Obecní úřad Šarovy
Pan Josef Gajdůšek
Šarovy 100
76351 Bohuslavice u Zlína
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Vážený pane starosto,
obracím se na Vás s žádostí o povolení výsadby stromů. Uvažuji o
výsadbě deseti lip nebo javorů na obecním pozemku podél obecní cesty
u šaten, a to v úseku od bilboardu po Řihákovo. Na ukázku příkládám
vizualizaci mého záměru.
S pozdravem

Prof.ak.soch. Jan Ambrůz

Stromy, domy, cesta z města do města
Velkým problémem je samotná cesta. I když je v názvu uvedena jako třetí v pořadí,
svým významem (necitlivostí norem) přebíjí vše a je hlavním defektem, který se nedá
jen tak ostranit. Cesta se stala jizvou, brutálním zatětím do údolí bývalými mocipány
a budovateli plnícími plány socializace, poměštštění vesnice, rozbití všeho... Toto téma
jsem nastínil v předešlých textech, ve kterých zmiňuji tento problém s důrazem na celý
extravilán, jehož zplundrování postupně rozmázlo vše a zcela úspěšně otupilo vnímání
obyvatel šarovského údolí. Komu vlastně prospěla tato autostráda? Po čtyřiceti letech
užívání bez údržby je v troskách a nikdo ji asi jen tak neopraví. Svou destrukčně normalizační silou strhla široké okolí a poznamenala myšlení a estetické cítění obyvatel.
Význam stromu je neoddiskutovatelný. Máme jich zde mnoho a určitě plní svou funkci,
a to jak v lese, tak na protilehlých zarůstajících humnech. O to víc se však zužuje průklest údolím, kterému dominuje zcela bezohledně asfaltový had – obluda, rozpadající se chodníky, podivné předzahrádky a zaprášené fasády domů. Pak už nevnímáme
v tom koridoru hrůzy nic. Stromy, které navrhuji vysázet podél cest (výsadba stromů
by měla posupně probíhat i v polích), mají vytvořit přirozenou bariéru, jakýsi zelený tunel, který nás jednoduše opticky odﬁltruje od komunikace. Nastolí zcela jiné psychické
a estetické parametry, a to jak provozu po komunikaci, tak i za ní. Vhodná volba dřevin
(stromů) rozčeří a zastře tu šedivou linii, zpomalí provoz na obou stranách, protože není
kam se hnát. Krajský úřad určitě rád podpoří tuto ideu. Hejtman je nám nakloněn, protože podpořil již realizaci Křížové cesty a mých objektů navržených do krajiny, které jsou
její součástí tak jako zamýšlená výsadba alejí stromů v polích podél cest. V rozpočtech
krajů je dostatek peněz z fondů EÚ vyčleněných na obnovu venkova. Je třeba sepsat
žádost, vyplnit ve správný čas správné formuláře a odeslat je.(PF02–09 Program na
podporu venkova)
Proč tomu obení zastupitelstvo brání?
Snad proto, že jsou důležitější věci...
Proč tomu tak je, na to by nám měli jasně odpovědět nebo již odpověděli?
Prošel jsem celou vesnici a do fotograﬁí zakreslil stromy. Tuto ideu předkládám k zamyšlení. Výsledná podoba je věcí širší dohody a především představitelů obce, kteří
budou ochotni přijmout tento projekt za své a budou jej aktivně prosazovat.
Stromy rostou dlouho!
Jan Ambrůz
Šarovy 13. 3. 2009

Zasadili jsme stromy…
Na podzim 27. a 28. října u příležitosti 20. výročí 17. listopadu jsem se rozhodl zasadit
na obecním pozemku dvacet lip. Půl roku před tím jsem písemně požádal starostu obce
o vyjádření. Nevím proč, ale odpovědi jsem se nedočkal.
Vznikl tak zárodek lipové aleje podél místní komunikace shodou okolností vedoucí
k nám. Demonstroval jsem tak možnost výsadby dřevin ve vesnici, ve které žiji. Je to
jeden z programů mnoha obcí, který je dotovaný a podporovaný z evropských fondů.
Vesnice jej využívají a často získávají za tento počin body v regionálních či krajských
soutěžích o vesnici roku. Ideový návrh výsadby ve vesnici jsem zpracoval formou zákresu do fotograﬁí a očekával jsem, že zastupitelé tento návrh přijmou, podpoří nebo
alespoň nabídnou ke společné diskuzi s občany. Nastoupil však jiný mechanismus. Dvě
majitelky sousedních pozemků shledaly, že touto výsadbou mohou být znehodnoceny
jejich pozemky, které hodlají prodat jako stavební parcely. Nakonec se přidal eletrikář
obávající se zastínění jeho elektrárny. Vznikla tak jakási podivná petice dvou, možná
tří osob (pod peticí schází podpis autorů), kterou podepsalo snad padesát občanů a na
základě tohoto nesmyslu jsem byl předvolán k projednání na obecní úřad. Zastupitelé
měli argument a rozhodli o odstranění lip…
Vesnice Šarovy je typickou vesnicí lineárně průjezdovou, situovanou v úzkém údolí.
Z jedné strany svah lesa, z druhé svah kdysi s humny. Dole v tom údolí potok, cesta
a kde to bylo možné, domky. Dříve možná romantická, protože v proporcích držená
vesnice. V šedesátých letech budovatelského diktátu bez odporu s vidinou lepších zítřků zde byla napasována nesmyslně předimenzovaná silnice s chodníky, přebagrovaná
značná část potoka. Zbouráno několik domů a na zeleň již nezbylo.
Předtím, ještě v rané budovatelské fázi zahrnut náhon se stromy a odstaven mlýn,
ze kterého se stalo centrum JZD. Euforické a pochopitelné ovšem méně již rozorání
polí na kopcích nad vesnicí. Z malorolníků se stali dělníci a ze zemědělců úderníci.
Tržní svět uchopil tuto realitu po svém a hospodaření spojeno s údržbou krajiny se stalo
docela obstojným byznysem. Tento cynismus, který postupně lidi přerouboval z trnek
na jabka, protože třešní není třeba a řepka je perspektivní tak jako kukuříce …
Pole nikoho nezajímá, málokdo ví, kde ho vlastně má a stačí, když dostane ten nepatrný podíl z hektarové dotace a ze stromů padá listí.
Navrhl jsem sochy do polí, aby někdo přišel a rozhlédl se.
Realizoval jsem se studenty Křížovou cestu podél jediného úvozu místo popadaných
stodol, kterou se marně snažím završit sochou – vertikálou. Čistím louky a obnovuji
chodníky, udržuji tři hektary, které nejsou v lánu. Zamýšlím se nad vesnicí a chci ji pomáhat. Přírodě se dá pomoci, lidem ochromeným tupostí jen málo.
Jan Ambrůz
Šarovy 9. 3. 2010

Komu vlastně lípy vadí?
Nevěřím, že by lípy ohrožovaly tolik obyvatel Šarov, jak je uvedeno v posledním čísle
Šarovce. 70 podpisů je asi necelých 30% všech občanů. Nesympatizantů s kříži bylo
víc. 90% a možná i pár psů v kotcích a u boudy. Psí volnomyšlenkáři určitě početnost
sloupků uvítají a je jen na jejich pánech a paničkách, aby jim tu správnou cestu ukázali.
V každém případě se tímto rádoby demokratickým způsobem, bez kterého starosta
obce není schopen hnout brvou, vyjevilo, v čem je problém.
Dvě majitelky sousedních pozemků, paní Müllerová, po jejíž parcele vede „obecní cesta“, kterou však obec ještě nezobecnila, a paní Jančová, jejíž parcely jsou obehnány
obecními pozemky, se rozhodly formou sesbírání podpisů zabránit znehodnocení „lukrativních“ stavebních ploch. Panu Rudinskému už třímetrová lípa zastíní elektrárnu
a co potom.

K bodům v článku s otazníkem.

1. Na jaře loňského roku jsem se obrátil na obecní úřad s dopisem, o kterém všichni zastupitelé krom Martina Fuska tvrdí, že jej nikdy neviděli, že jej ani nemohli vidět, protože
nebyl poslán doporučeně…. a schránka na obecním úřadě je určena pro anonymy.
2. Lípy jsou vysázeny s ohledem na jejich snášenlivost řezu, zmlazování, tvarování
koruny a nakonec je to strom ve znaku obce.
3. Lípy jsem odkopal v lese nad Lapačem.
4. Průtlakový způsob pokládky potrubí lípy neohrozí a obráceně.
5. Obec si od roku 1990 nebyla schopna dát do pořádku nemovitosti a vytvořit koncepci
rozvoje obce v návaznosti na územní plán.

Je třeba přisazovat!

Přisazování stromů ve vesnici vítám a měli by tak konat občané, kterým není lhostejný
stav obce. Ten není vůbec lichotivý, a to nejen z pohledu estetického, ale i etického
(morálního), za což nesou nemalou odpovědnost její současní představitelé, kteří nepochopili svoji roli.
Zápis z jednání na obecním úřadě, o kterém se píše ve zpravodaji, jsem neobdržel.
Písemně mně bylo doručeno jen rozhodnutí zastupitelstva obce o odstranění lip. Nevím
o žádných lokalitách vhodných k přesadbě. Neznám tedy obsah onoho podrobného
zápisu z jednání o lípách, o svobodě, o morálce, o pokrytectví, o manipulaci, o zatuchlé
moci a o psech. Jsem zvědav, zda onen zmíněný zápis spatří vůbec světlo světa, který
sepisovatel jej sepíše. Bude to ten anonymní kdosi, který se dosud nepodepsal ani pod
jeden článek o nás v Šarovci? Bude to ta anonymní většina starostovy demokracie?

Co změní volby?

Blíží se volby a je k zamyšlení, jakou cestou se obec vydá. Zda to bude stávající cesta
ješitné malosti s hloupostí anebo cesta větší prozíravosti a kreativity. Údolí má svoje
danosti, které v mnohém určují charakter obce a jejích občanů. Pro nepřezíravý nadhled nestačí pohled z hájovny anebo z jiných zabydlených pater obce. Možná však stačí vyjít na kopec.
Mnohým však nepomůže už ani to...
Jan Ambrůz,
Šarovy 1. 4. 2010

Co může být?
Obecní pozemky státní nebo obecní pozemky obecní?
Chodníky, silnice a bildboardy nebo silnice, chodníky a stromy?
Stavební uzávěra nebo stavební regulace (Kopaniny)?
Může vzniknout na horním konci Šarov náves vymezená stromy?
Jsou šatny krásné a k užitku? Je možná přestavba, výkup
pozemků a celková úprava této sportovní lokality?
Obnova staré cesty kolem Svobodového k Vrchovici?
Polní cesty osázené stromy nebo holé lány?
(Šarovsko, Hlubočky, Žlébky)
Harampádí v polích nebo sochy?
Staré sady k užitku nebo k poezii?
Spolupráce se současným uživatelem polí?
Pozemkové úpravy (bude-li 50% vlastníků pro)?
Spolupráce s okolními obcemi (Březolupy, Lhota, Salaš, Bohuslavice)?
Je to zbytečné, když je tady tak krásně?
Stromy nebo sekery?
Kdo to udělá?

