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Vážení čtenáři,

koncem každého roku bývá zvykem na 

tomto místě bilancovat a hodnotit. Jelikož 

toto jsem učinil v posledním čísle loňské-

ho Šarovce vcelku zeširoka, letos se nechci 

opakovat.

Mohlo by to někomu připadat jako sebe-

chvála zastupitelstva. I když víme, že ne 

všechno se daří tak, jak bychom si všichni 

přáli.

A protože všichni, kteří mají upřímný zá-

jem o obec, určitě sledují, co se v ní děje a 

celý rok si jistě vyhodnotí. A jak praví staré 

přísloví: „Zajíci se počítají až po honě“.

Proto Vás chci všechny požádat, nechte 

nás zastupitele pracovat, bojovat se všemi 

problémy, kterých je kvůli situaci v tomto 

státě čím dál tím víc a plnit volební pro-

gram, který jsme si před dvěma lety vytý-

čili.

O největších a nejdůležitějších událostech 

uplynulého roku 2012 jsem se již zmiňoval 

v úvodním sloupku posledního dvojčísla.

Takže se spíše pozastavme a popřejme si s 

blížícími se svátky míru, klidu a vzájemné-

ho porozumění mezi námi všemi, co nej-

pevnější zdraví všech našich nejbližších a 

hodně štěstí a pohody do nadcházejícího 

roku 2013.

Závěrem se omlouvám za opožděné vy-

dání tohoto posledního čísla zpravodaje.

Věřím, že věrní čtenáři budou vstřícní a 

pochopí....
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16. zasedání OZ, 16. 10. 2012

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Je přítomno 6 členů zastupitelstva, zase-

dání je usnášení schopné v souladu s ust. 

§ 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Jednání řídí starosta František Langr.

Body programu: 

Rozpočtové opatření č. 2

V souladu s § 102, písm. a, zák. č. 128/2000 

Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění poz-

dějších změn a doplňků s § 16 odst. 3 

písm. a, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočto-

vých pravidlech územních rozpočtů před-

ložil starosta František Langr schválení 

změny v rozpočtu – přesun rozpočtových 

prostředků na jednotlivých paragrafech a 

položkách dle přílohy.

Zpráva o hospodaření obce k 30.9.2012

Předložená zpráva starostou Františkem 

Langrem o hospodaření obce k 30.9.2012 

byla vzata na vědomí.

Jmenování kronikáře obce

Kronikářem obce s účinností od 1. 11. 2012 

byl jmenován Vlastimil Kozlík.

Veřejnoprávní smlouva – dodatek č. 1

Starosta František Langr seznámil pří-

tomné s dodatkem č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě na projednávání přestupků mezi 

statutárním městem Zlín a obcí Šarovy.

Záměr obce – prodej nemovitého ma-

jetku p.č. 164/1 v k.ú. Šarovy

Na základě žádosti byl vyhlášený zá-

měr obce na úplatný převod nemovitosti 

z vlastnictví obce Šarovy – pozemek p.č. 

164/1, ostatní plocha v k.ú. Šarovy (Sou-

kupová č. 14).

Záměr obce – koupě nemovitého ma-

jetku p.č. 279/1, 300/2, 300/21, 279/2, 

300/3, 300/22 v k.ú. Šarovy do vlastnic-

tví obce

Přítomní byli seznámeni se záměrem 

o nabytí nemovitostí p.č. 279/1. 300/2, 

300/21, 279/2, 300/3, 300/22 v k.ú. Šaro-

vy (Pešulová, Dupal, Soukupovi).

Záměr obce – směna nemovitého ma-

jetku p.č. 217/3 (část) a p.č. 253/3 v k.ú. 

Šarovy

Na základě žádosti byl vyhlášen zá-

měr obce na směnu části pozemku 

ve vlastnictví obce Šarovy: p.č. 217/3, 

ostatní plocha do výměry 110 m2 od-

děleného z původního pozemku ná-

sledně zpracovaným geometrickým 

plánem, odsouhlaseným příslušným 

katastrálním pracovištěm k.ú. pro 

Zlínský kraj pro obce a k.ú. Šarovy, 

za pozemek ve vlastnictví Dupalové 

Renaty a Pištory Františka, oba by-

tem Moravská 4774, 760 05 Zlín, p.č. 

253/3 – trvalý travní porost zapsaný 

v katastru nemovitostí příslušného 

katastrálního úřadu pro Zlínský kraj 

na LV 311, k.ú. Šarovy.

Návrh usnesení

Starosta přednesl návrh na usnesení č. 

16/2012.

Odsouhlaseno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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NA HRADĚ NECHYBĚLA ŠERMÍŘSKÁ
POHÁDKA O PRINCEZNĚ ČESNEČCE

Čtvrtý ročník oblíbeného Putování na 

hrad Šarovy se uskutečnil začátkem září. 

K rozvalinám středověkého hradu za-

vítalo na čtyřicet dětí a více než stovka 

dospělých z obcí Šarovy, Březolupy, Zlá-

manec a Svárov. Pro nejmenší si organi-

zátoři připravili řadu soutěží, nechyběla 

ani atraktivní „lanovka“, kterou zajistili 

šarovští hasiči.

Vrcholem odpoledne strávaného na 

hradě se stalo vystoupení trojice šermí-

řů ze Šarov, Starého Města a Kunovic, 

kteří si pro nejmenší návštěvníky při-

pravili dobovou pohádku O princezně 

Česnečce. I přes drobnou improviza-

ci měla inscenace nejen u nejmenších 

diváků úspěch a sklidila zasloužený 

potlesk.                  text / foto Aleš Fuksa
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DRAKIÁDA NAD ROUSÍNOVEM

Velké množství draků se prohánělo nad 

Rousínovem při letošní Drakiádě, kte-

rou každoročně pořádá Šarovské hejt-

manství. I přes rozmoklé stráně si děti se 

svými rodiči užily pohodové odpoledne, 

při kterém si nad ohněm mohli všichni 

opéct špekáčky.

text Aleš Fuksa / foto Martin Fusek

KRAJSKÉ VOLBY V ŠAROVECH VYHRÁLA LEVICE

V polovině října se konaly volby do Za-

stupitelstva Zlínského kraje. Zároveň 

voliči rozhodovali o svém zástupci v Se-

nátu ČR.

V Šarovech nejvíce lidí volilo do kraj-

ského zastupitelstva sociální demokraty 

(33,33 procenta), za nimi následovali ko-

munisté (14,58), STAN a TOP09 (11,45), 

Strana práv občanů –Zemanovci (8,33). 

Nad pět procent dále získali Lékaři a od-

borníci za ozdravení kraje (6,25) a Stra-

na zelených (6,25). Lidovci klesli na 4,16 

procenta. Ještě hůř dopadli občanští de-

mokraté s 2,08 procenty.

V senátních volbách získali v prvním 

kole nejvíce hlasů Tomio Okamu-

ra (47,82 procent) a Stanislav Mišák 

(23,91). V těsném závěsu za nimi se 
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umístila Jana Juřenčáková (18,47). Ve 

druhém kolem zvítězil Okamura nad 

Mišákem přesvědčivě v poměru 80:20 

procentům.

V krajských volbách přesáhla v Šarovech 

voličská účast celorepublikový průměr. 

Z téměř dvou set voličů jich přišlo 54,04 

procenta. V prvním kole senátních vo-

leb hlasovalo pro svého kandidáta 53,05 

procenta Šarovjanů, ve druhém pak 

35,68 procenta voličů.

ADVENT – TRADICE

Vánoční tradice ukončíme humorem 

ze Starého humoristického kalendáře.

Úvodem poznámka redakce kalendáře 

z roku 1929: ,,Vyňato jest z prastarého 

kalendáře z roku 1848. V originále tisk-

nuto jest uvedené říkání starým švaba-

chem, které my v tiskárně nemáme.“

Prosinec

V tomto posledním měsíci bychme se 

bystře poohlédnaut měli, jak sme ten 

minulý ztrávili, abychme si z toho na-

učení vzíti mohli, co nám budaucí rok 

konati zapotřebí.

Zima dělá nejkrásnější pokroky, potoky 

a řeky ledem se krejí, sněhy se jen sypau, 

sanice jsau v módě, dříví se vozí, advent 

se slaví, a pivo se pije.

Básníkové se potí, a kují k nastávajícímu 

novému roku nové verše, kalendáře se 

prodávají a lhářům se nevěří.

Slunce vstaupí ze znamení střelce do zna-

mení kozorožce: honky se slaví, krve pro-

lití zajíců a srnců, slečinky chystají šaty a 

počítají dny.

Na ledě bývá živo, a kdo upadne, musí 

zase vstávat: pročež kdo stojíš, dej pozor, 

aby si nepadl, a kdo sedíš, ostaň sedět 

nebo jest lépe ostat sedět, nežli v lecjaké 

postavení se uvázat.

Vánoce tu hausky se pečau, Štědrý večer 

přichází, a s ním překvapení mladých i 

starých. Po překvapení, ta radost štědro-

večerní nám patrný důkaz dává, jak málo 

člověk potřebuje, aby šťastným byl, neb

Pak-li pravé štěstí,

Někomu má kvést,

Není na tom dosti,

Statků mít v hojnosti!

Neb jen ten,

Kdo je spokojen,

Šťastným může býti,

A nemusí míti

Ani v kapse groš.

S prosincem rok dokoná,

Potom spadne opona;

Nyní však je pravý čas,

Bysme přísně vyšetřili,

Důkladně se přesvědčili;

Co nám vnitřní pravý hlas;

Minulý jestli sme rok,

Učinili větší krok

K našemu vzdělání,

Jestli sme se polepšili,

Komu sme as ublížili;

Pak-li sme se prohřešili,

Čiňme hned pokání.



8

Tradice

Advent je pro nás nejoblíbenějším 

svátkem roku. Má také nejvíce tradic. 

Ty nejznámější jsou psány v minulých 

Zpravodajích.

Našla jsem v kalendářích další, které 

můžeme na Štědrý den vyzkoušet.

- Hospodyně nesmí během štědrove-

černí večeře vstávat od stolu, jinak by jí 

v nastávajícím roce nenesly slepice.

- Na štědrovečerním stole by mělo být 

9 pokrmů. Od každého druhu jídla je-

den. Vánoční stůl zajišťuje blahobyt ro-

diny po celý další rok.

- Praní prádla na Štědrý den přináší 

podle pověry smůlu a neštěstí.

- Šlápnutí bosou nohou na sekeru o Štěd-

rém dni vám zajistí, že po celý rok vás ne-

budou bolet nohy.

Další vánoční včelařské tradice byly pro 

mne tak zajímavé, že se chci o ně podělit 

i s vámi. 

Štědrý den pro včelaře.

Vánoce v rodině včelaře se od jiných liší 

tím, že na štědrovečerním stole nesmí 

chybět alespoň něco, co může připomínat 

včely nebo včelařství – fi gurka včely, me-

dové pečivo, medovina apod.

O Štědrém dnu včelař samozřejmě na své 

včely nezapomíná. Tichounce poslechne 

jejich bzučení, odmete sníh z česen a při-

loží kousek něčeho medového ze svého 

štědrovečerního stolu. A jak se praví ode-

dávna: Pokud tak nečiníte, letos určitě tak 

činit nezapomeňte!

Stará tradice v dávnověku

Lapkové v dávnověku včely kradli, také 

dnes je nutno bát se zlodějů. Kradou 

včely i s úly, netuší, že na ně čeká boží 

trest: Aby včel neukradli, hospodář tu 

noc ze Štědrého dne na Boží narození 

o 12. hodině úplně nahý upřede nit, a 

když ponejprv na jitřní zazvoní, oběh-

ne nahý třikrát okolo včelína a tu nit 

o včelín otočí, neohlédaji se. Vkročil-li 

by zloděj do včelína, spíše nevyjde, až 

hospodář přijde a ho pustí.

Medový recept pro naše zdraví: Recept 

je jen jeden – denně chleba s medem.

Zdroj - Receptář č.12/2012 Reader´s di-

gest výběr

Libuše Langrová

MĚSÍCE V ROCE

Místo pranostik na každý měsíc v roce 

jsem zvolila humorné říkání. Je k poba-

vení i k zamyšlení.

Starý humoristický kalendář z roku 

1848

Leden

Pomni člověče! že leden 

Bývá v roce jenom jeden,

A kdo tento marně ztratí,

Tomu že se, a kdyby i vysokého stáří 

dosáhl, a mnoho pozemských statků na-

hromadil, nikdy více nenavrátí;

Pročež začni zrovna v lednu:

Nezmař chvilku ani jednu,

Nedohlídej sklénkam ke dnu,

A když se zamiluješ, což se i tomu

nejmaudřejšímu mudrci snadno 

přihoditi

může, miluj věrně jenom jednu. 
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Únor

Únor, druhý měsíc v roce, 

Na řece i na potoce

Bývá ještě led;

Pod ledem však hned

Číhá živel potutelný,

Podvodný nenasytelný:

Pak i jazyk oněch lidí,

Kteří jen po zisku slídí,

Hladký je co led;

V srdci se však podvod skrývá,

Místo medu jen tam bývá

Lest a klam a jed.

Březen

Březen jestiť měsíc třetí, 

Tak ty časy hbitě letí!

Leden, únor, sotva že se

Odebraly v plném plese,

Již tu březen měsíc třetí;

Pročež nikdy neváhejme,

Maudře času užívejme,

Zevlování zanukajme;

Ve svornosti setrvejme.

A na překážky, které se nám, v konání

dobrých činů v cestu staví, nic nedbejme.

Libuše Langrová

V letošním roce měsíc listopad nedodržel 

většinu pranostik stoletého kalendáře.

- na sv. Teodora nevylezly mraky z hor

- sv. Martin nepřijel na bílém koni

- ale na sv. Martina plakala husí rodina

- na Martinské hody - na stole husa pečená

- sv. Kateřina nestrčila housle do komína

Co nás v listopadu překvapilo? Rozkvetly 

jarní květiny a keře – plno sedmikrásek, 

fi alka, pampeliška, prvosenka, lýkovec, 

kdoulovec, zlatý déšť, čemeřice černá.

Voňavá růžová kalina kvete v listopadu 

a v prosinci a ozdobí s barborkami vá-

noční stůl.

Jedna z pranostik:

Jaký bývá v listopadu čas,

taký obyčejně v březnu zas

Tak se budeme těšit, že tyto jarní květin-

ky vykvetou i na jaře.

A jaký čaj z darů přírody pro naše zdra-

ví? Šípkový, meduňkový, dyňový a ne-

zapomínat, že ,,léčivá síla medu provází 

listopad od nepaměti“ a také ,,ten kdo 

má med v almaře, ten neshání lékaře“z 

Receptáře č.12/2012

Libuše Langrová

NAŠE PŘÍRODA

Z HISTORIE HASIČSKÉHO SBORU V ŠAROVECH

Rok 1976 začal požární sbor preventiv-

ní prohlídkou v 75 obytných domech a 

2 malých provozovnách. Závady byly 

nahlášeny a předány Národnímu výbo-

ru.

Byla provedena přednáška na téma Jarní 

úklid a ochrana před požáry.

Odborné školení a výcvik probíhal podle 

ročního plánu školení. Praktický výcvik 

byl zaměřen na údržbu, akceschopnost 
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družstva dospělých a nácvik zručnosti 

při obsluze požární techniky nově utvo-

řeného družstva dorostenek a přípravě 

těch nejmenších - družstva žáků.

Sbor provedl 8 praktických cvičení s 

družstvem dospělých, aktivně začalo 

pracovat družstvo dorostenek, vedené 

Oldřichem Janotou.

53 schůzek zahrnula příprava od zá-

kladního výcviku přes přípravu na okrs-

kovou, okresní a na závěrečnou soutěž 

akce ŠEŘÍK.

Se žactvem provedeno 30 schůzek se za-

měřením na okresní soutěž. Zásahové 

družstvo dospělých se zúčastnilo popla-

chového námětového cvičení v Bohusla-

vicích.

Do okrskového cvičení na Lhotě zapojil 

požární sbor družstvo mužů, doroste-

nek, žáků. Dorostenky zvítězily, druž-

stvo žáků skončilo druhé. Dorostenky 

v okresní soutěži v Lípě se napoprvé 

čestně probojovaly na 2. místo. Všechna 

čest děvčatům a vedoucímu Oldřichovi 

Janotovi. A zde začala spolupráce s po-

žárnicemi z Jaroslavic. Utvořila společné 

družstvo a to šarovské - požární část, Ja-

roslavice - v branném závodě. V Třebí-

či společně obsadily 2. místo. Klobouk 

dolů!

V rámci odbornosti byly vyrobeny 

překážky pro nácvik družstev na soutě-

že, proveden nátěr a údržba ruční stří-

kačky, která byla jako ukázka zapůjčena 

do Březolup, kde se konala krajská sou-

těž požárních družstev.

Dále provedena úprava skladu a koneč-

ná úprava spolkové místnosti na požární 

zbrojnici. Byl zhotoven nový věšák pro 

výzbroj a výstroj zásahového družstva.

Velkou akcí byla oprava tanečního kola 

ve spolupráci se Sokolem. Sbor pomohl 

místnímu JZD zavlažovat lán okurek při 

velkém suchu. Z kulturních akcí to byly: 

maškarní ples, malá oslava MDŽ pro 

ženy, zájezd do Březolup na krajskou 

soutěž a hodovou zábavu.

Zúčastnili se též voleb do zastupitelstva 

všech orgánů, zúčastnili se všech aktivů 

a školení v 5. okrsku organizovaných 

OV požární ochrany.

V tomto roce byla členská organizace 

zúžena na 29 členů. 

Rozloučili jsme se s Antonínem Kova-

lem, který zemřel. Křižka Rostislav a 

Janota Oldřich ml. se odstěhovali, Jan 

Ambrůz vystoupil.

Počtem 1.077 brigádnických hodin a 

zůstatkem 3.725 Kč končí nejaktivnější 

činností sboru tento rok.

     

Z kroniky zapsal Pavlík Josef

Příjemné a krásné prožití svátků
       vánočních, hodně štěstí a zdraví
            v roce 2013 Přeje
                Josef Pavlík, šarovští hasiči
                                   a redakce Šarovce
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PSALO SE

,,NĚKOLIK SLOV NA ROZLOUČENOU“ 

Byla to slova pana PhDr. Václava Pajtiny 

ve zpravodaji č. 4/2010, kdy se rozhodl 

ukončit svou práci v redakci zpravodaje 

Šarovec. 

Loučil se, ale byl s námi, dále spolu-

pracoval s redakcí. Zúčastňoval se na-

šich porad, předával zkušenosti a dále 

přispíval svými články do Zpravodaje. 

Sledoval dění v obci, což dokazuje jeho 

poslední článek Dopravní nehody a jeho 

poslední Dějiny obce.

Chyběly ale už jeho fotografi e. Zdravotní 

stav mu nedovolil zajít do přírody, kte-

rou tak miloval, a zachytit všechny její 

krásy a kouzla od jara až do zimy. Zábě-

ry pak už jen málokdy obohatil stránky 

zpravodaje. Vždy si ale zakládal na tom, 

aby i obrazová část upoutala čtenáře.

Pan Patina byl nejen dlouholetým redakto-

rem, ale od roku 2005 i kronikářem obce. 

Obsah kroniky je obrazem kronikáře – peč-

livost, poctivost, pravdivost, láska a porozu-

mění ke svým spoluobčanům – takovým 

byl Vašek, jak jsme mu kamarádsky říkali.

S Vaškem jsem spolupracovala od roku 

2004, kdy jsme poprvé s obavami sezná-

mili občany s prvním číslem zpravodaje 

Šarovec. Neměli jsme ještě zkušenosti, 

ale chtěli jsme se podělit o historii i sou-

časnost obce, zajímala nás historie Sboru 

dobrovolných hasičů a všechny jejich ak-

tivity v současnosti. Vaškovým koníčkem 

bylo fotografování, další čísla byla už za-

jímavější. Naše práce byla někdy i kritizo-

vána, ale i to musí být. Pak jsme pokračo-

vali ve spolupráci za podpory Obecního 

úřadu a také s články našich občanů.

Vašek mě připravoval na to, že bude 

končit v redakci. Uvěřila jsem tomu, až 

když jsem četla jeho větu ve zpravodaji: 

Několik slov na rozloučenou.

Vašku, i já končím naši spolupráci slovy 

Poslední slova na rozloučenou: Rozlou-

čení s Tebou muselo přijít. Ale se vzpo-

mínkami na Tebe se nerozloučím.

Libuše Langrová

VZPOMÍNÁME

Váslav Pajtina                                        29. 11. 2012         72 let

Marie Škrášková (Ondrášíková)        prosinec 2012 (rodačka) 

Vásla

Mari

Antonín Bajaja, 21. 12. 2012, Víkend, 

Hospodářské noviny

Ohlédnutí spisovatele Antonína Bajaji 

(laureát Státní ceny za literaturu) 

za uplynulým rokem 2012 - Zážitky,  s. r. o.

Zmiňuje se o své návštěvě v Šarovech.




