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Křížová cesta v Bukovanech. Foto MF

Hykův dub „Memento.“ Foto MF
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Vážený čtenáři,

dostává se vám do rukou obecní zpra-

vodaj s pořadovým číslem 3 roku 2013, 

ve kterém se dočtete o událostech, kte-

ré se odehrály v období od prázdnin 

do září. Toto období bývá na akce skou-

pější, jelikož jsou dovolené a začátek 

školního roku, ale vždy se něco najde, co 

zaujme. Tradiční červencová noc s po-

pulární Zdounečankou, velké rozloučení 

s prázdninami s bohatým a zajímavým 

programem pro děti a v neposlední řadě 

historicky první účast milovníků krojů 

a muziky na tradičních Slavnostech vína 

a otevřených památek v Uherském Hra-

dišti. Rovněž návštěva v družební obci 

Šárovcova Lhota a podepsání smlouvy 

o partnerství mezi „potomky“ rodu Ša-

rovců se zapíše do kroniky obce jako 

důležitá součást života. Díky obětavosti 

lidí, kteří mají na starosti knihovnu, se 

tato dočkala drobných „kosmetických“ 

úprav, za což je potřeba poděkovat. Ur-

čitě byla zajímavá i beseda občanů se 

zástupcem Ředitelství silnic Zlínského 

kraje o v příštím roce plánované rekon-

strukci silnice druhé třídy, která protíná 

naši obec. Byly rovněž zahájeny práce 

na opravě kaple a jejího okolí. V tomto 

čísle naleznete pokračování seriálu roz-

hovorů se zajímavými lidmi naší obce. 

O všech těchto událostech, ale i jiných 

zajímavých věcech se dočtete v tomto 

vydání našeho obecního zpravodaje. 

Přeji příjemné počtení.
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Obecní zastupitelstvo informuje

20. a 21. zasedání OZ                               4

Příroda kolem nás

Přírodní jevy a časové úseky                  18

Šarovské osobnosti

Hykův dub pro mě byl místem zastave-

ní. Od prvních dní na Šarovech jsem ho 

vnímal. 

Druhé setkání potomků rodu Šarovců

V odpoledních hodinách se hosté po-

bavili při bohatém kulturním programu 

v areálu místní staré cihelny

Šarovjané poprvé na Slavnostech vína

Letos v září se konal již 11. ročník tohoto 

festivalu, neopakovatelného zážitku živé-

ho folkloru v duchu vinařských tradic, li-

dových písní a tanců.

František Langr

text František Langr

text Jana Fuksová / foto Martin Fusek
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Je přítomno 6 členů zastupitelstva, za-

sedání je usnášení schopné v souladu 

s ust. § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-

cích. Jednání řídí starosta František Langr

Body programu: 

Schválení závěrečného účtu obce za rok 

2012

Starosta František Langr předložil ke 

schválení závěrečný účet obce za rok 

2012 včetně zprávy nezávislého audito-

ra o výsledku přezkoumání hospodaře-

ní obce za rok 2012 bez výhrad. Úplné 

znění zprávy o provedení přezkoumání 

hospodaření je přílohou k závěrečnému 

účtu obce, která je uložena v kanceláři 

OÚ k nahlédnutí.

Rozpočtový výhled obce 2013-2015

Byl předložen starostou rozpočtový vý-

hled obce Šarovy na roky 2013 – 2015.

Rozpočtové opatření č. 1/2013

Dále starosta předložil přesun roz-

počtových prostředků na jednotlivých 

paragrafech a položkách.

Schválení vyhlášení záměru – prodej 

p.č. 101/2, p.č. 113 v k.ú. Šarovy

Bylo schváleno vyhlášení záměru obce 

o prodeji obecních pozemků p. č. 101/2 – 

zahrada o výměře 18 m² a p. č. 113 – za-

hrada o výměře 116 m², zapsány na LV 

10001 pro obec Šarovy.

Zadání pořízení územního plánu 

obce dle zákona 183/2006 Sb.

Zastupitelstvo obce rozhodlo zažádat 

o pořízení zadání vypracování územního 

plánu obce. Určeným zastupitelem usta-

novuje starostu obce Františka Langra. 

Současně pověřuje starostu k zahájení 

příprav pro výběr zpracovatele plánova-

cí dokumentace.

Pronájem pozemku p. č. 523/29 v k. ú. 

Šarovy

Žádost pana Jana Ambrůze o proná-

jem, odkup či směnu obecního pozem-

ku p. č. 523/29 v k. ú. Šarovy zastupite-

lé obce Šarovy neschválili.

Vstup do Sdružení místních samo-

správ – SMS ČR

Starosta seznámil přítomné s podáním 

žádosti obce Šarovy za člena do Sdru-

žení místních samospráv ČR. Jako zá-

stupce obce zastupitelstvo jmenuje sta-

rostu obce.

Schválení dohody mezi ŘSZK a obcí – 

rekonstrukce silnice II/497 v roce 2014

Zastupitelstvo obce Šarovy schválilo 

uzavření dohody o společném postu-

pu při přípravě a realizaci stavby Silni-

ce II/497 Šarovy – Bohuslavice č. 73/13 

mezi stranami Ředitelství silnic Zlín-

ského kraje a obcí Šarovy.

Návrh usnesení

Starosta přednesl návrh na usnesení 

č. 20/2013.

Odsouhlaseno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Je přítomno 6 členů zastupitelstva, za-

sedání je usnášení schopné v soula-

du s ust. § 92 zákona č. 128/2000 Sb., 
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20. zasedání OZ, 25. 6. 2013

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

21. zasedání OZ, 27. 8. 2013
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o obcích. Jednání řídí starosta Franti-

šek Langr.

Schválení vyhlášení záměru – prodej 

pozemků

Starosta František Langr předložil 

ke schválení vyhlášení záměru obce 

o prodeji obecních pozemků p. č. 65/6 

– zastavěná plocha a nádvoří o výmě-

ře 36 m² a p. č. 65/16 – ostatní plocha 

o výměře 7 m², zapsány na LV 10001 pro 

obec Šarovy v k. ú. Šarovy.

Schválení vyhlášení záměru – směna 

pozemků 

Zastupitelstvo schválilo vyhlášení zá-

měru o směně pozemků p.č. 449 – za-

hrada o výměře 

27 m² a p. č. 451 – zahrada o výmě-

ře 15 m², zapsány na LV 10001 pro 

obec Šarovy v k. ú. Šarovy za pozemek 

p. č. 505/1 – ostatní plocha o výměře 

146 m², v k. ú. Šarovy zapsány na LV 22 

ve vlastnictví Mülerová Ludmila, bytem 

Šarovy 34.

Schválení prodeje pozemku p. č. 101/2

Byl schválen prodej obecního pozemku 

p.č. 101/2 – zahrada o výměře 18 m², 

zapsán na LV 10001 pro obec Šarovy, 

v k. ú. Šarovy, za cenu 216 korun.

Schválení prodeje pozemku p. č. 113

Dále byl schválen prodej obecního po-

zemku p. č. 113 – zahrada, o výměře 

116 m², zapsán na LV 10001 pro obec 

Šarovy, v k. ú. Šarovy, za cenu ve výši 

1 392 korun. 

Schválení nabytí pozemků do vlast-

nictví – p. č. 20/1, 20/2, 52/2

Zastupitelstvo schválilo nabytí ne-

movitosti do vlastnictví obce Šaro-

vy a to včetně jejich součástí a pří-

slušenství bezúplatným převodem 

pozemků – p. č. 52/2 ostatní plocha, 

o výměře 75 m², odděleného z původ-

ního pozemku geometrickým plánem 

č. 199-49/2007 odsouhlaseným pří-

slušným katastrálním pracovištěm Ka-

tastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro 

obec a k. ú. Šarovy, p. č. 20/2 ostatní 

plocha, o výměře 195 m² a p. č. 20/1 

ostatní plocha o výměře 609 m² od-

dělených z původního pozemku geo-

metrickým plánem č. 232-048/2012 

odsouhlaseným příslušným katastrál-

ním pracovištěm Katastrálního úřa-

du pro Zlínský kraj pro obec a k.ú. 

Šarovy, od Zlínského kraje, se síd-

lem třída Tomáše Bati 21/ 761 90 Zlín, 

IČO 70891320.

Schválení koupě části pozemku p.č. 279

Dále bylo odsouhlaseno nabytí ne-

movitosti do vlastnictví obce Šaro-

vy, a to včetně jejich součástí a pří-

slušenství úplatným převodem po-

zemku p. č. 279-2 – ostatní plocha, 

o výměře 492 m², odděleného z pů-

vodního pozemku geometrickým plá-

nem č. 245-050/2013 odsouhlase-

ným příslušeným katastrálním pra-

covištěm Katastrálního úřadu pro 

Zlínský kraj pro obec a k. ú. Šarovy, 

od Dušana Soukupa a Dagmar Sou-

kupové, oba bytem Šarovy 96, 763 51 

Bohuslavice u Zlína za cenu ve výši 

12 300 korun. 

Schválení přijetí dotace od SZIF na akci 

Kaple a její okolí v novém

Starosta předložil ke schválení přije-

tí dotace na projekt Kaple a její oko-

lí v novém od SZIF z Programu roz-

voje venkova ČR. Zastupitelstvo po-

věřuje starostu obce Františka Langra 
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k podpisu Dohody o poskytnutí dotace 

z Programu rozvoje venkova ČR.

Schválení výběru dodavatele na akci 

Kaple a její okolí v novém

Dále byl starostou předložen výběr 

dodavatele na projekt Kaple a její 

okolí v novém, na základě výběrové-

ho řízení o veřejných zakázkách ma-

lého rozsahu. Zakázka není zadávána 

v režimu zákona, ale zadavatel postu-

poval při výběru dodavatele v soula-

du s požadavky SZIFu, pravidel pro 

poskytnutí dotace Programu rozvoje 

venkova. Jako dodavatel byla vybrá-

na firma EKO-UH, s.r.o., Staré Město.

Schválení spisového a skartačního 

řádu

Na základě povinností obce ve vztahu 

k Zákonu o archivnictví a spisové Služ-

bě č. 499/04 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o archiv-

nictví a spisové službě, dále vyhláška 

č. 646/04 Sb. o podrobnostech výkonu 

spisové služby a § 305 Zákoníku prá-

ce byl odsouhlasen Spisový a skartační 

řád obce Šarovy.

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o za-

jištění dopravní obslužnosti

Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1 

ke smlouvě č. 0/0097/DOP – o po-

skytnutí finančního příspěvku za úče-

lem zajištění dopravní obslužnosti dle 

zákona č. 111/1994 Sb., O silniční do-

pravě, ve znění pozdějších předpisů, 

na území Zlínského kraje veřejnou 

autobusovou linkovou dopravou.

Návrh usnesení

Starosta přednesl návrh na usnesení 

č. 21/2013.

Odsouhlaseno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

ŠAROVSKÉ OSOBNOSTI

V tomto čísle vám přinášíme druhý 

rozhovor se zajímavými osobnostmi 

ze Šarov. Všechny je znáte, ale možná 

o nich nevíte zdaleka všechno. Pro-

to jsme se rozhodli trochu je přiblížit 

prostřednictvím rozhovorů. 

Tentokrát přibližujeme Lubomíra Jar-

covjáka. Autora uměleckých děl, kte-

rá stojí ve Zlíně, Šarovech i Bukova-

nech. Právě pro posledně jmenova-

nou obec na Kyjovsku vytvořil před 

několika lety křížovou cestu a mo-

mentálně pro novou kapli v Bukova-

nech dokončil sochu Krista v životní 

velikosti. Rozhovor s ním vedla Jana 

Fuksová.

Proč ses vlastně začal věnovat umění? 

Přivedli tě k tomu rodiče? 

Od dětství mě vzrušovalo kreslení a ma-

lování. Samo od sebe. Nikdo mě nevedl, 

ale rodiče to respektovali a podporova-

li mě. Později jsem se dozvěděl, že mým 

vzdáleným příbuzným je malíř Vladimír 

Jarcovják. Asi je něco v genech člověka. 

Když jsem navštívil první otevřenou vý-

stavu - salon v roce asi 1990 v Praze při-

táhl mě obraz právě Vladimíra. Neznal 

jsem ho v té době.

Kdo by chtěl vidět nějaké tvé dílo, sta-

čí, když se zastaví u šarovského obec-

ního úřadu. 

Hykův dub pro mě byl místem zastavení. 
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Od prvních dní na Šarovech jsem ho vní-

mal. To, že jsem se mohl podílet na za-

chování tohoto symbolu, je mi ctí.

Dělal jsi také Pietní místo, které ve Zlí-

ně připomíná dva chlapce, kteří ze-

mřeli po pádu stromu. Byla tato prá-

ce pro tebe složitější, když se vázala 

ke konkrétním lidem? 

Práce na pomníku se mně váže s osob-

ně těžkým obdobím. Strašná tragédie, 

která se stala a nedá se vrátit, je me-

mentem pro zamyšlení. Na to zamyš-

lení jsem já měl čas až po realizaci sa-

motné. Ta práce byla hektická, strašně 

rychle muselo být vše hotové, což je ob-

raz dnešní doby.

Na čem pracuješ právě teď? 

Spolu se synem Jakubem a kolegy vý-

tvarníky Radimem Hankem, Ivo Sed-

láčkem, Markétou Prokopovou a Zdeň-

kem Gajdošem jsme dokončili Kapli 

Jana Pavla II. v Bukovanech. Z ital-

ského mramoru je vytvořený svatostá-

nek, obětní stůl, ambon, dvě stolice pro 

kněze a ministranty i podlaha. Všech-

no bylo na můj návrh vyrobeno přímo 

italskými kameníky v Carrare. Z dubu 

jsem pro kapli vytvořil korpus Ježíše 

Krista v životní velikosti. 

Možná někteří lidé nevědí, že tvůj 

obor je také umělecká knižní vazba. Je 

pro tebe zajímavější „sochařina“ nebo 

knihy? 

Knižní vazbě už se bohužel nevěnu-

ji. V době, kdy jsem plynule propojoval 

tvoření knih - objektů, to byl právě spo-

jovací článek - od grafi ky k prostorové-

mu tvoření. 

Pokud vím, na některých dílech už 

s tebou pracuje i syn Jakub. Míváte 

hodně odlišné názory nebo se v tvor-

bě shodnete? 

S Jakubem spolupracujeme odjakživa. 

Zajímalo ho, co dělám, tak jsme spolu 

trávili čas v dílně a mluvili o všem. Teď 

se na něho přirozeně obracím a ani se 

moc nehádáme. 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně 

úspěchů.

Profi l 

Mgr. Lubomír Jarcovják se narodil 12. srp-

na 1962. Studoval na katedře výtvarné vý-

chovy Pedagogické fakulty UJEP v Brně 

a na Střední průmyslové škole grafi cké 

v Praze obor konzervátorství. Věnoval se 

grafi ce, práci s papírem a knižní vazbě. 

Pracuje s různými materiály. Vystavoval 

v ČR i zahraničí.  Je autorem uměleckých 

knižních vazeb, Pietního místa ve Zlíně i 

Křížové cesty v Bukovanech. Je vedoucím 

oboru grafi cká tvorba na Zlínské soukro-

mé vyšší odborné škole umění.
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ČERVENCOVÁ NOC SE ZDOUNEČANKOU

V sobotu 13. července uspořádal Sbor 

dobrovolných hasičů tradiční červenco-

vou noc, na které stejně jako loni hrála 

dechová hudba Zdounečanka. Rozdíl 

byl ale ten, že akce se letos uskutečni-

la v pěkně připraveném areálu výletiště 

(loni byla v sále). I přes příznivé počasí 

navštívilo zábavu asi 100 návštěvníků, 

což byla spodní hranice očekávání po-

řadatelů. I tak ale byla zábava vydařená 

a opět zpestřená bigbítovým rytmem. 

Hlavní cena v tombole zůstala doma, 

benzínovou sekačku vyhrál Lubor Křen.

David Fejt

DRUHÉ SETKÁNÍ POTOMKŮ RODU ŠÁROVCŮ

27. července 2013 se uskutečnilo ve vý-

chodních Čechách druhé setkání obcí, 

které se rozhodly v loňském roce navá-

zat kontakt a spolupracovat. Na setkání 

v Šarovcích na Slovensku v loňském roce 

byla předjednána smlouva o vzájemné 

družbě a spolupráci a letos se předsta-

vitelé zmíněných obcí sešli v Šárovcově 

Lhotě v malebném podhůří Krkonoš, 

aby tuto dohodu slavnostně podepsali.

Za krásného letního počasí (téměř 37°C 

ve stínu), se toto setkání konalo díky 

pozvání starosty Lhoty, při příležitosti 

výročí založení obce a setkání místních 

rodáků. Po úvodním přijetí a seznáme-

ní se při projížďce na korbě historického 

hasičského vozidla rozlehlým katastrem 

této obce, se po slavnostním obědě ode-

hrál akt podpisu již zmíněné smlouvy. 

Tato smlouva vycházející z historicky 
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společných názvů obcí, z dlouhodobě 

společného historického vývoje a spo-

lečných kontaktů, obsahuje mimo jiné 

vzájemnou výměnu a přebírání zkuše-

ností samosprávy v oblasti hospodářské, 

kulturní, vzdělávací a sportovní, podporu 

spolupráce podnikatelů a odborníků s cí-

lem přebírat poznatky a šíření informací 

na podporu nových podnikatelských ak-

tivit. Dále je ve smlouvě zmíněna podpo-

ra třetího sektoru – společenských orga-

nizací a občanských sdružení.

V odpoledních hodinách se hosté pobavili 

při bohatém kulturním programu v areálu 

místní staré cihelny, která je využívána při 

konání všech kulturních akcí ve Lhotě. Se-

tkání, stejně jako to loňské na Slovensku, 

se neslo ve velmi příjemné atmosféře a při 

loučení se všichni shodli na tom, že tyto 

každoroční návštěvy v jednotlivých ob-

cích budou pokračovat i v příštích letech. 

Takže v roce 2014 přivítáme naše přáte-

le ze Slovenska a Čech u nás na Moravě 

a věřme, že jim přichystáme stejně zajíma-

vé zážitky jako oni nám.

                                                   František Langr

HISTORIE ŠAROVCŮ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ
 A NA SLOVENSKU

Šárovcova Lhota, Šarovce a Šarovy. 

Název všech tří obcí nám připomíná 

zakladatele slavného vladyckého rodu 

Šarovců ze Šarova.
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V dochovaných historických doku-

mentech se píše, že už v druhé polovině 

12. století seděli Šarovcové na šarovské 

tvrzi. Koncem 14. století se rod velmi 

rozšířil a jeho členové odcházeli na jiná 

zboží a měnili i svůj titul – píše bývalý 

kronikář naší obce Antonín Světlík.

K Šarovcům v této  kronice jsme se 

s panem Václavem Pajtinou často vraceli 

a pátrali, kde všude své statky rozmno-

žovali a rody zakládali. Tak Vašek pátral 

po Šárovcích a našel v Čechách vesnici Šá-

rovcovu Lhotu a na Slovensku Šarovce, je-

jichž zakladatelé byli Šárovcové ze Šarov.

A co se dovídáme o těchto obcích po spo-

lečném setkání?

Šárovcova Lhota byla založena asi roku 

1197-1232 za vlády krále Přemysla 

Otakara I. Název vesnice je odvozen od 

jména jejího zakladatele Šárovce. Jeho 

poddaní byli na čas zbaveni daní, do-

stávali takzvaně lhůtu. Od toho vznikl 

název Lhota. Později byla zvána Lhota 

Šaroves, ves Šárova, roku 1860-1918 

Lhota Šárova. Začátkem 16. století byli 

majitelé Lhoty páni Václav a Bořek Šá-

rovci. 

Šárovci vymřeli v 17. století. Václav Šá-

rovec byl v pondělí před Bartolomějem 

(20. srpna) roku 1537 odsouzen za to, 

že nařkl zemské pány. Potom byl mu-

čen a popraven na Pohořelci u Prahy.

První písemná zmínka o obci Šarov-

ce pochází z roku 1245 a mluví se v ní 

o obci Velké Šarovce, osada Malé Ša-

rovce, v roce 1272 pak pod názvem Šá-

rovy. O tom, že Velké Šarovce byly dáv-

no před rokem 1245, svědčí skutečnost, 

že už v roce 1266 byl v obci kostel a dva 

mlýny.

Tolik krátkých údajů o obcích Šárov-

cova Lhota a Šarovce se společným 

zakladatelem Šárovce ze Šarova. Ne-

dokončili jsme s panem Pajtinou bližší 

poznatky o posledních Šárovcích žijí-

cích ve Slezsku. Často se vracím ke kro-

nice pana Světlíka, a co se mi podařilo 

doplnit o rodě Šárovců na Opavsku, 

napíši v příštím čísle Zpravodaje.

Libuše Langrová

PRÁZDNINY SKONČILY, HURÁ DO ŠKOLY!

Tradiční rozloučení s dvouměsíční 

školní přestávkou si mohli užít i ša-

rovské děti. A nakonec se ukázalo, 

že akce nepřilákala jen domácí, ale 

i rodiny se školáky z okolních obcí. 

Uskutečnila se 17. srpna na Výle-

tišti za obecním úřadem. Od třetí 

hodiny odpoledne mohly děti řádit 

na nafukovacím skákacím hradu nebo 

si nechat na obličej namalovat tygra, 

motýla nebo romantické květiny. 

Největší pozornost menších i větších 

dětí a dokonce i dospělých ale přita-

hoval netradiční autovláček. Jezdil 

na trase ze Šarov do Bohuslavic u Zlí-

na a během svých třech jízd byl větši-

nou vždycky obsazený do posledního 

místa. Všichni tak mohli zažít neopa-

kovatelný pohled na naši i sousední 

obec. Starší děti vydržely i na pláno-

vanou večerní dětskou diskotéku.

Jana Fuksová
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Díky novému knihovníkovi Adamu 

Gagovi, členům jeho rodiny a příbu-

zenstva, se obecní knihovna v Šarovech 

dočkala nového „kabátu“. Byly natřeny 

všechny police a regály na knihy, čás-

tečně byl obměněn a doplněn nábytek 

interiéru a při vstupu může čtenář najít 

další příjemné změny v tomto stánku 

vzdělávání. Touto cestou bych chtěl po-

děkovat paní Martině Gagové a Petru 

Popelkovi za zkrášlení naší sice malé, 

ale o to útulnější knihovny, která byla 

KNIHOVNA V NOVÉM

v loňském roce středem pozornosti 

natáčení České televize v rámci cyk-

lu Literární revue 333. To, že zájem 

o knihovnu je poměrně slušný, do-

kazuje i celkem vysoká návštěvnost, 

za což bych chtěl poděkovat i odcháze-

jící knihovnici Míše Gajduškové, která 

„žezlo“ předala svému bratrovi. Pevně 

věřím, že ten bude pokračovat v zapo-

čatém díle a knihovna bude i nadále 

fungovat tak, jak se sluší a patří.

text František Langr / foto Martin Fusek
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STOLNÍ TENIS

Stalo se už tradicí, že šarovští stolní tenis-

té vstupují do nové sezóny soustředěním 

v Hluku, kde jim zdejší sportovní hala po-

skytla zázemí od 29. do 31. srpna. Fyzicky 

zdatnější část oddílu dorazila na soustře-

dění na kole, ti méně zdatní přijeli raději 

automobilem, v pátek 30. srpna pak při-

vezl Dušan Soukup i mladé pingpongáře, 

kteří si tak mohli vyzkoušet dvoufázový 

trénink pod vedením zkušeného trenéra 

Karla Bojka. Náročnost tréninku zmáha-

la i zkušené hráče, ti ovšem nepodcenili 

regeneraci a spánek mezi jednotlivými 

tréninky a s přehledem zvládli i návrat 

zpět na kole.

Šarovští pinpongáři se letos objeví v pěti 

soutěžích. Reprezentovat bude v Divizi 

družstvo A (Karel Bojko, Petr Jahůdka, 

Jiří Strejček, Jan Plhák), v Krajské soutě-

ži II. třídy družstvo B (Lubor Křen, Ro-

bert Gajdušek, Martin Plhák, Petr Ku-

báč), v Okresní soutěži II. třídy družstvo 

C (Václav Henzl, Libor Henzl, Vladimír 

Batoušek, Milan Svoboda), v Okresní 

soutěži III. třídy družstvo D (Josef Liša-

ník, Radovan Panoš, Martin Fusek, Jaro-

mír Weiss) a v Okresní soutěži IV. třídy 

družstvo E (Radek Soukup, Petr Kadl-

čík, Marek Zikmund, Ondřej Soukup, 

Jiří Machala, Matěj Balšán, Michaela 

Kovačíková, Josef Lišaník ml., Kryštof 

Fusek, Karel Strejček, Tomáš Kadlčík, 

Petr Mach, David Fejt, Dušan Soukup, 

Jan Soukup). Všechny družstva budou 

Soustředění v Hluku.
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hrát ve vyšších soutěžích než loni, čeká 

je tedy velmi náročná sezona a většina 

zřejmě bude bojovat o udržení. Vyjím-

kou je družstvo A, které může překvapit 

i postupem do III. ligy. Novinkou letoš-

ního roku je i angažmá profesionální-

ho trenéra, Karla Bojka, mimochodem 

i vynikajícího hráče a člena šarovského 

A týmu, pod jehož vedením dělají velké 

pokroky zejména ti nejmenší.

V režii pingpongářů proběhla 13. a 14. září 

velká brigáda. V sále, na stěně od zastávky 

jsme odstranily vrstvy staré malby, natáh-

li novou omítku a z vlastních prostřed-

ků vymalovali celý sál, vestibul a toalety. 

Po rekonstrukci kuchyňky, kterou jsme 

provedli na jaře tak byl učiněn další krok 

k celkové obnově sálu.

Smutné je, že v obci se najdou i lidé kterým 

jsme trnem v oku. Argumentují zejména 

tím, že nás Obec preferuje jak v podpoře 

fi nanční, tak v podpoře poskytování záze-

mí a že v Šarovech hraje tolik přespolních 

hráčů hlavně proto, že nemusí nic platit. 

Vzhledem k tomu, že jde o argumenty ne-

pravdivé nebo zkreslené, pokusím se věci 

uvést na pravou míru.

Obec nám poskytuje zázemí v sále po-

hostinství včetně energií a v letošním 

roce poskytla fi nanční příspěvek ve výši 

10 tis. Kč. Co se týká zázemí, kompenzu-

jeme tyto náklady zajištěním kompletní-

ho servisu sálu a brigádami na výletišti 

a v okolí budovy obecního úřadu. Před-

pokládám, že každý občan, který občas 

sál navštěvuje,  zanamenal nové osvětle-

ní, novou kuchyňku, že je vymalováno. 

Finanční příspěvek je určen na částečné 

pokrytí trenéra pro děti (7 tis. Kč) a ná-

kladů na hudební skupinu při pořádání 

Účastníci soustředění v Hluku.
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fašankové zábavy (3 tis. Kč). O zbytek 

rozpočtu, který se pohybuje v řádu de-

setitisíců se musí hráči postarat sami 

a to jenom dospělí, mládež má vše zdar-

ma (tričko, šortky, teplákovou soupravu, 

úhradu registrace). Hráči musí každý 

rok zaplatit poplatek a sehnat sponzo-

ry. A jsou to právě přespolní hráči, kteří 

přináší do šarovského stolního tenisu 

nejvíce peněz. A samozřejmě bez nich 

by jsme nemohli hrát tak vysoké soutěže 

a držet herní kvalitu tak vysoko.Chtěl 

bych připomnět, že oddíl stolního tenisu 

TJ Sokol Šarovy je nejaktivnější sportov-

ní složka a jediná, která aktivně pracuje 

s dětmi a mládeží a v současnosti zažívá 

největšího rozmachu. Doufám, že tyto 

objektivní informace umožní každému 

udělat si svůj vlastní názor jestli je nebo 

není dobře, že Obec podporuje stolní 

tenis.

text / foto Martin Fusek

Brigáda v sále.

ŠAROVJANÉ POPRVÉ NA SLAVNOSTECH VÍNA

Mikroregion Za Moravú je sdruže-

ní dvanácti obcí na severu sousedící 

s mikroregionem Otrokovicko, na vý-

chodě s Luhačovickým Zálesím, na zá-

padě s mikroregionem Staroměstsko a 

na jihu s Uherskobrodskem.

A právě naše obec byla poslední, která 

loni vstoupila do tohoto uskupení. Jsme 

na samotném severním okraji toho-

to regionu, a přestože jsme jako jediní 

součástí jiného okresu než zbývajících 

11 členů, nebylo možné se nepřipojit 
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k akci, která svým rozsahem nemá v celé 

republice obdoby – Slováckým slavnos-

tem vína v Uherském Hradišti. 

Letos v září se konal již 11. ročník tohoto 

festivalu, neopakovatelného zážitku ži-

vého folkloru v duchu vinařských tradic, 

lidových písní a tanců.

Hrstka mladých nadšenců naší obce, 

kterým nejsou lhostejné tradice našich 

předků, se rozhodla reagovat na výzvu 

starosty a zúčastnit se tohoto tradič-

ního setkání lidí milujících Slovácko. 

Bylo obdivuhodné, jak v krátké době 

zvládli obstarat si kroje pro sebe i pro 

své děti – Amálku, Evičku, Helenku 

a Vendulku.

Další důležitý úkol byl, sehnat doprav-

ní prostředek pro přepravu nejmenších 

účastníků a proviantu. Díky Františce 

Hubáčkové, která zapůjčila malý žeb-

řiňáček a Vlastíkovi Kozlíkovi, který 

zajistil technickou kontrolu, ale bylo 

rázem po starosti.

7. září tak bylo popravdě historickým 

dnem, neboť se naše obec poprvé chys-

tala na takto významnou akci. Ráno se 

všichni sešli a díky starostovi hasičů 

a Luborovi Křenovi se s velkým oče-

káváním vydali do královského měs-

ta. Sraz všech účastníků průvodu byl 

v Mařaticích v ulici Pod Vinohrady. 

Dlouhé, téměř dvouhodinové čekání 

si všichni aktéři, tak jak to bývá dob-

rým zvykem, zpříjemnili porovnáváním 

vzorků vypěstovaných z úrodné půdy 

naší jihovýchodní Moravy.

Bylo příjemné zjistit, že Šarovjané obstá-

li v konkurenci, jak se zapůjčeným vín-

kem od známého vinaře z Polešovic, tak 

zejména s vynikající slivovičkou manže-

lů Soukupových.

Konečně se všichni dočkali a neskutečné 
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množství téměř pěti tisícovek mladých 

lidí, dětí, tetiček a strýců v krojích svých 

regionů se dalo do pohybu.

Tabuli se jménem Šarovy nesl Vlastík 

Kozlík a prapor se znakem Šarovců 

ze Šarov, tedy zakladatelů obce, vztyčil 

starosta.

Nejmladší účastnicí mezi Šarovjany 

byla Amálka, která v opentleném žeb-

řiňáčku byla středem pozornosti mno-

ha přihlížejících po celé trase dvouki-

lometrového průvodu. Častá odměna 

potleskem byla toho důkazem. Neza-

přela, že je ze Slovácka. Seděla, chvil-

kami i dřímala ve vozíčku, obložená 

demižonky s vínem a proviantem, tolik 

potřebným na tak časově náročný po-

chod a užívala si slávu. Rozesmátý tatí-

nek Lubor se skleničkou vína byl toho 

rovněž důkazem.

To, že naši všechno zvládají, bylo dolo-

ženo zpěvem za doprovodu pravidel-

ných účastníků slavností – harmonikáře 

Peti Bernatíka a jeho manželky Zuzky, 

manželů Machových a tancem všech 

krojovaných párů Šarovjanů.

Konečně jsme se dostali na náměstí 

v Hradišti, které bylo zaplněno do po-

sledního místa. Naše prezentace před 

tribunou byla sice pošramocena zkomo-

leným výkladem moderátorek o obci, 

ale ani to nepokazilo dobrý dojem naše-

ho vystoupení a nezabránilo to odměnit 

vínkem tribunu.

Unavení, ale určitě spokojení, jsme od-

cházeli do Smetanových sadů, kde jsme 

se všichni sešli na tradičním místě ur-

čeném našemu mikroregionu a mohli 

si v klidu vychutnat vystoupení folklor-

ních souborů našich spřízněných obcí. 

Doufejme, že se v budoucnu dočkáme 

i vystoupení nějakého souboru, který 

by mohl v naší obci vzniknout. Jak jsme 

mohli vidět, talentovaných lidí máme 

dostatek. Ale to ukáže až čas..

A komu patří poděkování za představení 

naší obce na 11. ročníku Slavností vína? 

Zastupitelstvu obce, které akci podpo-

řilo a všem, kteří do toho šli s elánem 

a nadšením. Lubor a Bohunka Křenovi 

se svými ratolestmi Amálkou a Evičkou, 

Peťa a Veronika Machovi a jejich slečny 

Helenka a Vendulka, Dušan a Dáša Sou-

kupovi (zvlášť poděkování za výzdobu 

vozíčku), Peťa a Zuzka Bernatíkovi (sko-

ro Šarovjané), Vlastík Kozlík, starosta 

s manželkou (příští rok snad i v kroji) 

a Marie Šišáková.

Poděkování též Martinovi Fuskovi, 

který vše zdokumentoval ve fotografi i 

do obecní kroniky pro ty, kteří se nezú-

častnili a budou mít zájem se přesvědčit, 

že jsme ostudu neudělali. Potěšilo i to, že 

jsme mezi přihlížejícími spatřili i pár Ša-

rovjanů, kteří přišli povzbudit naši obec 

v historicky první účasti na této velkole-

pé podívané. 

A nesmíme zapomenout poděkovat 

sluníčku, že opět dopřálo všem krásné 

zážitky a určitě pěkné vzpomínky s přá-

ním, nechť příští účast naší obce je ještě 

hojnější v počtu krojovaných i nekrojo-

vaných, kteří budou tak dobře reprezen-

tovat Šarovy, jako tomu bylo letos.

Bylo příjemné zjistit, že díky všem se Ša-

rovy tímto způsobem dobře prezentova-

ly a zviditelnily se mezi téměř devadesáti 

obcemi krásného Slovácka. Určitě jsme 

se neztratili.

text František Langr / foto Martin Fusek



Podzimní procházky v přírodě mají své 

kouzlo. Pozorujeme, jak letní zeleň se 

mění v pestré zbarvení. Je to čas pada-

jícího listí, červených jeřabin, pouštění 

draků. Jak se mění příroda, tak se mění 

i naše nálady. Z pestrých dnů se stávají 

deštivé, pro nás plačtivé, únavné. A zase 

poradí příroda svými dary.

Med - místo různých lidstva jedů, dopřej 

sobě hodně medu.

Vinná réva (Vitis vinifera) – lidově dar 

bohů, elixír života, hrozno, krev země, 

mléko starců, nápoj života a nesmrtel-

nosti. Hrozny blahodárně působí při 

únavě, nespavosti a nervozitě.

Podzimní odtučňovací kúra - v době 

sklizně vína týden jíme 500g hroznů a 

1000kal. jiné stravy. Do zimních měsíců 

pak budeme posíleni a pročistíme orga-

nismus.

Při sběru šípků můžeme sbírat i plody 

trnky obecné.

Trnka obecná (Prunus spinosa) - velký 

listnatý keř. Trnky dozrávají na podzim, 

mají sametově modrou barvu a velmi 

trpkou chuť. Trnky se používají zejmé-

na pro přípravu hřejivých nápojů. Když

 venku vládne zima a mráz, trnkové víno 

navozuje příjemnou domácí atmosféru. 

Bohatým zdrojem vitamínů jsou trnko-

vé sirupy a džemy.

Tak žádné smutné podzimní dny. Dů-

věřujme přírodě. Trnkové víno zahřeje, 

med povzbudí a vinná réva naladí dob-

rou pohodu.

Měsíce roku

Letních měsíců července i srpna jsme si 

opravdu užili a znovu řekli – léto budiž 

pochváleno.

Podle pranostik se plnili i předpovědi. 
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PŘÍRODA KOLEM NÁS

Réva vinná

Vitis vinifera

Trnka obecná

Prunus spinosa
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Anežka Lišaníková     29. 6. 1943 - 70 let

BLAHOPŘEJEME

Blahopřání paní Anežce Lišaníkové.

Co červenec neupeče, to už srpen nedo-

peče. A červenec upekl, někdy i spálil. 

A měsíc srpen? Nejsou-li v srpnu hřiby, 

nebude v zimě sněhu. Tak doufejme, že 

pranostika nebude aprílová a sněhová 

nadílka přiměřená.

Měsíc září dešťovou nadílkou zachraňo-

val, co jeho bratříčci tak vysušili. Koncem 

měsíce nesplnil pranostiku – na Václava 

bývá bláta náplava. Poslední zářijové dny 

byly slunečné, opravdové babí léto. Koho 

se babí léto dotkne svým letem, bude šťast-

ný. Poděkujme, že se nás dotklo a potěšilo.

A co nám řekne a pobaví o měsíci září 

Humoristický kalendář?

Září

Srpen zajde, příjde září,

libý úsměv v jasné tváři,

vedro se již s chládkem střídá,

na poli se zelí hlídá;

Dozrávají brambory,

orají se úhory,

vše se jako k cíli

ku podzimku chýlí.

Libuše Langrová




