 1. Zahnašovice 18.50, 2. Velký 
Ořechov 19.31, 3. Bratřejov 19.46.
Dorostenci - 1. Sazovice 17.31, 2. Nová 
Dědina 18.09, 3. Zádveřice 22,09.
Dorostenky - 1. Malenovice 21.26, 2. Rac-
ková 21.73, 3. Bohuslavice u Zlína 22.29.
Zvláštní cenu pro družstvo s největší 

dálky získali muži z Nosic, kteří to k nám 
od slovenského Púchova měli 90 km.
Domácí družstvo se letos věnovalo hlav-
ně náročné pořadatelské práci a v soutěži 
nestartovalo. Přesto jsme viděli dost zá-
vodníků ze Šarov v dresech jiných týmů. 
Mezi muži za družstvo Martinic běželi 
Vlastik Žuja a Tomáš Šustek a skončili 
na 12, místě. Pád Mirka Mullera připravil 
o vítězství Mladcovou, která tak skončila 
18. Vendula Šustková se s družstvem žen 
Lhoty umístila na 6. místě a Klára Šůst-
ková s Adélkou Rochovanskou získali 
s dorostenkami Bohuslavic 3. místo.
Soutěž tradičně uzavřelo představení nej-
menších hasičů z Bohuslavic a Šarov a 
předání cen nejlepším družstvům staros-
tou obce Františkem Langrem. 

text Jaroslav Křen / foto MF
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PŘÍRODA KOLEM NÁS

MLADÍ HASIČI

Taky letos mají děti ze Šarov možnost na-
vštěvovat kroužek pro mladé hasiče. Zde 
se seznamují se základy požární ochrany, 
zdravovědy, topografie. Naučí se taky vá-
zat uzly a střílet ze vzduchovky. Kolektiv 
tvoří nejen děti ze Šarov a Bohuslavic, ale 
máme členy, kteří dojíždějí z Březolup, 
Jarošova a Salaše. Díky nárůstu zájmu 
dětí za Šarov družstvo mladších žáků za-
čalo opět vystupovat pod hlavičkou SDH 
Šarovy. Toto družstvo se zúčastnilo hry 
Plamen, kde se umístnilo ve své kate-
gorii na velmi pěkném 4. místě. Dále se 
zúčastnilo pohárových soutěží ve Štípě, 

Bojkovicích, Šarovech a Lhotě. Družstvo 
starších žáků startující pod hlavičkou 
SDH Bohuslavice je letos velmi úspěš-
né. Sice se jim nezadařilo na domácí 
prvomájové soutěži, ale dokázalo zví-
tězit na soutěži hasičské všestrannosti 
O štípského beránka. Hlavní zaměření 
naší činnosti je hra Plamen a v ní jsme 
letos dosáhli historického úspěchu, kdy 
po vítězství v okresním kole jsme zvítězili 
na krajské soutěži v Kroměříži a postou-
pili na mistrovství České republiky, které 
se uskutečnilo v Brně.

Jaroslav Křen

Čím nás překvapily a potěšily jarní mě-
síce, co jsme viděli a slyšeli? Jarní měsíce 
byly teplé, slunečné. Již v dubnu roz-
kvetly stromy, voněly šeříky, zahradní 
květiny, na nich plno včelek – dělnic, 
sbírajících nektar a pyl.
Z korun stromů na Kopaninách a Peško-
vé skály ohlašovala svůj návrat kukačka 
obecná. Vrátila se dříve, aby vyhledala 
vhodné místo, kam bezpečně uloží svá 
vajíčka pro budoucího potomka do ci-
zích hnízd. To si ještě vybírá určitý druh 
ptáků. Ti pak mláďata krmí až dva týd-
ny, než vylétnou z hnízda. 
Každé jaro vyhlížím, jestli se ještě vů-
bec vrátí vlaštovky obecné. Je to vzácné 
uvidět aspoň dva páry štíhlých, krásně 
zbarvených ptáků při rychlém letu chytat 
hmyz. Často je to zdůvodňováno tím, že 

není dobytek, nejsou chlévy, nejsou mou-
chy, hlavní to obživa vlaštovek. Vrátili se, 
snad nějakou tu mouchu, nějaký hmyz 
najdou, přiživí se a do podzimu nás potě-
ší, než zase odletí. Ale kde postaví hnízdo 
a založí rodinu, to se asi nedovím.
K vlaštovce má blízko jiřička obecná. Je už 
také vzácná. Kdo by si dnes nechal, aby si 
postavila hnízdo v podstřeší jeho domu.
Vrátili se do Březolup i čápi bílí, mají dvě 
čápátka a rodiče je nestačí krmit. Nevím, 
jestli to byl březolupský čáp, co mě pře-
kvapil, když jsem šla do potoka na vodu. 
I když je málo vody, našel si tůňku a lovil. 
Buď měl hlad, nebo úlovek nesl dětem.
Nevím, co se přihodilo v rodinách kačen 
divokých, byla to asi tichá domácnost. 
Dva kačeři se domluvili, že odejdou 
z domova. Celý týden se zdržovali sami 
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na potoce v družném rozhovoru a po-
tápění. Většinou jsou to na jaře sokové, 
bojují o jednu kačenu, letos to bylo jiné. 
Kačenkám to nevadilo, staraly se o svá 
káčátka, však oni se ti kačeři zase vrátí.
Dalším obyvatelem říčky Březnice je 
ledňáček říční, sídlící v dutinách břehů. 
V zimních měsících se mu lovilo dobře, 
nebylo tolik ledu na vodě. Na jaře bylo 
štěstí zahlédnout jeho zářivě modroze-
lený hřbet a jeho rychlý let nad vodou. 
Zážitek byl, vidět ho sedícího na kůlu 
u vody, kdy čekal na svou kořist.
A co ještě patří k jarnímu sluníčku 

u vody? Vyhřívající se ještěrka obecná a 
slepýš křehký. Podle pranostiky – Na sv. 
Jiří 24. dubna, vylézají hadi a štíři – ještě 
jsem je vyhřívat se na kameni neviděla. 
Věřím, že se ukáží. Ono to sluníčko je 
někdy aprílové, hned hřeje a zase nehře-
je. Začínají letní měsíce – jistě bude hřát 
a potěší nás i celou přírodu kolem.
Možná jsem povídáním, co nás v jarních 
měsících potěšilo, některé čtenáře unavila. 
Chtěla jsem jen připomenout, co všechno 
o přírodě je k slyšení, vidění. Chraňme a 
važme si těchto zázraků a darů přírody.

Libuše Langrová

VZPOMÍNÁME

Oneš z Šarova zakoupil v roce 1466 tvrz 
a vesnici Krumsín s farním patronátem 
po smrti Jana z Lešan a Krumsína. Součas-
ně zakoupil i Prostějovičky. Měl dvě děti, Ja-
kuba a Kateřinu. Tak se usadil rod Šarovců 
v Olomouckém kraji. O Onešovi a jeho po-
tomcích píše velmi podrobně kronikář pan 
Světlík v Dějinách obce Šarovy. Vlastnili 
velká panství, tvrze a zámky. Onešův syn 
Jakub podělil po otci 1499 Ptení a Přemy-
slovice, Krumsín a 1520 Hluchov. O vsi a 
zámku Hluchově je v kronice malá zmínka. 
Doplňuji a vypisuji z knihy: Spurný Frant.: 
Hrady, zámky, a tvrze v Čechách, na Mo-
ravě a ve Slezsku. Díl: Severní Morava.
Hluchov – zámek

12 km severozápadně od Prostějova
Ves Hluchov se poprvé uvádí již v r. 1131, 
kdy patřila olomoucké kapitule. V r. 1373 se 
po ní psal zeman Jarek, avšak nedlou-
ho na to se stala součástí konického, 
později přemyslovského a v 16. století 
ptenského panství. Teprve na přelomu 
16. a 17. století za Šarovců z Šarova se 
Hluchov opět osamostatnil. Zřejmě 
teprve tehdy tu byla postavena rene-
sanční tvrz. Poprvé se uvádí v roce 
1616, kdy Kateřina mladší z Šarova 
přijala jako spolumajitele tvrze a vsi 
Hluchova svého manžela Bohuslava 
Tasa Skydinského ze Skydině.

HISTORIE ŠAROVCŮ NA SEVERNÍ MORAVĚ

V letošním roce si připomínáme 100 
let od atentátu na arcivévodu Františka 

Ferdinanda de Este a jeho choti Žofie, 
rozené hraběnky Chodkové, srbským 
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Blahopřání paní Jaroslavě Gajduškové.

BLAHOPŘEJEME

Marie Janotová – rodačka                   1. 4. 1934 - 80 let
Anton Dobronský                                4. 4. 1934 - 80 let
ing. Tomáš Pšenčík                            17. 5. 1939 - 75 let
Bohumil Postava                                21. 6. 1924 - 90 let
Jaroslava Gajdušková                         27. 6. 1944 - 70 let

studentem Gavriho Prinčepem, 28. červ-
na 1914 v Sarajevu. Rakousko – Uhersko 
vypovědělo Srbsku válku. Rozpoutala se 
po celé Evropě a postupně byl do ní zav-
lečen celý svět. Muži odcházeli na fron-
tu, bojovali, trpěli a umírali, aby se sen 
o svobodě stal skutečností.
Jména na pomníku padlých u naší kap-
ličky nám připomínají šarovské muže, 
kteří bojovali na ruské, srbské, italské 
i západní frontě. Někteří padli, jiní se 
vrátili s podlomeným zdravím, jiní zase 
jako váleční invalidé. 

-5 mužů se vrátilo domů s podlomeným 
zdravím
-5 se zúčastnilo bojů v československých 
legiích
-15 se již domů nevrátilo
Podrobně je psáno ve Zpravodaji 
č. 4 – 2008
Až půjdeme kolem kapličky, zastavme se 
a věnujme jim tichou vzpomínku a dík 
za to, že 28. října 1918 Československý 
stát vstoupil v řadu samostatných států 
na světě.

Libuše Langrová
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Zdeněk Hrbáček                       6. 4. 2014  nedožitých 70 let          
Ing. František Vojtásek            2. 6. 2014  nedožitých 84 let - rodák

Blahopřání paní Marii Janotové.

Blahopřání panu Antonovi Dobronskému.

VZPOMÍNÁME




