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NOVÝ ZNAK OBCE ŠAROVY

Hrad Šarov
byl opět dobyt
Více než dvě stovky rodičů a jejích dětí navštívilo
¨
první zářijovou neděli
rozvaliny hradu Šarova.
Již třetím rokem na přítomné čekala zhruba
desítka soutěží, spousta
sladkých cen a především šermířská pohádka v podání Skupiny historického
šermu Solutus. (Pokrač. na str. 15)

Symbolika
návrhů znaku a vlajky obce
Šarovy byly donedávna jednou z posledních obcí, které dosud neměly svůj
obecní znak a prapor. Zastupitelé se proto v minulých měsících rozhodli zadat
vypracování návrhu obecních symbolů
jednomu z nejpovolanějších - Miroslavu
J. V. Pavlů z Kelče na Valašskomeziříčsku. (Pokračování na str. 8)

Šarovy jsou klidné,
tvrdí policisté (Čtěte na str. 6)

Obecní zastupitelstvo informuje
8. zasedání OZ, 28. 6. 2011
Zasedání se zúčastnilo 5 zastupitelů
(omluvena p. Jana Vajdíková) a 21 dalších občanů.
Zastupitelé schválili:
- usnesení týkající se schválení kanalizačního řádu, plánu financování obnovy kanalizace, povodňový plán obce,
rekonstrukci výletiště, smlouvu o vedení účetnictví a uzavření dohody o hmotné odpovědnosti.
- v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí výletiště starosta uvedl, že opravy
budou spočívat ve výměně dřevěných
prvků (lavice + stoly). Obec zakoupí
materiál (na míru připravené desky +
matriál na impregnaci a povrchovou
úpravu), samotné provedení s instalací
bude realizováno v rámci brigády.
Starosta informoval:
- na obecních chodnících proveden postřik plevele
- zkušební provoz některých sloupů
veřejného osvětlení, do kterých byly
instalovány LED a výbojkové lampy.
Tato zkouška předchází plánované
výměně a obnově veřejného osvětlení
byla provedena na některých sloupech
veřejného osvětlení
- OŽP a ZE Magistrátu města Zlína
vydal rozhodnutí o povolení vypouštění
odpadních vod do toku Březnice
- rozbor vody u kanalizačních výpustí
do místního toku má výborné výsledky
- Ministerstvo zemědělství obci zaslalo
rozhodnutí o souhlasu k ZVA „Vodofikace obce Šarovy“
- v případě získání dotací na instalaci

bezdrátového rozhlasu zvážit jeho realizaci
- existuje reálná možnost získat dotace
na vybudování dětského hřiště, za účasti
občanů na brigádách + dotace obec má
možnost v rámci rozpočtu (dofinancování akce) hřiště zrealizovat
- sečení trávy na obecních plochách
- Lhotský potok – v případě zjištění znečištění (zejména při větším dešti) v první řadě informovat starostu, který učiní
další příslušné kroky
- proběhlo úvodní projednání převedení pozemků z vlastnictví Obce Lhoty
do vlastnictví Obce Šarovy (pozemky
pod místní komunikací)
- uzavírka silnice II/497 „Šarovy – Březolupy“ – od 1.7.2011 do 7.7.2011
- v rámci stavby „směrové úpravy silnice II/497“ bude pro zvětšení bezpečnosti chodců v obci a snížení rychlosti
projíždějících vozidel obcí, instalována
značka (v místě „U Lapače“) snížení
rychlosti na 70 km/hod
- na základě projednání se starostou
obce Březolupy bude navrhována změna obvodu katastru z důvodu zahrnutí
nemovitostí Lišajníků a Pilátků do katastru Šarovy
- stavba RD p. Dymáka: situace vážná,
stavba nadále probíhá i přes zastavení
stavebních prací (na základě mís tního
šetření a projednání stavebního úřadu na místě samém), Policie ČR byla
na místo volána opakovaně (není
v jejich kompetenci), užívání místní
komunikace není dopravním značením nijak omezeno a nelze tedy zabránit vjezdu těžké techniky na s tavbu,
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osázení dopravního značení je časově
a procesně komplikované, místní
komunikace je v současné době již
vážně poškozená (podloží se propadá,
asfalt je v místech potrhaný a zvlněný),
v zimním období bude znemožněna
řádná zimní údržba a díky trhlinám
v povrchu se bude poškození vozovky
dále zhoršovat
- stavební suť z demolice původního
domu č. p. 40 (ve vlastnictví p. Dymáka) byla částečně navezena na svažitý
pozemek v jeho vlastnictví včetně
zasypání koryta k odvodu povrchových
vod (koryto – tok ve správě Povodí Moravy s.p.), v rámci vyhotovování povodňového plánu zpracovatel (Ing. Mrkvička) informoval správce toku o této
skutečnosti s žádostí o sjednání nápravy, koryto ústí do propustku pod
místní komunikací a dále jsou vody
svedeny kanalizací až do toku Březnice,
hrozí ucpání tohoto propustku stavební
odpadem a může dojít k rozlití povrchových vod a k poškození majetku ve vlastnictví třetích osob
- nové internetové stránky jsou již
v provozu, probíhá postupné doplňování informací a aktualit
- obecní znak: jsou zpracovávány návrhy, občané budou informováni a přizváni k vyjádření
- kniha „Šarovská škola“ k prodeji
za 300 Kč/1 ks
V diskusi:
- pan Marek Knot vznesl dotaz, kde bude ukončena rekonstrukce chodníků.
Starosta František Langr odpověděl, že
dle zadané zakázky po dům č.p. 81
(Knotovi), k Pilátkovým až v další etapě po zpracování projektu.

- další připomínka se týkala výhledového plánu nového sociálního zařízení
(včetně sprchy) v prostorách pod hospodou (využití při akcích na výletišti)
po zadání a zpracování projektové
dokumentace řešící vnitřní uspořádání
prostor pod hospodou. S tím je spojeno
řešení problematiky havarijního stavu
sklepení (nadměrná vlhkost). Bude
řešeno komplexně včetně rekonstrukce nevyhovujících sociálních zařízení sloužící pohostinství.
- místostarosta Martin Fusek: vyzývá
občany k využívání diskusního fóra
na obecních internetových stránkách.
- pan Aleš Fuksa informuje o akci Putování na hrad Šarov, do jejíž organizace se kromě spolků ze Šarov a
okolních obcí zapojil i Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín.
- paní Ambrůzová upozornila, že
na obecních stránkách chybí informace, např. protipovodňový plán,
odkaz na občanské sdružení JINÁKRAJINA. Starosta uvedl, že protipovodňový plán byl doručen na obec
den před zastupitelstvem.

9. zasedání OZ, 25. 8. 2011
Zasedání se zúčastnilo 5 zastupitelů
(omluvena Jana Vajdíková) a 18 občanů.
Zastupitelé schválili:
- dohodu o úhradě poměrné části neinvestičních prostředků na dítě v Mateřské škole ve Lhotě
- pasportizaci komunikací v obci pro
ujasnění jejich vlastníků
odměnu členu zastupitelstva – paní
Janě Vajdíkové
- návrh změny katastrální hranice
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(schválen záměr obce zahrnout „do svého katastrálního území“ nemovitosti
ve vlastnictví paní Mikelové Radmily a
pana Josefa Lišaníka a další nemovitosti bezprostředně navazující na dané
území), zpracování zadání nového
územního plánu obce, nové obecní insignie – znak a prapor (schválený návrh
bude zaslán parlamentu ČR a do dvou
měsíců lze očekávat jeho schválení).
Starosta informormoval:
- ukončení uzavírky silnice č. II/497
„Šarovy – Březolupy, stavba dosud není
zkolaudovaná a je v režimu dočasného
užívání, budou prováděny hlukové
zkoušky, kolaudace cca konec září
- dne 16. července úspěšně proběhla
akce „Červencová noc s cimbálovou
muzikou Jaroslava Čecha“ s účastí cca
120 lidí
- v měsíci červenci vyšlo nové číslo Šarovce
- opakovaně probíhá sečení trávy obecních ploch, byly vykáceny 2 vzrostlé
túje u kapličky, bude řešeno její osázení vhodnou dřevinou
- dne 17. srpna proběhla beseda s Policií ČR, účast cca 15 lidí, besedu vedl
plk. Karkoška a nadp.Nesvadba
- dne 28. srpna proběhla přednáška
s heraldikem Miroslavem J. V. Pavlů
o problematice a postupu při navrhování obecních znaků, účast cca 12 lidí
- dne 2. srpna byly vyvezeny jímky
(obec + hospoda), přidalo se 6 občanů
- u „Lapače“ byla instalována dopravní
značka snižující rychlost na 70 Km/hod
a značka „Obec Šarovy“ posunuta
za RD Miklových
- obměna knih v místní knihovně,
která proběhla díky výměnnému

systému s Krajskou knihovnou Zlín
- výstavba RD p. Dymáka bez stavebního povolení nadále probíhá
- kontejner na železo bude natrvalo
odvezen z důvodu jeho neustálého
vykrádání
- pan Pavlík oslavil 70-té narozeniny
- po prázdninách se rozjedou přípravné
práce spojené s rekonstrukcí lavic a
stolů na výletišti
- v termínu 15. září – 15. listopadu bude
uzávěrka silnice Babice–Huštěnovice
z důvodu její celkové rekonstrukce
(1 km), očekává se zvýšený provoz
v obci, vyjednána objížďka pouze směr
Uherské Hradiště–Zlín, zvažuje se instalace dočasného přechodu (podléhá
schválení odboru dopravy MMZ,
stanovisku dop. inspektorátu Policie
ČR, projekt, financování stavby atd.)
- je v plánu WORKSHOP v termínu
září/říjen se zaměřením na studii
rozvoje obce (cca 20 bud. architektů),
vyjednává o.s. JINÁKRAJINA (pan
Ambrůz)
Důležitá informace:
Největší pozornost vzbudila informace o
tom, že kvůli jednomu kilometru
uzavřené silnice mezi Babicemi a
H u štěnovicemi povede přes Šarovy
objízdná trasa pro kamiony, čímž má
v období 15. 9. – 15. 11. vzrůst průjezd
zejména vozidel nad 3,5 t o 700 denně,
celkově až desetinásobně proti současnosti. Po žádosti obce bylo dosud
odsouhlaseno, aby naší obcí projížděla
vozidla jen ve směru na Zlín, v opačném směru by měla jezdit přes Napajedla a Topolnou. Byl vznesen požadavek,
aby po dobu trvání objížďky byla rychlost v obci snížena na 30 km/hod.,
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zřízen dočasný přechod pro chodce a
náklady na jeho výstavbu – 60 000 korun – zaplatil investor opravy silnice.
Ze zákona vyplývá povinnost investora
opravit veškeré škody na vozovce, ke
kterým v průběhu objížděk dojde.
K této informaci se zaměřila i diskuse.
Paní Rochovanská upozornila, že v rozpočtu nejsou žádné prostředky plánované na tuto akci a není řešeno, co
udělá zvýšený průjezd kamionů s domy
v obci. Ing. Rudinský se zeptal, zda je
obec účastníkem řízení, nebo byla jen
informována. Potom doporučil zastupitelům, aby se písemně připojili jako
účastníci stavebního řízení a tím získali
větší pravomoci při jednání. Dále na-

vrhl, aby po skončení objížďky obec
požádala o přeměnu dočasného přechodu pro chodce na trvalý. Starosta
informoval o tom, že největší námitky
vzneslo Uherské Hradiště, které se
obává naprostého zahlcení křižovatky
u bývalých kasáren, kudy naším směrem bude projíždět 6 000 aut denně.
Paní Del Maschio doporučila umístit
v prostoru zatáčky u křižovatky s obecní cestou zrcadlo, aby byl zajištěn výjezd vozidel místních občanů.
Další v diskusi:
Pan Bedei doporučil v zimním období
provést ořezání stromů kolem pohostinství a obecního úřadu.

Obce se potýkají s dopravním kolapsem
Řidiči na Uherskohradišťsku čelí dopravním komplikacím, které tento
region nepamatuje. Kvůli opravám
silnice první třídy ze Starého Města
do Otrokovic je totiž uzavřená obec
Huštěnovice a 12 tisíc aut denně si musí
hledat objízdné trasy. Ty už jsou stanovené. Nákladní auta nad 3,5 tuny
ve směru z Otrokovic pojedou do Uherského Hradiště přes Napajedla, Topolnou, Bílovice a Jarošov. Naopak z Hradiště se do Zlína vydají náklaďáky přes
Bílovice, Březolupy, Šarovy, Bohuslavice a Březnici. V obcích se tak doprava
citelně zvýší.
Třeba v Šarovech zatím každý den projely necelé čtyři tisíce automobilů, z toho jen 140 těžkých náklaďáků. Objízdná trasa počet aut zřejmě zdvojnásobí.
Přes Bílovice teď místo dosavadních
9 tisíc může projíždět až 15 tisíc vozů.
Navíc se tady i těžké nákladní vozy

střetávají ze dvou směrů. „Čekám
fronty kamionů, praskání budov i poškození silnice,“ obával se před začátkem objížďky starosta Bílovic Jiří
Dohnal. Nepříjemnosti podle něj
čekají také na dvě stovky dětí, které
denně dojíždějí do místní školy z devíti
o k olních vesnic. „Autobusy zřejmě
budou mít zpoždění a na přechodech
bude nutná mnohem vyšší opatrnost,“
upozorňoval dopředu.
Objížďka způsobí nejvíc problémů
Uherskému Hradišti. Hlavní křižovatka je totiž přetížená i za běžného
provozu. Od začátku uzavírky proto
bude platit mimořádný režim. Každý
den budou na třech křižovatkách
v centru města stát od rána do večera
policisté. „Počítáme s tím, že budeme
m uset auta řídit sami. Semafory to
nezvládnou,“ upozornil mluvčí policie
Aleš Mergental.
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Šarovy jsou klidné, tvrdí policisté

Jen tři trestné činy od začátku roku a
dva z nich dokonce vyřešené. Takovou
statistiku vedou o Šarovech policisté
z obvodního oddělení zlínské policie.
Dva z nich přijeli na konci prázdnin
do obce na neformální setkání s občany. „Jsem rád, že se vás tady sešlo tolik,“ konstatoval hned na úvod Václav
Karkoška.
Na besedu přišlo asi dvacet lidí, mladšího i seniorského věku. Od strážců
zákona se dozvěděli třeba to, že každá
obec má svého vlastního policistu,
který by ji měl dobře znát, a na kterého
se mohou obyvatelé obrátit s prosbou
o pomoc. Šarovy má na starosti policista Strkač.
Kromě toho policisté obyvatele ujistili, že žijí v obci, která patří ke klidnějším. Nestává se tady mnoho krádeží
a trestných činů a řidiči tady nepáchají mnoho dopravních přestupků.
Například když tady policisté dělali
dopravní kontroly, projelo 1 100 automobilů a z toho udělili jen 30 pokut.
„To je ve srovnání s jinými obcemi
poměrně málo,“ ujistil Šarovjany

Karkoška, který u dopravní policie pracoval přes třicet let.
Ve chvíli, kdy přes Šarovy začnou jezdit vozidla kvůli uzavření Huštěnovic,
se ale dopravní situace zásadně změní.
Podle policejních statistik běžně projede obcí 3 800 automobilů denně. Z toho asi 420 nákladních. Objízdná trasa
by ale do Šarov měla denně zavést až
6 200 aut včetně 850 nákladních.
Obyvatelé už při té představě během
besedy přemýšleli, jak se vlastně přes
tak frekventovanou silnici dostanou,
jak převedou své děti nebo vyjedou
s autem z garáže. „Slibuji, že tady často
budeme měřit rychlost, přijedou policisté z dopravního inspektorátu a zajíždět sem bude i váš přidělený policista. Nebudou tady ale určitě stát 24 hodin denně,“ upozornil Karkoška.
Problém ovšem je, že objízdná trasa
povede přes naši obec celé dva měsíce,
ne-li déle. Proto se starosta František
Langr dotazoval policistů i na jejich
názor na umístění přechodu pro chodce.
Ten by malým dětem a starším lidem
přecházení usnadnil. Karkoška, který
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má s dopravou mnohaleté zkušenosti
upozornil, že přechod není podle něj
dobré řešení. „Přechod vzbuzuje pocit,
že člověk je na něm v bezpečí. A to není
pravda,“ domnívá se policista.
Současně ale souhlasil s tím, aby obec
měla alespoň dočasný přechod během
podzimní dvouměsíční objížďky. Součástí přechodu by byl středový ostrůvek, který silnici zúží a tím donutí řidiče automaticky zpomalit.
Policisté také obyvatele Šarov varovali
před podvodníky, podomními prodejci
a vychytralými zloději. „V posledních
dvou letech roste počet trestných činů
páchaných na seniorech,“ upozornil
Nesvadba. Proto dal místním lidem
několik rad. Například:
Nemá cenu se prát s někým, kdo je jednoznačně silnější, než já. Zdraví máte
jen jedno. Nezdržujte se na opuštěných

místech. Dávejte si pozor na peněženky
a nepouštějte je z dohledu. Nepište si
heslo bankovní karty do peněženky ani
na druhou stranu karty.
Dlouhou debatu vedli policisté o zlodějích, kteří se pod nějakou záminkou
dostanou do domu a kradou peníze.
„Zazvoní, že potřebují nutně na záchod. Nebo zavolají telefonem, že jsou
kamarádi vnuka, který potřebuje peníze. Nebo se představí jako zástupci
energetické společnosti a jdou vrátit
přeplatek elektřiny. Všechno jsou to
podvodníci,“ varoval Nesvadba. Policisté jednoznačně radí, nikoho cizího
nepouštět přes práh domu. Spousta
starších lidí už podvodníkům naletěla a
přišla o veškeré životní úspory. Policisté navíc upozornili, že se jim nedaří
takové zloděje dopadnout a odhalí
maximálně 5% případů.

Dopravní statistika
Námětem pro mou činnost byla jednak
beseda s policisty, jednak hrozící objížďka přes Šarovy. Pokud jsem dobře
odposlechl, uváděli policisté, že přes
naši obec projede denně asi 2600
vozidel. Zdálo se mi to nevěrohodné,
domníval jsem se, že provoz je daleko
hustší. Proto na přelomu srpna a září
jsem se zaměřil na dopravní situaci
v obci a sledoval počet projíždějících
motorových vozidel v době od 6.00
hodin ráno do 18.00 hodin v podvečer.
Za tuto dobu projelo vesnicí 3789
motorových vozidel. Z toho bylo 3057
osobních, 414 dodávkových a 225
nákladních vozidel. Kromě nich ještě
obcí projelo 33 autobusů, 54 motocyklů a 6 traktorů. Prakticky to znamená,

že v pracovních dnech téměř každých 11 vteřin projíždělo 1 motorové
vozidlo!
Protože jsem nebyl ochoten ponocovat, mohu jen odhadnout, že během
dalších 12 hodin projede přes Šarovy
alespoň 1000 motorových vozidel,
tedy celkový počet se pohybuje kolem
5000, což je téměř dvakrát více, než
uváděla policie.
Pokud skutečně povede přes Šarovy
objížďka, znamená to nejméně 700
nákladních automobilů denně a další
stovky osobních a dodávkových vozidel, které jedou do Zlína a objížďka
na Napajedla a Kvítkovice by pro ně
nebyla výhodná.
Václav Pajtina
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Symbolika nového znaku obce Šarovy

I

(Pokračování ze str. 1)
Na vítězném návrhu se shodli jak zastupitelé při jeho schvalování, tak i řada
obyvatel Šarov, kteří se zúčastnili přednášky Miroslava J. V. Pavlů o šarovských symbolech ve společenské místnosti místní restaurace.
Šestapadesátiletý heraldik má za sebou
více než dvacetiletou zkušenost zpracovávání obecních znaků, ale i osobních erbů, hasičských vlajek a podobně.
Jeho jedinečná díla zdobí více než tisícovku obecních, městských i krajských
úřadů, mimo jiné vytvořil znak Zlínského kraje i města Zlína.
V případě Šarov heraldika od prvopočátku upoutala přímá souvislost s nedalekým stejnojmenným středověkým
hradem. „Vybrané verzi dominuje
erbovní znamení Šarovců (zlatá krokev
v modrém poli). Praporek na korouhvičce je proveden v barvách dalších
významných držitelů jak starých Šarov
(Tetourové z Tetova a z Malenovic), tak
nově založené vesnice, původně nazvané po svém zakladateli Vilémovice
(Rottalové),“ vysvětlil Miroslav Pavlů.
Ve znaku Šarov zachoval heraldik i

symboliku vyjádřenou na pečetidle
obce. „Pečetní znamení stromu je
symbolizováno dubovými ratolestmi.
Tyto pak připomínají jak původní pečetní znamení, tak i mnohasetletý let
šarovský dub, který byl teprve nedávno vyvrácen vichřicí. Propojení ratolestí se šaroveckou krokví symbolizuje
jednotu a návrat k tradicím. Cimbuřová pata štítu, ev. pruhy se stínkami
cimbuří na vlajce prezentují zaniklý
šarovský hrad,“ konstatoval uznávaný
český heraldik.
Jméno osady (až do r.1881 Šarov) se
objevuje v r.1360 v přídomku bratrů
Jana a Oneše ze Śarova, někdy mezi
lety 1353-63 je připomínán také zdejší
kostel.
Vladykové ze Šarova sídlili na tvrzi,
uváděné v r.1406. Jejich vláda byla sice
později na čas přetržena, ale již v r.1447
je majitelem statku jmenován opět
Čeněk ze Šarova. Za jeho nástupce Jakuba byla už ves i s kostelem zpustlá
(1480, 1513) a Jakubův syn Jiřík pak
prodal hrad Šarov s pustou vsí a dílem
Zlámaného Újezdamalenovickému
pánu Václavu Tetourovi z Tetova. Nový
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majitel připojil statek nejprve k Malenovicím, ale asi v r.1539 jej přivtělil k
Březolupům. S Březolupy pak Šarov
dlouho sdílel osudy i majitele. V r. 1641
náležely opuštěné šarovské pozemky
již k Otrokovicím, s nimiž byly později přikoupeny k Napajedlům hrabat Rottalu. Za nich byla osada záhy
obnovena (krátce pod jménem
Vilémovice - podle zakladatele Julia

Viléma, hr. z Rottalu), jako součást
napajedelského panství je připomínána
v r. 1715.
Patrně v 18.století (za vlády hrabat
z Rottalu) vznikl obecní typář s listnatým stromem podloženým sekerou
v pečetním poli (totéž znamení bylo později přeneseno i na razítko obecního úřadu – v majetku obce).

Dějiny obce
V roce 1981 měla k 1. lednu 231 obyvatel a 84 čísel domů. Šarovy byly součástí obce Bohuslavice a po volbách
do národních výborů se místopředsedou MNV stal Oldřich Rochovanský.
Ve výborech a komisích pracovali Vlastimil Janča, Stanislav Knot, Josef Soukup, Ivan Popelka, Josef Fusek, Josef
Pavlík, Zdeněk Vyoral, č.61, Marie
Janotová, Marie Soukupová, Ludmila
Rochovanská a Šárka Machová. V obci
působila řada organizací, které se staraly o společenské vyžití. V jejich čele
stáli: KSČ Karel Svoboda, SSM Eva
Vyoralová, ČSŽ Božena Knotová,
ČSČK Helena Křenová, ČSPO Josef
Svoboda, Sokol Ota Soukup, ČSCH
František Kalus. V tomto roce byla
dokončena výstavba kluziště včetně
osvětlení, opravena střecha hasičské
zbrojnice a opraven místní rozhlas.
V roce 1982 žilo v obci 236 obyvatel,
a to 105 mužů a 131 žen. Podle věkového složení bylo 54 dětí do 14 let,
ve věku 15 – 59 let 114 a starších 60 let
bylo 68. Trvale bylo obydleno 69
domů s71 bytem. Vodovod mělo 59,
1 byl připojen na veřejnou kanalizaci a

36 mělo ústřední nebo etážové topení.
Velký důraz byl položen na opravu
bývalé školy – byla vyměněna okna,
celý objekt vymalován a natřeny
všechny dveře. Aktivně pracoval
Český svaz žen pod vedením Boženy
Knotové – organizoval řadu akcí pro
své členky, děti i další zájemce. Velitelem požárního sboru byl schválen
Jaroslav Křen. Opět se ukázala nízká
kvalita vody ze studní, a to u domu
č. 37 (paní Ulčíková) i č. 17( rodinaVajdíkova). Vedoucím pohostinství
se stal Ota Soukup po paní Klimecké
odcházející do důchodu.
Roku 1983 žilo v obci 231 obyvatel.
Největší akcí byla přestavba pohostinství pod vedením Stanislava
Knota, plánovaná hodnota měla přesáhnout 1 milion Kčs. Byla dokončena
nová vodovodní přípojka k požární
zbrojnici a pokračovaly úpravy tanečního kola. Pokračovala výstavba domů za potokem, byl zkolaudován dům
č. 85 Jaroslava Křena. Poskytovat
služby v oblasti zednických prací povolil MNV Josefu Soukupovi, č. 84, a
Luboši Jurčovi, č. 76.

-9-

V roce 1984 byla hlavní pozornost zaměřena na stavbu pohostinství. Místo
bývalého obchodu byl vybudován výčep, přistavěna nová kotelna a uhelna.
Na konci roku byla stavba provizorně
zakryta plachtou. Náklady dosáhly
203 000, ale hodnota vytvořeného díla
byla 312 000 Kčs. Celkem bylo odpracováno 4 058 brigádnických hodin.
Mezi nejaktivnější pracovníky se zařadili Josef Svoboda, Oldřich Rochovanský, Josef Pavlík a Josef Soukup,

č. 84. Poskytovat služby v oblasti cukrářské výroby bylo povoleno Evě Šohajkové, č. 28.
V roce 1985 žilo v obci 235 obyvatel.
Vedoucí kulturního klubu se stala
Dagmar Fusková. Tradičně se uskutečnil lampionový průvod s položením
věnců k památníku padlých jako
vzpomínka na 40. výročí osvobození
obce. 6. června se šarovští cvičenci
účastnili místní spartakiády v Bohuslavicích.

Z historie hasičského sboru
Rok 1973 probíhal ve znamení závěrů
sjezdu ČSPO, které určily úkoly práce
na další období s hlavním úkolem
ochrany soukromého a společného
majetku.
Sbor v tomto roce zásluhou převedení
dorostenců mezi muže měl 30 členů,
z toho 4 vykonávali vojenskou základní službu. V průběhu roku se uskutečnilo 12 členských a 2 výborové schůze
za 50 – 60 % účasti členů. V rámci
přípravy členů a zásahové jednotky
bylo provedeno 6 teoretických a 11
praktických cvičení. Družstvo mužů se
účastnilo okrskové soutěže v požárním
sportu. Osm členů prokázalosvé znalosti při zkouškách na odznak Vzorný
požárník III. stupně. K zajištění součinnosti s okolními požárními sbory se
delegáti účastnili všech okrskových
setkání a schůzí.
Hlavním úkolem bylo zabránit požárům. Prevenci sbor začal u nejmenších
– žáků základní školy. Připravil pro ně
besedu s promítáním filmů s požární
tématikou. Na dospělé byly zaměřeny

relace v místním rozhlase před jarním
úklidem a topným obdobím. V celé
obci byly provedeny preventivní prohlídky komínů.
Praktickou připravenost prokázal sbor
při zásahu proti požáru lesa v polesí
Březolupy v úseku nad Lapačem. Spolu s veřejným útvarem Gottwaldov,
okolními požárními sbory a občany se
přes nepříznivé počasí podařilo požár
lokalizovat a uhasit. Zvláště obětavě
zasahovali mladí požárníci.
Členové sboru odpracovali 180 hodin
při akci Z a dalších 178 hodin při údržbě požární zbrojnice, výzbroje a výstroje.
Pro kulturní vyžití nejen členů byla
uspořádána hodová zábava. Čtyřem
členům byl umožněn zájezd do Brna
na mezinárodní soutěž požárníků.
Zůstatek v pokladní knize na konci roku
činil 2 657 Kčs a to i po zakoupení svatebních darů pro Jiřího Hilnera a Vladimíra Ambruze. V tomto roce ukončil
své členství Miroslav Vajdík. Další úbytek nastal odstěhováním Jiřího Hilnera,
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Petra Ondrašíka a Antonína Řezníčka ml. zapojit se v rámci akce Z do budování
Do dalšího období si sbor vytýčil úkol sportovního areálu.
dokončit opravu požární zbrojnice a
Z kroniky vypsal Josef Pavlík

Pranostiky
Říjen
5. – na sv. Placida, zima teplo vystřídá 21. - sv. Voršila, zimu posílá
Listopad
1. – utni na den Všech svatých z buku vlhká, bude zima mokrá
třísku, je-li suchá, bude zima tuhá, je-li
Prosinec
4. – o sv. Barboře, měj sánče na dvoře
úrodný
24. – je-li nebe hvězdnaté, bude rok
Ze začátku měsíce ještě dne ubývá, ale zívnutí, na Boží narození o bleší překe konci začíná pomalu přibývat. A valení, na Nový rok o slepičí krok.
o kolik? Na Boží narození o komáří

Zkušený hospodář, zahradník a včelař radí
Říjen
Dobývati brambory a řípu, podrho- štěpnice. Stromy okopávati a neplodné
vatistrnišťata, hnůj k jařinám vyvážeti stromy vykopávati, stromy kolomaa zaorávati, upravovati svodnice a brá- zovými pásy oblepovati. Len mědliti,
zdy vodní, dočesati ovoce, zakládati ovoce sušiti.
Listopad
Poslední zbytky setby obstarávati, ka- koňskou vyplněných. Stromy mladé
mení z rolí vyklízeti, luka zavlažovati, přesazovati, staré čistit, okopávat a
mechovitá místa trhadlem přejížděti, hnojit. Zelí nakládati, ovoce přebírati,
popelem, vápnem a štěbovinou mrviti. mlátiti obilí, opatřiti ouly proti mraVeškeré záhony zrýti a pohnojiti. zům, sněhu a myším.
Chytati štíra krtonohého do jam mrvou
Prosinec
Hnůj vyvážeti, kamení sbírati, v pařišti a ničiti, sníh z oken a střech shrabovati,
salát a ředkvičku síti, semení vylupovati obilí přehazovati. Dohlížeti, mají-li
a přebírati. Housenky ze stromů sbírati včely dost tepla i potravy.

Příroda kolem nás
I když letošní léto nám nedopřálo tolik
sluníčka přesto jsme měli možnost užít
si přírody a rozhlédnout se kolem, co
nás překvapilo, potěšilo nebo zklamalo.

Při sběru léčivých bylin jsme měli
možnost usušit květy bezu černého,
lipového květu, něco málo řepíku a
mateřídoušky.
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I v měsíci říjnu a listopadu máme možnost ještě něco pro své zdraví nasbírat. Budou to
plody růže šípkové.
Říká se
jí také planá růže.
Potěší nás svými růžovými
květy v květnu
a červnu, na podzim zdaleka září
její červené plody šípky, bohaté na vitamín
C. Čaj ze šípku je
vhodný
zejména v období sníženého přísunu vitamínu
koncem
zimy a v předjaří při jarní
únavě.
Růže šípková Rosa canina
A co nás ještě potěšilo v našem nejbližším okolí? Jsou to kvetoucí, udržované zahrady a předzahrádky, okna
plná pnoucích muškátů, petunií, begonií a dalších nádherně kvetoucích
květin. Při pohledu na ně je ta naše vesnička hned veselejší.

A co mě moc potěšilo je udržované
výletiště a zelená louka kolem. Krásného prostředí si povšimli i návštěvníci
oslavy Dne matek a také při hudbě cimbálové muziky Čechovců.
Chtěla bych těm, co se o toto krásné
prostředí starají, udržují zeleň, chrání
stromy, jeřabiny v tomto čase zářící
červenými plody, borovice i břízy, krásné od jara do podzimu, moc poděkovat
a věnovat jim pár vzpomínek, jak se
ze zelené louky stalo kulturní místo pro
šarovské občany.
7.března 1930 na počest 80. narozenin
našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka byla na obecní louce vysazena
Masarykova lípa. Kolem lípy byla malá
zahrádka, celé roky udržovaná hasiči a
školními dětmi.
Hasiči si na části louky upravili cvičiště, výletiště ohraničené růžemi, keři a
stromy. Na hasičské veřejné cvičení se

Takto vypadalo dnešní výletiště na počátku minulého století.
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sjížděly sbory z okolí. Byla to podívaná pro všechny přítomné azážitek pro
malého kluka, který s dřevěnou sekyrkou cvičil zároveň s nimi. Dnes je mu 81
let. Jako sokol nacvičoval a organizoval
na šarovském hřišti sokolská vystoupení. Na běžeckou dráhu kolem hřiště,
na kterém běhával, i na všechna vystoupení sokolů a hasičů, vzpomíná dodnes.

Hasiči a sokoli pořádali
na hřišti i taneční zábavy výlety. Šarovské tetičky se
předbíhaly, která napeče nejlepších pagáčků a cukroví. A
pak naparáděné je odnesly
hasičům. Tam už vyhrávala
dechovka pana Hrabce nebo
pana Kadlece.
My děcka jsme přeběhla hřiště, přebrodila se přes potok
a vyšplhala se na skálu nad
potokem, odkud byl přehled
na celé výletiště i tanečníky.
Jinak hřiště sloužilo pro setkání občanů při různých výročích a také jako cvičiště
pro školní děti. Je třeba také
vzpomenout, že naše říčka
Březnice tekla za hospodou,
kolem dnešních stolů a lavic
až pod les. Za hospodou byla postavena kuželková dráha. Bavili se i kluci a předháněli se při obsluze hry. Hřiště
i výletiště bylo celé roky udržováno hasiči a sokoly. V roce 1959 ve spolupráci
se svazáky vybudovali betonové taneční
kolo. Ale to už by měli psát pamětníci té
doby.
Važme si pěkného místa v naší obci,
kam i dnes chodíme na kulturní akce
tak, jako v minulosti.
Libuše Langrová

A tahle znáte?
Zajít do lesa a přinést košík hub není
v Šarovech ni zvláštního. Jsou hřibaři,
kteří sbírají jen praváky, k nim jsou
ochotni přibrat ještě kozáka, bedlu nebo
pěkné kuřátko. Další sbírá více druhů

hub, masáky, holubinky, klouzky, hřiby
hnědé, babky a třeba i lipůvky. Znalci
jdou i po dalších druzích, jako jsou
beranice nebo kotrč kadeřavý. To vše
roste vcelku běžně v lesích kolem nás.
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Existuje ovšem několik druhů hub, kte- - Ouško zaječí – je žluté až hnědé barvy,
ré sbírá málokdo, a přesto jsou vyni- tenkostěnná, má dužninu voskovikající. Dnes vám představíme alespoň tou a křehkou. Roste často v početných
některé z nich:
- Jidášovo ucho – původní český název
boltcovitka bezová. Jak tento název
napovídá, roste na poškozených nebo
odumřelých větvích černého bezu, ale
občas i na jiných listnatých dřevinách, a
to celoročně. Je hnědá má želatinovou
konzistenci, po usušení je černá. Zajímavost – po namočení nabude opět své
želatinové konzistence. Je i známou
léčivkou, snižuje krevní tlak, čistí krev,
působí proti kornatění cév, trombóze a
infarktu. Stimuluje imunitu, podporuje
rekonvalescenci, zlepšuje kvalitu vlasů,
Ouško zaječí Otidea leporina
skupinách. Zpestřuje míchanici svou
konzistencí, využívá se i do polévek a
omáček.
- Stroček trubkovitý – je houbou tenkomasou, černé barvy, zvenčí šedavá,

Jidášovo ucho
Hirneola auricula - judae
nehtů a pleti. Používá se do polévek (gulášové, česnečky, bramboračky), do rizota nebo do salátů. Je to tradiční pochoutka čínské kuchyně a dá se koupit i
v obchodech sušená pod názvem „černá
čínská houba“.
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Stroček trubkovitý
Craterellus cornucopioides

dužnina křehká, chrupavčitá. Roste
zpravidla v trsech, každá je trubkovitá,
úzká a dutá. Je aromatická, používá se
do jihočeského kuby. Nejlepší je usušená a rozemletá na prášek, který se
přidává do houbových jídel nebo pod
maso. Jídlo přibarvuje dočerna.
Zkuste i vy, jsou opravdu dobré!
Pro zajímavost a inspiraci ještě přikládám foto z mailové pošty: takto vypadá hřibový panelák!
Václav Pajtina

Hrad Šarov byl opět dobyt

(Pokračování ze str. 1)
V letošním roce se o největší
akci roku pořádanou Šarovským hejtmanstvím zajímali i
zástupci Domu dětí a mládeže
Astra Zlín. Ti na hradě zajistili
většinu soutěžních atrakcí.
Na organizaci příjemně

stráveného odpoledne se však podílelo hned několik spolků.
Honza Soukup společně s šarovskými dobrovolnými hasiči
spouštěl děti na profesionální
hasičské lanové kladce. Turisté
z Březolupského lenochoda
vybudovali menší lanovou dráhu.
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Rodiny s dětmi nepřicházeli jen ze Šarov, ale i z dalších obcí z „podhradí“, a
to z Březolup, Svárova i Zlámance.
Čas na Putování na hrad Šarov si udělali i starostové Šarov a Březolup František Langr a Petr Kukla.
„Asi můžu narovinu říct, že nikdo z nás
nepočítal s tak velkou návštěvou,“ pousmál se Aleš Fuksa. Akce se konala
v náhradním termínu dvouměsíčního
posunu, navíc v první zářijovou neděli,
den po motocyklových závodech březolupské ploché dráhy. V neděli se rovněž rozjely mistrovské fotbaly a v Bílovicích byla pouť.
Několik dní po Putování na hrad Šarov
se uskutečnila schůzka organizačního
výboru, na kterém pořadatelé zhodnotili letošní ročník. „Je čas přemýšlet, co dál. Jsem si jistý, že kdyby se
akce uskutečnila v původním termínu a
za příznivého počasí, návštěvnost by
byla ještě vyšší. To pro nás samozřejfoto MF mě znamená spoustu úkolů. Vzhledem
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k tomu, že i s cestou na hrad trvá tato
akce kolem pěti hodin, zajistíme v příštím roce občerstvení, aby nikomu
z přítomných nekručelo v břiše,“ prozradil Fuksa.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem

dobrým lidem, kteří se podíleli na organizování letošního ročníku Putování
na hrad Šarov. A rovněž všem příznivcům Šarovského hejtmanství, kterým
není lhostejná minulost naší vesničky a
jejího okolí.
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Konec prázdnin v knihovně

Dne 27. 8. 2011 se v Obecní knihovně v Šarovech uskutečnila akce pro děti s názvem Namaluj si svou záložku
do knihy. Zahájení bylo v 16 hodin.
Akce se zúčastnilo celkem 9 dětí různých věkových kategorií, někteří v doprovodu rodičů. Každý účastník vytvořil
svou záložku dle své fantazie. V 18 hodin proběhlo vyhodnocení soutěže. První tři místa byla ohodnocena knihou a
věcnými dary, ostatní účastníci dostali

foto MG
také drobné dárky.
Pořadí účastníků je následující:
1. místo Michaela Kovačíková
2. místo Kateřina Popelková
3. místo Matěj Balšán
Práce malých umělců byly velmi povedené, o čemž se může každý sám
přesvědčit, jelikož jejich výstava bude
probíhat na nástěnce v knihovně od září
do listopadu. Všichni jsou srdečně zváni.
Michaela Gajdušková

Před topnou sezonou
Zase je před námi období, kdy budeme
muset intenzivně topit ve svých domácnostech. Než k tomu dojde, měli bychom
se v první řadě postarat o stav komínu.
Nezáleží na tom, jaký druh paliva používáme. Platí tyto zásady:
1. 1x za rok musí provést kontrolu odborník – kominík, kterému předložíte
tzv. požární knihu a on vystaví zprávu
o kontrole. Pokud zprávu nemáte a topíte, hrozí vám pokuta až 25 000 korun.

2. Pokud má kotel výkon do 50 kW, můžete si komín čistit sami 3x do roka a
termín zapsat do požární knihy. Topíteli plynem, stačí kontrola odborníka.
3. Pokud komín nepoužíváte, musíte ho
zabezpečit proti dešti a na místě připojení spotřebiče umístit tabulku „Mimo
provoz“.
4. Pokud dojde k požáru a prokáže se
přímá souvislost se zanedbáním péče o
komín, sníží pojišťovna pojistné plnění.
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Nikdo nechce, aby k požáru došlo, proto www.skcr.cz. Nejbližší kominík žije
věnujte i této důležité otázce svou pozor- v Bohuslavicích. Jmenuje se p. Frgal,
nost! Nedbalost se skutečně nevyplácí. telefon 733 190 915.
Seznam kominíků najdete na internetu:
Šarovští hasiči

Gratulace – Rozloučení – Akce - Výročí
Oslavenci - gratulujeme
12. 11. - Oldřich Rochovanský

70 let

Z oslavy narozenin
L. Jurčové a J. Pavlíka

Pozvánky na akce
Drakiáda - 23. října (neděle)
Lampionový průvod - 12. listopadu (sobota)

Připomínáme
14. září - 75 let od úmrtí T. G. Masaryka
20. října - Den stromů

Z tisku:
Televize RTA. 29.6. - V Minutách
regionu - informace o uzavírce silnice
Šarovy - Březolupy, Právo, 26.8. V článku Aleše Fuksy - Zlínská umělecká škola přijímá studenty uvádí
autor jako učitele výtvarníka Lubomíra Jarcovjáka

MF DNES, 17.8. - V článku Jany
Fuksové - Obce čeká dopravní kolaps
u v á dí autorka obec Šarovy i jméno
starosty Františka Langra. Rozhovor
se starostou o plánované objížďce
kvůli uzavřeným Huštěnovicím

Své podněty, nápady, články a fotografie můžete zasílat
na sarovec@sarovy.cz
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PUTOVÁNÍ NA HRAD ŠAROV 2011

foto MF
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