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Mostek u šaten a provizorně upravený chodník

Než se rozsvítil vánoční strom, zazpívaly šarovské děti koledy
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Vážení spoluobčané, 
máme tady opět nejenom konec roku, ale 
rovněž uzavřené volební období 2014-2018. 
Proběhly volby do zastupitelstva obce a díky 
voličské přízni se objevily nové tváře ve ve-
dení obce. Určitě je přínosem, že jsou to 
mladí a elánu plní členové hasičského sbo-
ru a zároveň šarovské chasy. Chtěl bych jim 
tímto popřát hodně vytrvalosti a pevné ner-
vy v rozhodování o věcech, které v příštích 
4 letech budou bezesporu ovlivňovat dění a 
život v obci. 
Věřím, že se nám společně podaří navá-
zat na úspěšné projekty, které se podařilo 
realizovat v minulém období a zejména                 
v letošním roce jako byla kompletní obnova 
našeho kulturního stánku a zeleně v obci. 
Nápadů je mnoho, což je možné se i dozvě-
dět ve společném volebním programu koa-
ličních kandidátek, jejichž zástupci usedli do 
nového zastupitelstva. Bude potřeba zvážit 
další priority a začít tvořit projekty a shánět 
potřebné dotace. Mám na mysli zejména 
defi nitivní vyřešení prostoru kolem budovy 
šaten, opravy chodníků a místních komuni-
kací, rekonstrukci veřejného osvětlení, které 
je v havarijním stavu, podporovat realizaci 
komplexních pozemkových úprav v katast-
ru obce, které již započaly a další nutné zá-
ležitosti. 
Dovolte, abych i poděkoval členům minulé-
ho zastupitelstva, kteří ukončili svůj mandát. 
Poklidné prožití svátků, pokud možno v ro-
dinném kruhu vám všem přeje starosta    
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Šarovské osobnosti - Šárka Machová
V tomto čísle přinášíme další z rozhovo-
rů se zajímavými lidmi ze Šarov. Všech-
ny je znáte, ale možná.... 

Kontejnery na horním konci 
Mnoho obyvatel horního konce již 
několik měsíců trápil nepořádek, kte-
rý se pravidelně objevoval u kluziště, 
především v místě...

Vánoční strom opět svítí
Rozsvěcování velkého vánočního stromu 
je na Šarovech již dlouholetou tradicí, 
proto ji pořadatelé nemohli.... 17



Na ustavujícím zasedání je přítomno 7 
členů zastupitelstva, zasedání je usnášení 
schopné v souladu s ust. § 92 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích. Jednání zahájil a 
řídí dosavadní starosta František Langr.
Všichni zastupitelé složili slib v souladu 
se zákonem o obcích.
Body programu:
Určení počtu místostarostů

OZ schvaluje zvolení jednoho mís-
tostarosty.
Určení, které funkce budou členové 

OZ vykonávat jako dlouhodobě neu-

volnění

OZ určuje, že pro výkon starosty bude 
člen zastupitelstva dlouhodobě neuvol-
něn. 
Určení způsobu volby starosty a mís-

tostarosty

OZ schvaluje způsob volby starosty a 
místostarosty formou veřejného hlaso-
vání.
Volba starosty

OZ volí starostou obce pana Františka 
Langra.
Volba místostarosty

OZ volí místostarostou obce pana Da-
vida Fejta.
Finanční a kontrolní výbor

OZ zřizuje fi nanční výbor o počtu tří 
členů a kontrolní výbor o počtu tří čle-
nů.
Volba předsedů výborů

OZ volí předsedou fi nančního výboru 

pana Radovana Panoše. OZ volí před-
sedou kontrolního výboru pana Marti-
na Kovačíka.
Volba členů fi nančního a kontrolního 

výboru

OZ volí členy fi nančního výboru pana 
Jana Soukupa a paní Martinu Gago-
vou. OZ volí členy kontrolního výbo-
ru pana Petra Bernatíka a pana Tomá-
še Kadlčíka.
Zřízení kulturní komise

OZ zřizuje kulturní komisi zastupitel-
stva obce, která bude sedmičlenná.
Volba předsedy kulturní komise

OZ volí předsedou kulturní komise 
pana Petra Bernatíka.
Volba členů kulturní komise

OZ volí členy kulturní komise v tomto 
složení: Jan Soukup, David Fejt, Lubor 
Křen, Dagmar Soukupová, Eva Šohaj-
ková, Eva Chovancová a Helena Jančo-
vá.
Rozhodování o odměnách za výkon 

funkce neuvolněných členů OZ

OZ stanoví měsíční odměny za výkon 
funkce neuvolněného člena OZ
starosta obce - 21.899,-- Kč,
místostarosta obce - 3.550,-- Kč,
předseda výboru (komise)-1.000,-- Kč,
člen výboru (komise) - 750,-- Kč,
člen OZ bez funkcí - 460,-- Kč.
Odměny se budou poskytovat ode dne 
přijetí usnesení. V případě nastoupe-
ní náhradníka bude odměna náležet 
ode dne složení slibu. V případě no-
vého zvolení do funkce bude odměna 
náležet ode dne zvolení do této funkce.
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PŘEDVOLEBNÍ A POVOLEBNÍ GULÁŠ

Reakce na informace jedné občanky, 
které byly rozneseny do schránek pou-
ze některým občanům v obci těsně před 
volbami do obecního zastupitelstva           
v obci Šarovy. 

Dlouho jsem přemýšlel nad tím, zda 
mám reagovat na předvolební guláš 
opozičních kandidátů do voleb do obec-
ního zastupitelstva, nebo to nějak nechat 
vyšumět. Ale po celou dobu volebního 
období 2010-2018 jsme se nechali bez-
trestně urážet skupinkou občanů (jedná 
se o jednu rodinu) a nechali je prezen-
tovat lživé informace, kterým bohužel 
pár lidí uvěřilo. Takže reagovat na tento 
list, který se dostal pouze do pár domů, 
musím. To, že jsme byli nazýváni v prů-
běhu zmíněného období nekoncepčním 
a defektním zastupitelstvem, anarchisty 
a občané Šarov „údolím dutých hlav“ si 
myslím, že už je přes čáru. Ale zejména 
informace, které se hodí pouze jedné 
straně a navíc zcela zkreslené je potřeba 
osvětlit a uvést na pravou míru. 
Územní plán a prohru u soudu je potře-
ba trochu probrat a vysvětlit, ale na to 
není čas a prostor v této mé reakci. 
Pokud si někdo přečte celý (zdůrazňu-
ji celý) rozsudek, zjistí, kdo je v pozadí 
podání žaloby proti vydání územního 
plánu obce. Ale spíše je zarážející, že 
pisatelka si neověří některá čísla a fakta, 
která uvádí v dopise předvolební kampa-
ně. To, že jsme byli po celou dobu napa-
dáni, že rozdělujeme obec na dvě proti 
sobě postavené strany, je zcela mylné. 

Vždyť voliči před 4 lety a zejména letos 
jasně ukázali, jak to ve skutečnosti je. To, 
kdo rozděluje obec, nechť zváží každý 
občan sám. Ta hrstka neustále štěkají-
cích lidí, by si konečně měla uvědomit, 
kdo je v obci chce poslouchat. Hanění 
všech spolků, které pro obec pracují a 
důstojně reprezentují malé Šarovy, není 
vůbec na místě a je to pouze zoufalá 
snaha pomluvit to, co se daří a vytváří 
v obci příjemnou atmosféru. Informace 
uvedené z roku 2010 jsou zcela mylné, 
(pisatelka si neověřila fakta, dluh obce 
byl 2,8 mil. Kč) takže opět lež, rozdíl 
mezi platem uvolněného a neuvolně-
ného starosty opět krok vedle, zadluže-
nost obce (největší v celém kraji?!), opět 
špatně, mohl bych pokračovat dále, ale o 
tom tato reakce není. Jde o to, aby si pár 
lidí uvědomilo, že by už konečně mohli 
odpočívat a maximálně se zúčastňovat 
akcí, které jsou podle nich jen pro pár 
vyvolených a zjistit tak, jak je příjemné 
žití v obci. 
Doufám, že lidé dobré vůle, lidé i selsky 
uvažující si tyto řádky přeberou a začnou 
uvažovat svým rozumem a nebudou ve 
všem vidět jen „nekoncepčnost“, špat-
nosti a podfuky, jak bylo cítit z před-
volebního guláše. Ten povolební guláš 
určitě bude čerstvější a nebude zapáchat 
zlobou, závistí a nenávistí. 
Závěrem mi dovolte použít část textu 
písně, kterou znají určitě všichni: „ Ať 
mír dál zůstává s touto krajinou, zloba, 
zášť a svár ty ať pominou“!

František Langr
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VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB NA ŠAROVECH

Přinášíme vám přehled výsledků voleb 
do obecního zastupitelstva obce Šarovy

Počet hlasů jednotlivým kandidátním 

listinám:

Nezávislí – hasiči – 533 hlasů (53,84 %)
Nezávislí – 347 hlasů (35,05 %)
Marek Knot – 42 hlasů (4,24 %)
Renata Ambrůzová, ČOV – ČESTNĚ, 
ODDANĚ A VYTRVALE – 35 hlasů 
(3,54 %)
Jan Ambrůz – EXOT – 33 hlasů (3,33 %)

Počet hlasu jednotlivým kandidátům 

na kandidátních listinách:

Nezávislí – hasiči

1. Jan Soukup – 98 hlasů,
2. Petr Bernatík – 94 hlasů,
3. David Fejt – 69 hlasů,
4. Tomáš Kadlčík – 67 hlasů,
5. Lubor Křen – 72 hlasů,

6. Vlastimil Žuja – 60 hlasů,
7. Jaroslav Křen – 57 hlasů,
8. Petr Mach – 16 hlasů.

Nezávislí

1. Radovan Panoš – 57 hlasů,
2. František Langr – 55 hlasů,
3. Martin Kovačík – 52 hlasů,
4. Martina Gagová – 52 hlasů,
5. Vlastimil Kozlík – 50 hlasů,
6. Lenka Chalupová – 42 hlasů,
7. Jana Kadlčíková – 32 hlasů,
8. Robert Šimík – 7 hlasů

Marek Knot – 42 hlasů

Renata Ambrůzová – 35 hlasů

Jan Ambrůz – 33 hlasů

Zdroj: www.volby.cz

ŠAROVSKÉ OSOBNOSTI

V tomto čísle přinášíme další z rozhovo-
rů se zajímavými lidmi ze Šarov. Všech-
ny je znáte, ale možná o nich nevíte to, 
co je podstatné. Proto jsme se rozhodli 
trochu je přiblížit prostřednictvím roz-
hovorů. Další na řadě je Šárka Machová, 
která dlouhodobě pracuje jako nápo-
vědka v Městském divadle ve Zlíně. Roz-
hovor vedla Jana Fuksová.
Kdy ses vlastně k divadlu dostala?

Je to třicet let. Měla jsem tam hodně 

známých, sestřenice dělala rekvizitářku 
a já jsem ji navštěvovala a nosila jsem do 
divadla domácí vajíčka a ořechy. Říkali 
mi, paní vajíčková. Byla jsem šatnářka, 
uvaděčka a nakonec nápovědka.
Myslím, že práce nápovědky je složitěj-

ší, než se na první pohled zdá. Co je na 

ní nejtěžší?

Když jsem začínala, tak jsem se samo-
zřejmě bála, že to nezvládnu. Nemu-
sím sice umět text nazpaměť, ale jako 
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nápovědka musím třeba bezpečně roze-
znat rozdíl mezi tím, když herec dělá 
delší pauzu a tím, kdy už mu text vypa-
dl z hlavy a má takzvaně okno. Proto si 
jasné pauzy do scénáře značím. Protože 
vletět s nápovědou někomu do pauzy, 
není úplně dobré. Někdy je prostě lepší 
méně než více.
Nemusíš umět text zpaměti, ale hodně 
záleží na tvém hlase, je to tak?
Jasně. Text musím znát stejně dobře, 
jako herci. Musí mi být rozumět, musím 
mluvit spisovně a zřetelně. Nesmím 
koktat. Ale teď, po čtyřiadvaceti letech 
už nejsem tak nervozní, jako na začátku. 
Tehdy jsem mívala i divoké předpremi-
érové sny. Některá představení nejsou 
jednoduchá. Třeba když jsme hráli Smrt 
Hippodamie, kde hrála i fi lharmonie, 
tak jsem nebyla moc slyšet.
Co Tě na tvé práci baví nejvíc?
Že ji můžu sledovat od začátku až do 
konce. Od prvních čtených zkoušek až 
po derniéru. Herci se na zkouškách stří-
dají, ale já jsem tam pořád. Je velice zají-
mavé sledovat, jak se představení vyví-
jí, jak k tomu každý režisér přistupuje 
jinak. Během zkoušení se někdy ukáže, 
že dostat do něj všechno, co by si režisér 
přál, je nemožné, protože by trvalo čtyři 
hodiny. To je mi pak hodně líto. Napří-
klad při představení Idiot nebo Žítkov-
ské bohyně jsme museli nakonec dost 
hezkých věcí vynechat.
Při bohyních ses dokonce objevila na 
jevišti. Jak ses cítila, když jsi najednou 
byla divákům na očích a ne schovaná?
Dobře. Nerada moc mluvím a tyto role 
toho moc nenamluvily. Mám strach, že 
bych si to nezapamatovala. Hrála jsem 

i v Největším z Pierotů nebo v Hotelu 
Victoria.
Máš možnost se s někým vystřídat a 
užít si hru, ve které napovídáš, také z 
hlediště?
To ne. Žádné „své“ představení jsem 
nikdy neviděla zepředu, ale jen z portálu 
nebo z žiletky. Žiletky jsou takové šikmé 
vstupy na jevišti, asi metru a půl od divá-
ků. Oni mne ale nevidí. Tam mám stolek 
a lampičku. Ale je to tak, že přecházím 
během představení z jednoho místa na 
druhé podle toho, jak je potřeba.
Stalo se ti někdy, že žádná nápověda 
potřeba nebyla?
Ano, je hodně představení, kde neřeknu 
ani slovo. Obvykle tehdy, když hrají mla-
dí herci do pětatřiceti let. Od čtyřicítky 
nahoru už bývá paměť horší a občas text 

Šárka Machova/foto MD Zlín
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vypadne.
Herci si před představením přejí „zlom 
vaz“. Co říkají Tobě?

„Ať nemáš práci.“ Když nemusím napo-
vídat, je to to nejlepší.
Děkuji za rozhovor.

MLADÍ HASIČI NA PODZIM

I v podzimním období mají šarovští 
mladí hasiči pestrou činnost. Nejprve 
se zapojili do akce Českých lesů ve sbě-
ru žaludů. Proto se v pátek 28. září sešli             
v lese za potokem a sbírali žaludy vhod-
né na setbu nových stromů. Celkem se 
nám podařilo nasbírat 35 kg. Počas sbě-
ru pro ně strýc Lubor pekl špekáčky, na 
kterých si nakonec všichni pochutnali.
V listopadu začaly taky uzlovací soutěže, 
na které nyní pilně trénujeme na hasič-
ské zbrojnici. Pěkného výsledku dosáhli 
naši starší žáci na Mikulášské uzlovač-
ce v Újezdě, kde se z 23 zúčastněných 

družstev umístili na pěkném 5. místě. 
Reprezentovali nás Martin Kadlčík, 
Radovan Kostka, Anička Geržová, Eva 
Křenová a Verunka Fejtová.
Odměnou pro všechny naše žáky byla 
návštěva lezecké stěny Vertikon ve Zlí-
ně. Pod vedením starosty SDH Jendy 
Soukupa a dalších šarovských hasičů  se 
děti dozvěděly, jak lézt po lezecké stěně. 
Zároveň poskytli dětem bezpečnostní 
jištění. Tato akce se velmi líbila, proto 
rádi pro naše mladé hasiče nachystáme 
i další zajímavou činnost.

Jaroslav Křen ml.

Šarovští horolezci/foto Hasiči
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Mnoho obyvatel horního konce již 
několik měsíců trápil nepořádek, který 
se pravidelně objevoval u kluziště, pře-
devším v místě, kde se nacházely kon-
tejnery na tříděný odpad. Nově zvolené 
zastupitelstvo obce se proto rozhodlo 
situaci na místě vyřešit, a alespoň pro-
vizorně dát umístění kontejnerů určitý 
řád. 
Částečně svépomocí a za co nejmen-
ší možné náklady se v průběhu měsíce 
listopadu povedlo zpevnit plochu pod 
kontejnery na tříděný odpad a celé sta-
noviště oplotit. Tento provizorní „sběr-
ný dvůr“ bude odemčený a k dispozici 
pro potřeby všech občanů. 
Současně se zřízením kultivovaného 

stanoviště kontejnerů došlo rovněž          
k provizorní (opět za co nejnižší možné 
náklady) opravě cesty kolem šaten tak, 
aby se obyvatelé horního konce nemu-
seli brodit blátem při cestě do či z centra 
obce. Současně byly v místě vyskládány 
velké kameny. Ty mají zamezit tomu, 
aby novou „komunikaci“ kolem kluziště 
rozjezdily malé, ale zejména velké auto-
mobily či jiná těžká technika. 
Ke stejnému účelu pak slouží také zábra-
dlí na mostku u křižovatky ke skladu 
Lesů ČR. 
Na jaře příštího roku jsou v plánu další 
drobné terénní úpravy kolem kluziště a 
budovy šaten.

Tomáš Kadlčík

KONTEJNERY NA HORNÍM KONCI

Rozházený nepořádek ani různě naskládané kontejnery již u kluziště nenajdete
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CVIČENÍ V. OKRSKU

V měsíci říjnu se jednotka SDH Šaro-
vy zúčastnila pravidelného cvičení jed-
notek V. okrsku. Toto cvičení tentokrát 
pořádal sbor ze Lhoty a to v prostorách 
mateřské školky. Nejprve proběhla teo-
retická část v jedné z místních učeben 
pod vedením Jana Soukupa. Násled-
ně byly připraveny praktické situace 
pro jednotlivé jednotky jako například 

požár, evakuace budovy, uvíznutí ve vý-
tahu nebo únik plynu. 
Všechny jednotky zvládly zadané úkoly 
a prověřily si vlastní dovednosti a schop-
nost spolupracovat. Na závěr přijela jed-
notka profesionálních hasičů ze Zlína     
s ukázkou fungování nejmodernější 
techniky.

Jan Soukup

DRAKYJÁDA JAK MÁ BÝT

Jednotka SDH Šarovy v akci/foto SDH Lhota

Po loňských povětrnostních podmín-
kách, kdy se na stromě nepohnul ani 
lísteček, se čekalo, že by to letos mohlo 
dopadnout mnohem lépe. Očekávání 
se vyplnilo a v den drakyjády panova-
lo krásné babí léto s větrem akorát tak 

na pouštění draků. Toho využilo hodně 
dětí s rodinami, které neváhaly a udělaly 
si výšlap na spojnici drahové a vrchové 
cesty. 
Draci všemožných tvarů a barev se 
vznášeli na nebi, dostat je vzhůru nebyl 
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DÝNĚ DLABANÉ

žádný problém. Je pravda, že pár draků 
si chvíli odpočinulo v korunách stromů 
nebo v houští. Ale po krátkém odpočin-
ku už se opět vznášeli v povětří. 
Celé vydařené odpoledne zakončil 

tradiční táborák při kytaře, který pořa-
datelé hlídali dlouho do noci. Škoda jen, 
že opět drtivě převládali draci kupovaní. 
Třeba se to do budoucna změní. 

David Fejt

Jak udělat z obyčejného dlabání dyně, 
společenskou, zábavnou a oblíbenou 
akci, na to by vám odpovědělo Sdru-
žení žen pro mužský blahobyt (v tomto 
případě pro dětský blahobyt). Důka-
zem toho, že se jedná skutečně o oblí-
benou akci, byla samotná nedočkavost 
některých dětí, které stály už hodi-
nu předem před sálem a s dlabacími 

nástroji vyhlížely, kdy už ta „stodolní“ 
odemkne dveře. 
Pod dohledem dospělých děti narušo-
valy a vyprazdňovaly obsah tykve tak 
dlouho, až byly z jejich pohledu doko-
nalé.
Samozřejmě nechybělo ani občerstve-
ní, dárky za odvedenou páci a společné 
foto před hospodou. 

Draků plné nebe/foto DF
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Správný organizátor vymýšlí pořád 
něco nového a tak po loňském vystou-
pení kouzelníka, byl letos na programu 
lampionový průvod v kostýmech, který 
dvakrát narušila místní strašidla. 
Často tento spolek žen při pořádání 
akcí trápí počasí, a tak jsme i tentokrát 

šli v průvodu při lehkém děšti. Ani ten 
ale nemohl narušit dobrou náladu, kte-
rá provázela celého odpoledne i podve-
čer, a tak, po výborné polévce a čaji po-
dávaných na Stodolní u mobiláku, jsme 
se spokojeně rozešli domů.

David Fejt

Přehlídka dlabačů a dyní/foto DF

ŠAROVSKÝ PING PONG V POLOVINĚ SEZÓNY

Polovina sezóny je za námi a zatím to 
vůbec nevypadá špatně. Posila šarov-
ského A týmu v 3. lize Zdeněk Dorňák, 
borec se zkušenostmi z druhé ligy, se 
zdá být dobrou volbou za Viťu Račá-
ka, který se vrátil do Slavičína. Našim 
hráčům jen nevyšel závěr poloviny 
soutěže. Dvě prohry nás bohužel od-
sunuly z druhého místa na páté. Ale 
vše je stále otevřené, už jen proto, že 
v druhé polovině sezóny hrajeme více 
zápasů doma.
To v krajské soutěži béčko vede tabulku 

bez jediné prohry a jednoznačně směřu-
je do vyšší soutěže. Doufejme, že se na 
této cestě nezadrhne. 
Náš kádr je nabytý hráči, kteří okusili li-
gové soutěže. A navíc k nám ze Strážnice 
přestoupila Radana Vránová. Je to vůbec 
první žena, která hraje za náš oddíl. A 
navíc velmi dobře.
Céčko v II. třídě okresní soutěže nezača-
lo podle našich představ. Prohry zapří-
činila velká marodka klíčových hráčů. 
Chyběli tři hráči, tedy více než polovina 
družstva, a taková absecne už je cítit. Ale 
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poslední kolo ukázalo, že umíme porazit 
i třetí tým soutěže FS Napajedla. A tak i 
po horším úvodu a pomalejším rozjezdu 
je pátá pozice skvělá. Se záchranou by 
neměl být problém.
Hráči ve 4. třídě moc nevyhrávají. Je to 
především proto, že hrají mládežníci a 
ti zatím sbírají především cenné skuteč-
nosti z náročných utkání s vyspělejšími 
soupeři. 
Nicméně Michalka Kovačíková již stači-
la poprvé ve své kariéře v soutěži mužů 
vyhrát všechny své zápasy a přispěla tak 
k výhře nad Kostelecem. Marek Zik-
mund a Pepa Lišaník ml. hrají pravidel-
ně a také u nich již začínají zápasy vy-
padat dobře, a to jak po výsledkové, tak 

především po herní stránce. 
V současnosti bohužel nemáme žákov-
ské družstvo, protože děti ve věku mlad-
ších žáků, kteří by o ping pong měly 
zájem, u nás prostě nejsou v takovém 
počtu, aby jsme mohli složit soutěž-
ní tým.  I přesto ale trenér Karel Bojko 
každé úterý trénuje „mládež“ každého 
věku. Snažíme se proto nasazovat naše 
mládežníky do soutěží, protože jen sou-
těžními zápasy i když s těžkými soupeři 
se může jejich hra zlepšovat. Věříme, že i 
díky tomu se nakonec dostaví i výsledky.
Sledujte webové stránky obce Šarovy, 
kde najdete upoutávky na domácí zápa-
sy 3. ligy. Srdečně Vás zveme.

Robert Gajdůšek

ŠAROVSKÉ HODOVÁNÍ

Podzim na Slovácku to sú hlavně hody. 
A aj na Šarovách temu néni ináč. Ale 
na takú významnú událosť je třeba sa 
dobře připravit. Hodová chasa sa pro-
to nezdržuje a už od září začíná s po-
ctivým nácvikem hodového tanečního 
pásma. A mezi nácvikama objížďajú 
zástupci hodovéj chasy okolní dědiny, 
navštěvujú súsední hodové zábavy, aby 
sa nečemu novému přiučili a nedělali 
tam ostudu. O tom ale až na fašanku.
Letos mezi sebú hodová chasa přivíta-
la nového tanečníka. Aj když sa temu 
Tomáš K. dva roky bránil, letos už ne-
odolál a podlehl nátlaku okolí a hlav-
ně asi teda manželky a rád sa do kroja 
mosél obléct. Kromě něho nás posílil 
aj přespolní pár, částečně ze Lhoty a 

částečně z Osvětiman. Pozorní ná-
vštěvníci si mohli všimnút drobných 
odlišností hlavně na krojových súčás-
tech. A na pánovi ze Lhoty zase teho, 
že aj po litru vypité gořalky sa tvářil 
furt stejně. Nakonec sa ukázalo, že až 
tak přespolní tato dvojica nebyla, lebo 
po nekolika vypitých štamprlách sme 
došli na to, že tu má rodinné vazby a 
že nejakým procentem na Šarovy také 
patří. Tož svět je malý.
Nácvik tanečního pásma letos pro-
bíhal až podezřelo hladko. Nezazna-
menali sme ani dramatické zvraty na 
poslední chvílu, ani hlasité protesty, 
dokonca aj účast na zkúškách byla 
pravidelná aj hojná. Pravda, napotřetí 
už to mosí byt rutina. Ve štvrtek před 
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hodama děvčice nazdobily právo, uvá-
zaly si šátky a lebo jim to šlo od ruky, 
tož sa pustily aj do výzdoby sálu. Chla-
py jim došli pomoct a tož sa napřed ra-
dili v hospodě, z kterého konca začnú 
a to jim vydržalo až do pátku.
V pátek sa zešli o půl deváté a do de-
síti přemýšlali kam sa vydajú vybrat 
májku. Nakonec sa rozhodlo, že do 
lesa. V deset sa zvedli, že už je nejvyš-
ší čas. Mezitým Lubor K. vytočil máti 
svoju rodnú s dotazem, kde je tata, že 
už měl byt dávno v lesi. Luborova máti 
zdupala tatu na dvě doby, že sa doma 
nudí, lúšňá po dvoře, a tož ať sa rych-
lo sebere a ide chlapom pomoct. Strýc 
eště včíl neví, kolik uhodilo, ale pro 
klid v dědině sa sebrál a šél do lesa.
Májka sa letos vybírala tak dlúho, že to 

nevydržál Petr M. a ufikl první smrk, 
kerý sa mu připlétl do cesty. A lebo 
tu na Šarovách máme rádi moder-
ní umění, byla mája pěkně zakřivená 
a to hneď na dvúch místách. Chvójí 
nám darovali Dušan a Dáša S. Enomže 
zas tolik teho nebylo, jak si mysleli, a 
tož sme moseli (ale enom ti, keří eště 
mohli) podniknút eště jednu cestu do 
lesa. Časový skluz z rána sa nám po-
dařilo dohnat až večér při zapalování 
hodů.
A v sobotu po obědě už sa slézajú prv-
ní krojovaní, chlapi z Hradčovjanky, 
první zvědaví aj reportéři ze slovác-
kého bulváru. A ve dvě hodiny vyrážá 
průvod na obchúzku po dědině, najprv 
kolem mlýna a pak směr Lapač k Pilát-
kovému. A je v tom aj kus symboliky, 

Poslední úpravy a možem vyrazit/foto T. Fojtová
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lebo právě za starých časú šarovských 
sa právě chlapé z rodu Pilátkového sta-
rali o muziku a vyhrávali na nejednéj 
šarovskéj zábavě. A ani letos sa násled-
níci rodu nenechali zahaňbit. Aj když 
to nikdo z nás nečekál, měli nachysta-
né jak pro krála. A nenechali sa zahaň-
bit ani u Knotú alebo u Šimiků. A tož 
eště sme ani pořádně nevyšli a už sme 
měli časovú ztrátu. 
Po zastávce a dalším občerstvení            
v uličce sa průvod přesunúl k úřadu, 
aby pana starostu požádál o povoléní 
hodů. Starosta drahoty nedělál, hody 
povolíl, ulél aj nabídl a mohli sme utě-
kat na horní konec. Aj na Stodolní sa 
o chasu a ostatní návštěvníky postarali 
jak sa sluší aj patří. A potem už ho-
nem ke kapličce, lebo už tam čekál pán 

farář, netrpělivo přešlapovál, rozha-
zovál rukama (lebo sa modlíl?) a uka-
zovál na hodinky. Tož pravda, nebyli 
sme úplně na čas, ale tož šak nám nic 
neuteče.
Po zkráceném krátkém požehnání sme 
eště jako omluvu vzali pana farářa do 
tanca a tož nám to zpoždění snáď od-
pustíl. V pět hodin na sále už nával 
lebo všeci byli zvědaví na to taneční 
pásmo. Tož snáď sa lúbilo lebo sme do 
teho dali všecko a tancovali srcem. Ku 
koncu sa k nám přidali aj krojované 
děcka (ty totiž letos odmítaly nacvičo-
vat) a tož si přejme, ať jich to do příš-
tího roka chytne a bude jich eště víc.
Po večeři sme sa zešli na sále při mu-
zice. Kromě krojované chasy sa dosta-
vilo aj padesát platících civilistů. To 

Krátká zastávka v Březolupech/foto T. Fojtová
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je na Šarovy takové průměrné číslo, 
na druhú stranu ideální počet pro ty, 
keří si chcú zatančit, lebo sa nemo-
síja žduchat jak na demonstraciji před 

parlamentem a možů provětrat svoje 
kosti. Potěšujúcí bylo aj to, že sa do 
kroja oblékl strýc Jarek K. a vydržál 
až do konca. Tož zavíral hospodu. Za 

Všeci šarovští krojovaní/foto T. Fojtová

Park na horním konci získal nové využití/foto T. Fojtová
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zklamání pak možeme považovat strý-
ca Josefa S., kerý přepálil začátek a býl 
dom odvedený eště před večeřú. Tož aj 
zkušenému sa zadaří.
Druhý deň, v nedělu, při pěkném po-
časí, zešla sa hromada ludí u kluzišťa 
na tradičním hodovém fotbalu. Letoš-
ní súboj mezi svobodnýma a ženatýma 

byl napínavý až do konca, lebo svo-
bodní držali s favorizovanýma žena-
týma krok a nakonec prohráli enom o 
gól. Důležitější ale bylo, že sa po so-
botním hodování nikdo nezraníl a že 
všeci hodový víkend přežili ve zdraví. 
Tož tak!

Petr Bernatík

Rozsvěcování velkého vánočního stro-
mu je na Šarovech již dlouholetou tra-
dicí, proto ji pořadatelé nemohli ani 
letos opomenout. Součástí slavnost-
ního odpoledne bývá krátké divadelní 
představení šarovských ochotníků a 
nejinak tomu bylo i první prosincovou 
sobotu. Proto se šarovští ochotníci ve 

velkém předstihu pravidelně scházeli 
a secvičovali vánoční představení, tra-
dičně pod vedením zkušeného herce 
pana Laicmana. 
Strom jako vždy přivezli hasiči z neda-
lekého lesa a postavili tam, co zrovna 
pokáceli hodovou májku. Večer nám 
vyšel náramně. Pro navození vánoční 

Závěr hodového víkendu na kluzišti

VÁNOČNÍ STROM OPĚT SVÍTÍ
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atmosféry dokonce trochu nasněži-
lo. S teplým svařákem nebo punčem                    
v ruce jsme společně sledovali vy-
stoupení šarovských dětiček, které 
zazpívaly koledy a poté představení 
šarovských ochotníků. Všem se hod-
ně líbilo. Kdo chtěl, mohl ještě pojíst 

dobrou kyselici, koupit nějaký výro-
bek nebo jen tak pobít. Společným od-
počítáním byl nejen rozsvícen vánoční 
strom, ale také zahájen čas vánoční. 
Tímto vám jménem Sboru dobrovol-
ných hasičů přeji poklidné Vánoce.

Jan Soukup

SETKÁNÍ SENIORŮ

Tradiční divadelní představení před rozsvícením šarovského stromu/foto DF

Čas předvánoční, čas adventní by měl 
být obdobím, kdy se člověk zklidní, po-
stí a očekává příchod božího syna, Ježíše 
Krista. V dnešní době se však mnozí sna-
ží ještě před Štědrým večerem stihnout 
všechno možné, pouklízet své domovy, 
nakoupit dárky a doplnit zásoby. Na Ša-
rovech však i v tomto hektickém období 
dokáží přibrzdit. Důkazem toho budiž 
předvánoční beseda s dříve narozenými 
občany, která se snad již tradičně koná 
právě v čase Adventu. Možná i díky tomu 

má setkání šarovských seniorů lehce slav-
nostní nádech.
Ani letošní rok tomu nebylo jinak. Svá-
tečně vyzdobená šarovská hospoda přiví-
tala v druhou adventní neděli odpoledne  
téměř 30 šarovskcýh babiček a dědečků. 
A jako obvykle i tentokrát pro ně bylo 
připraveno malé občerstvení a drobný 
kulturní program. 
Všechny přítomné nejprve přivítal pan 
místostarosta David Fejt a popřál jim 
nejen příjemně strávené odpoledne, ale 
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i poklidné vánoční svátky. Pak už si vza-
li slovo šarovští ochotníci a tentokráte            
v teple zahráli vánoční hru „Slyšte, slyšte, 
pastuškové“, kterou secvičili pod vede-
ním pana Pavla Laicmana a se kterou se 
představili při rozsvěcování vánočního 
stromu na Šarovech a Svárově. 
Věřím, že i když někteří viděli toto před-
stavení podruhé, v příjemném a teplém 
prostředí si jej vychutnali mnohem lépe.

Před i po představení pak mohli zúčast-
nění sledovat výběr fotografi í z roku 
2018, dokumentující život a proměny 
obce. 
Pevně věřím, že celé nedělní odpoledne 
bylo pro naše babičky a dědečky příjem-
ně stráveným časem a že jsme jim tímto 
pomohli se vánočně naladit na dny nad-
cházející.

Petr Bernatík

Léto – červenec - srpen
Sú žňa. Réž aj žito máme v mandeloch, 
možem svážat. „Nezapomeň z pater zdě-
lat pauz, pauzák máme na žebřiňáku!“
Nakládání snopů a naložit z nich fůru byl 
takový obřad. Před kravkama, aby klidně 
stály, nekdo z děcek jim větvama odháněl 

hovada. Další člen z rodiny snopy z man-
delů hospodářovi na vůz podával. Ten je 
stejnoměrně po voze rozkládal. Na pro-
středek fůry položil pauz, vpředu i vzadu 
zapauzoval, pohúpal se v zadku na fůře 
na pauzi jak sokolík a skočil dolů. Počet 
mandelů byl daný tým, odkáď sa fůra 

Adventní posezení šarovských seniorů/foto DF

ŠAROVSKÉ NÁŘEČÍ - II. ČÁST
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vézla, jak náročné to pro kravičky bylo. 
Velkou odpovědnost měl ten, kdo šel za 
vozem dúle po Drahovici až do dědiny 
do stodoly. Sledoval cestu, při klesání vůz 
šlajfovál. U Švihákovéj (Vyoralovéj č. p. 
68) stodoly - přišlajfuj, u č. p. 46 u Ond-
rášů - povol, pak zase přišlajfuj dúle před 
mlynářovú stodolů – povol, dúle uličků 
šlajfuj, k silnici povol úplně.

To je moje vzpomínka na to šlajfování. 
Ještě jsem stačila posbírat kyticu klásků 
popadaných na cestě.
Je vymlácené – nachystat fukar, ohrabeč-
nicu, řičicu, na komoře nachystat skřich 
na obilé.
Beseda – naši súsedé.
Sešli sa strýci z dolního konca na jejich 
oblíbeném místě na Bařiňákovéj (Ond-
rášíkovéj č. p. 39) studni. Povídali si, co 
sa kde v dědině zmehlo. Ten jeden pra-
ví: „Včéra večér k nám přišel súsed. Dělá 
si starosti, nekdo mu zbúňá ve stodole. 
Tak dlúho mosél lomcovat vrátkama až 
sa otevřely, šak ně chybíja hrabě, krbík aj 
kamének. Toš sem šél do Březolup kúpit 
si nové. Šak ba, zapomněl sem doma šraj-
tofl u, mosím tam znova. Furt mlél a mlél 
dokola. Ešče sa pochválil, že dostál karet-
ku s pozdravem od syna z vojny. Súsed 
je takové dobračisko, trochu popleta, 

často ho někdo obalamutí. Dycky sa na-
jde nejaký ten potmělůch. To náš súsed 
je na tom horší. Ide po dvoře udělá ško-
brtelec, šmátrá kolem sebe, volá na nás, 
mosíme mu pomáhat, jak je neohrabaný. 
Je to takový charabela. Ešče si obuje ta-
kové škrpály, šmatle v nich, je to takový 
chramuzda.
Komárovský les.
Šli jedna tetička do Napajedel na trh. 
Dúle Šarovskama přes Hlubocký potok 
a Komárovským lesem přes Pohořelice 
dúle do Napajedel. Dyž sa vrátili dom, 
postěžovali si súsedce: „Víš Mařko, neco 
sem utržila, ale už tama rači nepujdu.      
V tom Komárovském lesi bylo tak čučno, 
furt sem sa ohlédala, lesti za mnú nekdo 
neide. Že by ti zbojníci od téj jejich stu-
dénky ?“
Podzim.
Na poli máme podělané, zítra idem do 
Vápenky kučovat pňe. Výtinky aj haluze 
zme už odvézli, robky z nich nasekajú 
oklešky. Dobře sa s něma v kychyni ve 
šporheltě topí.
Co uvaříme na oběd? Chábovicu a me-
tyju ? Fazulovicu, kel a erteple?  K večeři 
pečené erteple a kyšku, nebo podmáslé. 
Na snídaní krajíc chleba s putrem a bílé 
kafé z Melty.

Libuše Langrová

ZIMA NA ŠAROVECH

Sáňkování pěti nerozlučných kamarádek 
ročníku 1915. „Cerky poďme saňkovat, 
tož pujdem“. Bylo jim 15 roků. Vytáhly 
z Ondrášovej stodoly saně – pěšáry, na 
kterých sa vozilo ze stodoly seno. Byly 

těžké – rohačky. Domluvily se, že pojedů 
od stodol dúle Drahoviců až k mlynářo-
vej stodole. 
„Cerky nasedajme, ale já sa toho bójím“. 
„Ale poď Maňo, pojedem jak ve vlaku, 



21

zavřem oči a jedem“. A tak jsme jeli a včíl 
jeden hrb a druhý hrb, byly nadělané přes 
cestu takové příkopy. Jak začínají schod-
ky u Preclíkového (dnes k domu Chalu-
pů) tak sme búraly. 
Nikom sa nic nestalo, enom mně. Na-
razila sem zaséj do stromu tým mojím 
nosem. On je takový neščasný. Byla sem 
celá zakrvácaná, cerky mně zavedly do 
lanfešta, tam tékla voda. Namáčaly si 

ruky a umývaly mě. A to bylo tak stude-
né a bolelo to. Krév tékla, nestačily mně 
utírat. Chtěla sem ít dóm. „Cérky poďte 
mně zavést“. „My tam nepůjdem, aby 
sme nedostaly od tetičky“. Tak sem mo-
sela ít sama. 
Maminka mně nadávaly, ale istě byly 
rády, že sa nestalo nic horšího. 
Dávná vzpomínka šarovské rodačky. 

Libuše Langrová

Taková zima je dnes velmi vzácná/foto VK

ADVENT

Advent je slovo, které nás provází téměř 
na každém kroku právě v předvánočním 
období. Každý přibližně víme, že souvisí 
s blížícími se Vánocemi, ale kde se vů-
bec vzalo, co přesně znamená a co vše je            
s ním spojeno?
Slovo advent pochází z latinského slova 
adventus a znamená příchod. Ano, pří-
chod Spasitele. Je to doba radostného 

očekávání a současně doba přípravy na 
Vánoce, doba rozjímání a dobročinnos-
ti. Dříve byla doba adventní současně i 
časem, kdy byly zakázány zábavy, svatby 
nebo hodování a také to byla doba postní. 
U našich předků byla doba adventu spo-
jena také se zklidněním, což souviselo       
s koncem podzimu a nastávající zimou. 
Veškeré intenizivní práce, zejména pak 
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BLAHOPŘEJEME

Marie Soukupová            1. 12. 2018 - 70 let

na poli byly vykonávány v době od jara 
do podzimu, proto s příchodem zimy se 
naši předkové chystali především odpo-
čívat, případně vykonávat práce doma, 
jako bylo např.klad draní peří, tkaní či 
šití. 
V církevním kalendáři znamená advent 
první období liturgického roku. Dél-
ka adventu se počítá na čtyři adventní 

neděle, čtvrtá (zlatá) adventní neděla pak 
předchází Slavnosti Narození páně 25. 
prosince. Přesný okamžik konce adventu 
pak vychází na západ slunce o Štědrém 
večeru. 
Ať je pro vás konec letošního adventu a 
následující doba vánoční ve znamení po-
koje a klidu.   

Petr Bernatík

DOBRÉ VĚDĚT

30. 12. 2018 - 14:00 - Setkání osadníků šarovského podhradí na Šarovském hradě

 2. 3. 2019 - Šarovský fašank - obchůzka po dědině a večerní zábava

30. 3. 2019 - 12. ročník Šarovského koštu slivovice
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V obci Šarovy budou koledníci koledovat

V SOBOTU 5. LEDNA 2019

Navštíví vás s pokladničkou označenou logem oblastní charity, 
která bude zapečetěna!

ŠTĚDROVEČERNÍ KOLEDOVÁNÍ




