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Važení čtenáři!
Ve vydání tohoto čísla našeho čtvrtletníku jste měli původně na tomto místě
nalézt tři články, které bohužel z důvodu nesouhlasu nejvyššího vedení obce
nemohou být otisknuty. Jednalo se o článek Slovo starosty a následné reakce
dvou zastupitelů obce. Z tohoto důvodu naleznete na tomto místě jiný materiál.
Redakce se všem čtenářům velmi omlouvá, že z tohoto důvodu vychází zpravodaj se spožděním.

Šarovci u archeologického průzkumu
21. září 2010 za mnou přišel Ivan Popelka, který při každodenní procházce
se psem zjistil, že u Lapače při skrývce svahu
nad budoucí silnicí byly
objeveny základy nějaké stavby.
S paní Langrovou a
fotoaparátem jsme se
hned vypravili na průzkum. Pohled to byl
opravdu zajímavý. Prakticky naproti skupince
stromů s dřevěným křížem byly odkryty kamenné základy.
Výkop ukazuje, jak
bude budoucí svah
nad silnicí vypadat.
Bylo nutno odbagrovat
část svahu prakticky
od bývalé zastávky
autobusu až do zatáčky za Hykovým dubem, včetně přerušení
účelové komunikace
Lapač – Lhota.
Skrývka svahu. Foto VP
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Odpoledne se kumulovaly konStavba silnice. Foto VP
zultace ohledně nálezu. První volal
novinář Aleš Fuksa, zda mu můžeme dát nějaké informace o nálezu. Po marném
hledání ve Světlíkovi i
v našem příspěvku si
naštěstí paní Langrová
vzpomněla, že by to mělo
být v kronice Březolup
do roku 1918.
Poté se s námi spojil
archeolog provádějící
záchranný výzkum Ivan
Čižmář. Nejprve telefonicky a poté osobně si
pročetl pasáž z Kroniky
Březolup a poté se zájmem zalistoval ve Světlíkovi. Nejvíce ho zaujala
mapka na s. 12, kterou si
nechal okopírovat.
Pozornost věnoval také údajům o středověké
vesnici Šarov, jejíž pravděpodobné zbytky (hrnčířská pec) byly objeveny
při skrývce ornice za objektem Harsových garáží
směrem k obci Březolupy.
Také nás informoval, že
zhruba mezi polní cestou
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a bývalým andělíčkem byly nalezeny stopy po mnohem starším osídlení, ale že
se jednalo o zbytky keramiky, jež byly zřejmě do údolí splaveny z výše
uložených míst.
Ve středu jsme se vypravili znovu k nálezu za doprovodu Míly. Jejich zájem
ukazují snímky:

Odkrývání základů Zavadilky. Foto VP

Záchranný výzkum objevil nejen původní základy Zavadilky, ale také
množství kousků keramiky z období od 15 – 18. století. Mimo to i několik
železných předmětů, pravděpodobně i jednoho nože, a ucho
od sklenice. Kousek dál byly nalezeny zbytky dalších objektů,
zřejmě starších o asi tři století.
Osobně si myslím, že by to mohly
být základy krajních domů původní
obce Šarov.
Zastavili jsme se i u Hykova
dubu, respektive jeho zbytku. Podle
Základy Zavadilky. Foto VP

sdělení Líby bude převezen na hřiště
u obecního úřadu.
Pohledem jsme zkontrolovali i
stavební dvůr budovatelů silnice a
pěkně posečený Rousínov ( prý
správně je to Rusénov).
Potom už následovala cesta domů. Máme opět o čem přemýšlet.
Hykův dub. Foto VP
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Obecní zastupitelstvo informuje
18. veřejné zasedání
Konalo se 23. 8. 2010 v místnosti obecního úřadu za účasti všech zastupitelů
a čtyř občanů.
V hlavní části od starosty Josefa Gajduška přítomní dostali tyto informace:
výstavba vodovodu probíhá úspěšně. Byly provedeny tlakové zkoušky,
dokončují se terénní úpravy a opravy chodníků. Kolaudace by měla být
provedena v polovině září a poté mohou být budovány přípojky.
Ohledně plynu je vše na mrtvém bodě. Obec neobdržela žádný pokyn
na vrácení dotace.
Byla projednána rekonstrukce sálu pohostinství. Brigádnicky bude vyměněno elektrické osvětlení, vybroušeny a nalakovány parkety. Oprava
bude zahájena 26. 8. 2010.
Rozsáhlou diskuzi vyvolala informace o přijetí úvěru na vodovod.
Od ledna probíhal výběr mezi nabídkami bank (ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka a Volksbank) s rozdílnou výši úroku. Jako
nejlepší byla vybrána nabídka Volksbank s úrokem 4,2 % se splácením
do 20 let. Přijetí úvěru bylo schváleno jednohlasně.
6. 9. bude v obci vypnut elektrický proud.
15. 9. bude svoz nebezpečného odpadu. Je třeba připomenout občanům,
aby včas svůj odpad dopravili na svozové místo.
Kronikář obce Václav Pajtina informoval o dokončení historie šarovské
školy a o způsobu jejího tisku. Vzhledem k tomu, že 4 z přítomných projevili
o publikaci zájem, bude vytištěna v počtu deseti výtisků. Pro další zájemce bude
k dispozici v obecní knihovně nebo ji lze zakoupit na CD na obecním úřadě.
Diskuzi vyvolal návrh Martina Fuska zařadit do jednání bod o zakoupení pozemků od paní Pešulové. Josef Gajdušek návrh odmítl s tím, že není jasné, jakou
cenu paní Pešulová požaduje. František Langr upřesnil, že se nejedná o schválení
smluv o nákupu, ale o projednání, zda má obec vůbec o tyto zájem. Jana
Vajdíková doporučila odpovědně zvážit, které pozemky by se měly odkoupit.
František Langr přednesl návrh usnesení, jímž zastupitelstvo uložilo starostovi uzavřít úvěr s Volksbank ve výši 2 800 000 Kč se splátkami na 20 let a
úrokem 4,2%. Usnesení bylo schváleno jednohlasně.
Znovu k volební urně
Prezident republiky stanovil termín komunálních voleb na 15. a 16. října
2010. Obecní zastupitelstvo zve všechny občany k účasti, protože se rozhoduje
o tom, kdo bude v dalších čtyřech letech řídit život v obci a tím bezprostředně
-5-

ovlivňovat podmínky naší existence. Nebudou se tedy volit strany, ale jednotliví kandidáti. Oproti minulosti budou všichni kandidáti na jednom hlasovacím
lístku a volič bude moci křížkem označit toho, o jehož zvolení má zájem.
Podle získaných informací se o šest míst nových zastupitelů bude ucházet 14
kandidátů.
Poděkování Zlínskému kraji
Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 17.3.2010 schválilo obci Šarovy investiční dotaci ve výši 130.000,- z rozpočtu Zlínského kraje na nákup zásahového
dopravního automobilu pro jednotku SDH obce.
Obec uhradila fakturu ve výši 229.998,-Kč
Dne 26.4.2010 jsme z rozpočtu Zlínského kraje přijali účelovou investiční
dotaci ve výši 35.000,-Kč na pořízení a instalaci stacionárního měřiče rychlosti
v obci .
Celková faktura hrazená obcí byla ve výši 59.400,- Kč
Jana Vajdíková

Co nového v obci
Naplněný 3. červenec
Prázdninový den vyšel podle nejkrásnějších představ – modré nebe, zářící
slunce a teplota 32 0C. Občané Šarov mohli tento den užívat od rána. V 10. hodin
začala u kapličky mše,
která vyvrcholila vysvěcením nového auta hasičů.
Účast 40 lidí v téměř bezvěrecké obci byla až překvapující.
Ve 13. hodin vyrazily
od místního pohostinství
davy účastníků akce Šarovské setkávání, již připravilo občanské sdružení
Šarovské hejtmanství spolu s hasiči. Společně zamířili na hrad, kde se setkali
Vysvěcení zásahového vozidla. Foto JV s občany Zlámance, Svárova a Březolup, aby společně vyslechli přednášku archeologa a shlédli vystoupení skupiny historického šermu a břišních tanečnic. Pro děti byla připravena řada
her a soutěží, z nichž si mohly odnést drobné dárky. Aby se muži nevěnovali jen
pivu, i oni soutěžili v přetahování lanem. Les tlumil palčivé sluneční paprsky a
umožnil prožít krásné odpoledne dvěma stům návštěvníků včetně 60 dětí. Závěr
byl proto jasný – pokračovat v této akci i v dalších letech.
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Tečku za krásným dnem udělala Červencová noc na tanečním kole s hudbou
Rozmarýnka z Vlčnova. Účast nebyla největší, kolem 70 lidí, ale zábavu to
nekazilo. Vše proběhlo ke spokojenosti hostů. A když se před půlnocí uskutečnila
bohatá tombola, mohli všichni konstatovat, že se zábava opravdu vydařila.

Červencová noc. Foto MF
Příliš hlučná zábava
21. srpna připravila paní hospodská taneční večer na výletišti se skupinou
SOS faktory and Contraakce. Kvalitu hudebních výkonů si netroufáme
posoudit, ale rozhodně se nelíbil vyluzovaný hluk do pozdní noci.
Pro příště by bylo vhodné úderem 22.00 hodiny buď produkci ukončit, nebo
ztišit aparatury. Je vůbec vhodné organizovat takováto vystoupení uprostřed obce?
Ukončení prázdnin
22. srpna připravila paní hospodská akci pro děti na zakončení prázdnin. Podle
zájmu účastníků měla akce dobrý průběh.
Výtržnictví čerstvě plnoletých
V srpnových dnech se dva mladí občané chovali hulvátsky. První po návštěvě
hostince pomočil okna zaparkovaného automobilu před hospodou. V druhém
případě oba při nočním návratu z oslavy narozenin na Lhotě nejen zvonili na
jednu občanku, ale když se jim ji podařilo probudit, sprostě jí nadávali. I když se
jedná o dnes již plnoleté občany,
měli by jim rodiče alespoň domluvit. Příště by se mohli dočkat buď
přivolání policie nebo rovnou fyzického trestu.
Oprava sálu v hostinci
28. srpna začali brigádníci s rekonstrukcí sálu. Nejprve bylo třeba
sejmout garnyže se záclonami a
vyklidit sál. Stoly a židle byly odvezeny do šaten a mohlo se přistoupit
Brigáda. Foto MF k přípravě předělávky osvětlení.
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Naši prvňáčci
Školní rok už je v plném proudu. Ke studiu nastoupili snad už všichni žáci i
studenti na všech stupních škol. Z naší obce poprvé zasedli do školních lavic
čtyři žáčci.
Do školy v Bohuslavicích doprovodili rodiče Helenku Machovou a Matěje
Balšána jeho babička.. Do Březolup přivedli rodiče Kateřinku Popelkovou a
Mirečku Šimíkovou.
Přejeme všem prvňáčkům hodné a laskavé učitele a doma trpělivé rodiče i
prarodiče.
Jana Vajdíková
Ocenění hasičů
2. září přijali zástupci jednotky SDH Šarovy pozvání od hejtmana Zlínského
kraje do auly Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Z rukou Stanislava Mišáka a
ředitelky hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Jarmily Čičmancové
obdrželi zástupci 109 jednotek při slavnostním ceremoniálu poděkování a pamětní
list za záchranné,likvidační a pomocné práce při červnových povodních. Dále byli oceněni jednotky Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje, podnikoví
hasiči,starostové obcí, členové
krizových štábů, zástupci Krajského vojenského velitelství Zlín,
představitelé Povodí Moravy a
Ředitelství silnic Zlínského kraje.
David Fejt
Na hradě Šarovští táhli za jeden provaz
Aleš Fuksa / foto MF
Jedinečnou akci pro všechny spádové
obce zpod hradu Šarova uspořádalo v první
červencový víkend u rozvalin středověké
dominanty občanské sdružení Šarovské
hejtmanství.
I když se jednalo teprve o druhý ročník
Putování za historií hradu Šarova, již nyní
akce přesáhla hranice naší obce. Konala se
především díky tomu, že při organizaci
všichni táhnuli za jeden provaz. Nejen lidé
ze Šarovského hejtmanství, ale také
šarovští hasiči, členové klubu aktivních
vojenských záloh z naší malé obce, školáci
vypomáhající se soutěžemi…
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V dětech prohlubujeme vztah k našim předkům
I když se Šarovy nacházejí na hranici bývalých okresů Uherského
Hradiště a Zlína, dáváme
o našem regionu jihozápadního cípu Vizovické vrchoviny vědět i
do širokého okolí. Díky
jednotě a sounáležitosti
mezi lidmi navíc v našich
dětech prohlubujeme
vztah k historii, našim
předkům a tedy i k nám
samotným.
Akci oživil šerm, soutěže a přednáška
Ze Šarov, Březolup,
Zláman ce a S v ár o v a
k rozvalinám hradu
přišlo asi 260 malých a
velkých turistů. Pro děti
organizátoři připravili
desítku atraktivních
soutěží, při kterých se
drobotina nejenže fyzicky protáhla, ale vyzkoušela si i znalosti přírody a předních českých
památek.
Odpolední program
zpestřila zajímavá
přednáška archeologa
Ivana Čižmáře o výsledcích záchranného
archeologického výzkumu v lokalitě Lapač,
kde se staví nová silnice,
a rovněž vystoupení šermířů a orientálních tanečnic ze zlínské skupiny
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historického šermu Solutus. Nechybělo ani občerstvení v podobě lahodného
pěnivého moku a kofoly, které zajistili Zlámanečtí. V závěru si zasoutěžili i
dospělí z jednotlivých dědin. Každá mezi sebou vybrala pět nejsilnějších mužů,
kteří se uprostřed lesů vrhli do přetahování lanem.
Putování za historií hradu Šarova se konalo také díky finančnímu přispění
Zlínského kraje a všech výše jmenovaných obcí. Je však třeba zmínit i členy
Klubu českých turistů z Březolup a spolek Chlapi sobě ze Zlámance. Obě
sdružení vypomohla se soutěžemi, respektive obsluhou u výčepního zařízení
dovezeného přímo na hrad.
V hejtmanství už téměř třicet členů
Šarovské hejtmanství vzniklo v naší obci v roce 2009 a nyní má téměř třicet
členů. Cílem našeho sdružení je zatraktivnění a
zviditelnění oblasti ležící
na hranici bývalých okresů
Zlín a Uherské Hradiště a
pořádání akcí pro děti i dospělé přímo v Šarovech.
Kromě Putování za historií
hradu sdružení Šarovské
hejtmanství pořádá například dubnový Čarodějnický
rej či listopadový Lampiónový průvod.
Vítáme mezi námi nové obyvatele
David Chovanec, Šarovy č. 48
Aleš Ciesar, Šarovy č. 39
Aleš Fuksa, Šarovy č. 41
Irena Študantová, Šarovy č. 39 - trvalý pobyt občana EU
Přivítali jsme mezi námi
23. 2. Martin Chovanec
16. 8. Amálie Křenová
Rozloučili jsme se
8. 8. Ing. Vladimír Hilner 47 let (rodák)
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Blahopřejeme
31.7. oslavila své životní jubileum 85 let p. Františka Postavová. Také
zástupci obce kytičkou a malým dárkem popřáli p. Postavové hodně zdravíčka a
všeho nejlepšího do dalších let. Poděkování patří hlavně p. Postavovi, který se
o manželku vzorně stará.
Jana Vajdíková

Manželé Postavovi.
Foto JV

Psalo se a ukazovalo...
...Právo 19. 6.:
V článku Ze zanedbaných sadů jsou plantáže jmelí píše Aleš Fuksa o stavu
starých sadů v Šarovech.
...Právo 23. 6.:
Aleš Fuksa v článku U Šarov archeologové objevili stopy Keltů informuje
o nálezech při archeologickém záchranném výzkumu při výstavbě nové silnice
Šarovy – Březolupy.
...Okno do kraje, červenec 2010:
Pod názvem Napřímení silnice vyšla informace o rekonstrukci a přeložce
silnice mezi obcemi Šarovy a Březolupy.
...Česká televize, Kultura, 24. a 26. 7.:
V příspěvku Šarovy u Zlína Jan Ambrůz a jeho žačka Pavla Kačírková
objasňovali během cesty po Drahovici a Vrchovici smysl křížové cesty a její
ukončení kaplemi ve tvaru 6m vysokých železných plátů. Dále hovořil Jan
Ambrůz o dalších plánech na vybudování dalších objektů, na něž dosud nemá
- 11 -

stavební povolení. Zájemce si může vyhledat tento pořad v internetu na adrese:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/310295350090013-kultura-cz/
... televize Prima, 25. 8.:
Ve zprávách RTA přinesla příspěvek o stavbě silnice u Šarov, v němž hovořil
starosta Josef Gajdušek o problémech s dopravou v obci, Helena Křenová a další
občané obce.
...Právo 19. 6.:

Archeologové vykopali středověkou krčmu
Mezi Březolupy a Šarovy stával zájezdní hostinec, který byl pověstný
rvačkami formanů s obchodníky
Aleš Fuksa
Legendární zájezdní hostinec Zavadilka se podařilo
objevit zlínským archeologům při záchranném výzkumu v lokalitě Lapač mezi
Šarovy a Březolupy. Jde s největší pravděpodobností o prastarou hospodu zmiňovanou
již v roce 1390 v soudním sporu majitele panství a blízkého kamenného hradu Čeňka
Archeologové čistí kamennou zeď zřejmě prastarého
ze Šarova.
zájezdního hostince, který v minulosti stával u hlavní
„Pověstná byla hospoda cesty mezi Zlínem a Uherským Hradištěm.
Zavadilka. Byla to nejstarší Foto PRÁVO - Aleš Fuksa
panská hospoda v Březolupech. Stála při cestě do Zlína
nad Lapačem… …Proslavily
jí časté zábavy, které doprovázely ještě častější bitky.
Dále pak rvačky formanů a
obchodníků. Jedni jezdili pro
dříví do lesa, druzí vozili zboží,“ popisuje kronika Březolupy zmiňující historii obce
do roku 1918.
Kronikáři na přelomu devatenáctého a dvacátého sto- Na snímku jsou nálezy částí nože, ucha sklenice a keraletí do knihy dále uvedli, že se mické nádoby.
Březolupech a jejich katastru Foto PRÁVO - Aleš Fuksa
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uvádějí z letopočtem 1447 čtyři hospody. „Lze dokonce soudit, že první
hospoda byla postavena už v roce 1390, protože tato hospoda byla předmětem
soudu pana Čeňka ze Šarov,“ potvrzuje kronika.
Základy hostince se nacházely pod horní skrývkou zeminy na křižovatce
hlavní silnice Zlín-Uherské Hradiště a cesty na Lhotu. Archeologové zde
objevili množství keramiky z období od 15. do 18. století. „V blízkosti obnažené
zdi údajného hostince jsme vykopali i několik železných předmětů, z nichž
jeden připomíná nůž, dále pak ucho od sklenice, a zbytky keramiky z osmnáctého století. Zda přímo s objektem souvisí i nálezy o tři staletí starší, které
jsme našli o několik metrů dál, dosud nemůžeme potvrdit ani vyvrátit. Výzkum
je teprve v počátcích,“ sdělil Právu Ivan Čižmář ze zlínské expozitury Ústavu
archeologické památkové péče Brno.
Významným objevem je již zmiňovaná zachovalá část zdiva hostince, jehož
stáří odhadují archeologové minimálně na tři sta let. „Usuzujeme tak podle
objevených cihel, které byly přidávány do kamenné zdi. Je ale možné, že objekt
byl mnohem starší, a že byl začátkem osmnáctého století pouze opravován,“
poznamenal Ivan Čižmář.
Nejstarší archeologické nálezy lokality Lapač pocházejí z patnáctého století
a potvrzují existenci zaniklé vesnice Šarovy, která se na rozdíl od nynější
stejnojmenné obce nacházela zhruba o půl kilometru jižněji v blízkosti středověkého hradu. Původní ves byla vypálena ve druhé polovině patnáctého století
během česko-uherských válek a na více než sto let zcela zanikla.
Archeologický záchranný výzkum při stavbě nové silnice mezi Šarovy a
Březolupy podle Ivana Čižmáře potrvá do konce tohoto týdne. Jeho výsledky
budou známy až po bližším prozkoumání všech nálezů.

Letní výzdoba oken
Již třetí rok po sobě starosta odměnil pět nejlépe vyzdobených oken. Jako
každoročně nebyly hodnoceny domy obecních zastupitelů a členů redakce.
Stačilo se projít obcí a bylo hned vidět, která paní domu věnuje maximální
pozornost květinám, která se snaží, aby právě její dům byl nejhezčí. Vybrat
nejkrásnější z nich nebylo jednoduché, všechny přispívají k tomu, aby se v obci
líbilo nejen projíždějícím, ale i samotným občanům. K pěknému vzhledu obce
přispívají i další, dokonce osamělí muži. O truhlíky na svých oknech soustavně
pečuje například Ing. Pšenčík.
Jako v minulých letech byla vybrána pětice nejlepších, kterou uvádíme
v abecedním pořádku: Věra Blizňáková, Ludmila Jurčová, Veronika Popelková,
Jarmila Šůstková a Jarmila Ulčíková. Jmenovaným bude předána finanční
odměna starostou obce.
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Věra Blizňáková. Foto VP

Ludmila Jurčová. Foto VP

Veronika Popelková. Foto VP

Jarmila Šůstková. Foto VP

Jarmila Ulčíková. Foto VP
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Na druhé straně je však třeba
uvést, že velkou ozdobou nejsou
dva domy stojící blízko sebe.

Dům č.18. Foto VP

Jejich majitelé by se měli zamyslet,
co s nimi udělat, aby vzhled obce
nepoškozovaly.
Dům č.63. Foto VP

Lidové pranostiky
říjen
16. 10.
Listopad
2. 11.
11. 11.
Prosinec
4. 12.
13. 12.
24. 12.

Teplý říjen – studený listopad.
Studený říjen ničí všechen hmyz i pro příští rok.
Svatý Havel do všeho i do zelí velel.
Suchý Havel oznamuje suché léto.
Cos nedohonil v srpnu a září, v listopadu nechytíš.
V listopadu mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Když na Dušičky jasné počasí panuje,
příchod zimy to oznamuje.
Jsou-li na Martina mračna, zima je levná,
jestli je noc jasná, zima je mastná.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Po svaté Baruši střez nosu i uší.
Svatá Lucie ukazuje svou moc, dává nám nejdelší noc.
Jak vánoce obílí stromy sněhem,
tak posije je jaro květem.

Vzpomínky
Další pokračování seriálu Šarovské cesty a chodníčky:

V předchozích částech jsme se prošli po cestě Kopaninové a Drahové. V podzimním čase se vydáme po cestě Vrchové.
Začíná u lesa Boří. Kdo ji zná, ví, že se na ni dostane už od březolupského
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rybníka cestou kolem bývalé hájenky. Pokračuje Bořím až na hranici katastru
Březolup a Šarov.
Vrchová cesta měla v minulosti několik odboček. První šla doprava kolem
lesa a části Horních kopanin až tam, kde končily Hraničky. Nebyla dlouhá, ale
sloužila několika majitelům Kopanin u lesa. Dolů pokračovala chodníčkem až
na silnici.
Ve stejném místě odbočovala i cesta doleva podél okraje lesa k Ondrýsově
pozemku v Šarovsku. Další odbočkou je Drahová cesta, o níž jsme psali minule.
O kus dál odbočovala doleva skoro na konci Přídanků – Hlubočková. Stáčela se
dolů a dělila pole Hlubočky a Šarovska. Asi ve dvou třetinách svahu se dělila,
vpravo šla kolem Hluboček, vlevo šla souběžně s Vrchovou cestou. Tím
oddělila Šarovska a dolní louky šarovské. Nedaleko Boří, v místě, kde se les
svažoval k Hlubockému potoku, se opět prudce stočila doprava a končila skoro
u potoka pod Komárovskem. Moc pěkný pohled byl na krásné náletové
borovice, kolem nichž jezdil s kravičkami hospodář Pavlík, č. 4, na svou louku.
Cesta šarovskými loukami byla úzká, ale od jara do podzimu pečlivě
udržována majiteli luk.
O kousek dál za Hlubočkovou cestou odbočovala doprava další cesta
do Pasek - Paseková. Dělila Přídanky od Pasek a končila u Starých kopanin.
Vrchová cesta pokračovala podle polí Vrchů směrem ke Lhotě. Proto se jí
někdy říkalo Lhotská.
Na hranicích katastru Šarov a Lhoty odbočovala vpravo další cesta –
Úlehlová. Vedla až dolů do vesnice, kolem dnešního domu Svobodových,
Hrbáčků a končila pod domem č. 26 na staré cestě. Doleva, ale již na katastru
Lhoty odbočovala dolů k Hlubockému potoku další polní cesta.
Vrchová cesta byla od Boří lemována oboustraně až na konec katastru Šarov
třešněmi – od černic, bělic, křupek a po srdečnice. Vzácné byly višně hamrle.
Obdivovali jsme je z jara, když kvetly, ještě více, když dozrávaly. Kdo z kolemjdoucích neměl v úmyslu pošlapat obilí pod stromy, mohl okusit chutné plody
z větví přímo nad cestou.
Z cesty Vrchové je řada krásných pohledů. Ať je to Komárovský les,
Karlovice, Lhota, Salaš, část Bohuslavic a v dálce provodovské kopce. Na Bílé
Karpaty je nejlépe vidět z polí Vrchů od trigonometru 335,0 m n.m., nejvyššího
místa šarovského katastru. Pokud nebyl tak vzrostlý les nad Šarovy, byl vidět
kostel Velkého Ořechova a také chaloupky Svárovských obcí.
Staří hospodáři soustavně sledovali přírodu a říkali: „Na kopanicách je bílo,
za 14 dní je zima u nás.“
Ze zápisů obecního úřadu lze zjistit, že těmto cestám byla věnována
soustavná pozornost: 1899 cesta ke Lhotě, 1902 cesty Drahová, Vrchová a
Úlehlová, 1912 cesta v Růbaninách, 1943 cesta Drahová. Staří obyvatelé
vzpomínali, že velmi často starosta vyhlásil „robotu“ a chlapi s krumpáči a
lopatami šli upravovat uvedené cesty.
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Mapa z roku 1944 ukazuje polní cesty, o kterých píše autorka.
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Ze dvorů jednotlivých usedlostí vedly kratší cesty do humen a do polí Pasek a
Vrchů. Oblíbená cesta zvláště dětí byla přes mlýnský náhon k Popelkové skále.
Nemohu opomenout další důležitou cestu pro šarovské občany, cestu na Lhotu.
Odbočovala ze silnice na horním konci k dnešním domům Řiháků, Rudinských
a Machů. V mých vzpomínkách z dětství tam ještě žádný dům nestál, jen nad cestou na kopci bydleli Strojilovi. Tato část ležela na katastru Lhoty a byla připojena
k Šarovům teprve v roce 1969. Děti Strojilů však chodily do šarovské školy.
Za Hilnerovou loukou teče Lhotský potok. Ten se přešel brodem a dál cestou
přes Peškovu a Bartasovu louku. V jednom místě bylo ohrazeno na Bartasově
louce obecní mrchoviště (zde se ukládal uhynulý dobytek a brav). Ještě v roce
1948 je o něm v zápisech zmínka. Z kopce od Růbanin tekl potůček, který tvořil
hranici mezi katastry Šarov a Lhoty, který přes louky ústil do Lhotského potoka.
Překročil se a šlo se po mezi k Lhotskému potoku. Tady již měl hlubší koryto,
bylo nutno ho přeskočit nebo přejít po kamenech. Měl řadu zátočin, které bylo
třeba přeskakovat nebo jít přes brod používaný lhotskými hospodáři. Po překonání menšího hřbetu bylo nutno přejít poslední potůček tekoucí z dolního
konce Lhoty. Vléval se také do Lhotského potoka.
Lhotský potok pramenil až někde pod obcí Salaš. Trvalo mu dlouho, než
dotekl až k Šarovům. Jistě si oddechl, když předal své vody říčce Březnici na šarovských loukách pod lesem Zelená. Neměl to lehké zvládnout tolik zátočin
přes pole a luka. Neměli to lehké ani Šarovjané, zvláště když se rozvodnil.
Cesta na Lhotu byla pro občany velmi důležitá po staletí. Obnovená ves
Šarov byla přifařena k Velké Lhotě jako její osada. V místním kostele se konaly
svatby, křtiny i pohřby. Ztratila trochu význam změnou územního rozdělení,
kdy se Šarov stal součástí okresu Uherské Hradiště a byl přifařen do Březolup.
Později se tudy chodilo i do Malenovic na vlak.
Mnozí obyvatelé Šarov touto cestou chodili v zimě v létě za každého počasí na
autobus do Lhoty, který je vozil do zaměstnání na Bahňák (Otrokovice) a do letecké továrny firmy Baťa.
Dnes je Lhotská cesta přerušena hned za bývalým brodem přes Lhotský
potok. Mám na ni vzpomínky ze dvou období. V dětství – rodina na Lhotě,
rozkvetlé louky, alej třešní, čistý bublající potok. Za války – v 16 letech totálně
nasazena v letecké továrně v Otrokovicích, v zimě v létě v půl páté na Lhotu
k autobusu a večer zpět. Ale převažují ty hezké vzpomínky a to je jistě dobře.
Čtenáři snad odpustí, že jsem odbočila.
Libuše Langrová.

Hasičský koutek
Topná sezóna se blíží
Už podzim se zeptá, jak, v čem a čím budeme zabezpečovat teplo domova.
Jaké bude nejen na podzim ale i v zimě a na jaře, záleží jenom na každém z nás.
Ať už topíte čímkoliv, topte úsporně a bezpečně. Dodržujte následující pravidla:
Lokální topení: Před sezónou důkladně vyčistěte kamna a kotle, vymeťte komín.
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Krby a dřevoplyn: Vyčistěte komín a udržujte pořádek, zejména tehdy, kdy jsou
topidla umístěna v obytných místnostech. U všech uvedených není na škodu
vyčistit komín několikrát v průběhu topné sezóny.
Elektrické topení: Nechte topidla prověřit odborníkem, zvláště s důrazem
na zabezpečení přívodů, čistotu a funkčnost topidel.
Plynové topení: Nechte provést pravidelnou roční revizi kotle, karmy a komínu.
Pozor na vysypávání popelu, patří jen do kovových nádob! Plastové
popelnice jsou určeny jen na domovní odpad.
Protože mnohé topné zdroje (přímotopy, radiátory a pod.) jsou instalovány
pod okny, není vhodné je překrývat závěsy či záclonami. Pozornost je třeba
věnovat i umístění nábytku, raději dál od topného zdroje.
Hasiči vám radí – věřte jim!
Josef Pavlík

Z historie sboru dobrovolných hasičů v Šarovech
Rok 1969 začal výroční schůzí pod heslem: „Za splnění úkolů II. sjezdu
Českého svazu požární ochrany“. Došlo totiž ke změně organizační struktury,
kdy vznikly samostatné svazy český a slovenský. Organizace také dostala nový
znak.
Základním úkolem se stala konzolidace činnosti požární ochrany v Šarovech
po příchodu nových členů. Stali se jimi: Vladimír Ambruz, Jiří Hilner, Oldřich
Janota ml., Josef Jurča ml., Jaroslav Křen, Josef Křižka, Oldřich Křižka,
Rostislav Křižka, Zdeněk Lysoněk, František Ondrášík, č.43, Petr Ondrašík,
Josef Pavlík, Antonín Řezníček ml., Josef Svoboda ml. Získáním mladých členů
nastalo i oživení v činnosti. Do okrskového kola bylo vysláno zásahové
družstvo. Byly provedeny preventivní prohlídky, přestože je v místním JZD měl
dělat okres v Gottwaldově. Celkem se konalo 12 členských a 4 výborové
schůze, obesílány byly delegáty sboru i všechny schůze okrskové. Získáním
požárního vozidla Aero-150 a opravou motorové stříkačky se zkvalitnila
činnost sboru, ale vzrostly i nároky na údržbu.
Členové se podíleli na brigádnické činnosti jak pro sbor, tak i pro obec,
odpracovali celkem 160 hodin. Pro společenské a kulturní vyžití občanů i svých
členů uspořádal sbor hodovou zábavu.
Z pokladní zprávy zjišťujeme, že v roce 1969 byly příjmy 2 549,95 Kčs a
vydání 872,45 Kčs. Zůstatek tak činil 1 677,45 Kčs. Tak začínala nová a lepší éra
požárního sboru.
Informace redakce
Od vzniku periodik platí zásada, že příspěvky se podepisují buď jménem nebo
šifrou autora. Jestliže článek či jiný materiál není podepsán, je to práce redakce.
Jména redaktorů jsou v tiráži každého čísla Šarovce. Obsahovou stránku
zpravodaje zpracovává PhDr. Václav Pajtina.
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