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Vítáme vás na Šarovech

Veřejné prostranství u šaten

Stav místních komunikací a vskutku neobyčejná řemeslná zručnost při opravě chodníků



Součástí tohoto předvolebního zpravodaje je příloha s mapkou a fotografiemi dokumentující-
mi podstatné události z činnosti občanského sdružení Jinákrajina.
Mnozí mohou namítat, že mapujeme jenom okolní krajinu a obec samotná, která se od po-
sledních voleb s novou osádkou zastupitelů a starosty scvrkla na úzkou linii silnice, hospodu  
a obecní úřad /v některých případech jen obecní kasu/, uniká naší pozornosti, že nás nezajímá.
Není tomu tak, protože od počátku projektu KCSKL  /kříže cesty sochy krajina lidé/, který zde 
realizujeme, se potýkáme právě a především se starostou a zastupiteli. Díky těmto málo kdy 
pozitivním setkáním se tak střetáváme přímo s „tvůrci a koordinátory“ místního dění na ve-
řejných schůzích a „obtěžujeme“ je také i mimo tato veřejná setkání. V mezích možností se 
snažíme ovlivňovat samospádné, bezkoncepční počínání starosty a zastupitelů, bohužel dle 
našeho názoru, ku škodě obce s žádným výsledkem...
Zastupitelská demokracie spojená s naprostou nekoncepčností se na Šarovech proměnila  
v primitivní nástroj moci, která se soustředila jen na uchvácení obecní kasy a přerozdělování 
peněz, do kterého nemají občané pokud možno vidět. Je to ten základní, nikoliv však jediný 
a nejkřiklavější problém, který nastal, a který se neustále děje. Tento zjednodušený způsob 
„starostování“ - vedení obce je nutné změnit! Peníze jsou přece nás všech a všichni se tudíž 
můžeme v rámci demokratických principů k jejich užívání vyjadřovat.
Metoda ostrakizace, kterou zde starosta úspěšně nastolil, jen zastírá jeho neschopnost vytvořit 
dlouhodobější koncepci směrování obce, rozumné nakládání s prostředky obci svěřené...
Jistou vizi může nastavit nový územní plán, který bude-li dobře zpracován, propojí vesnici  
s krajinou, a to nejen v rámci katastru. Logicky vymezí nové stavební plochy a území, kterým 
se může věnovat zvýšená pozornost. Třeba vymezí i novou záhumenní cestu zpřístupňující 
revitalizované sady a možné pastviny nad vesnicí, zpřístupní Hlubočky, Šarovska, atd. Nejlo-
gičtějším a nejjednodušším  propojovacím prvkem v rámci širších vztahů jsou samozřejmě 
silnice, mistní komunikace, polní cesty. Mnohé z těchto parcel se našim zastupitelům bohužel 
nepodařilo z vlastnictví státu bezúplatně převést zpět na obec a jak se zdá, tak už to asi ani jen 
tak nepůjde. Kladu si otázku, zda to byl záměr, neschopnost, lenost nebo omezenost? Posled-
ním termínem byl 30. duben 2013!
Obec tak přišla o znovuobnovení základní komunikační sítě, která se mohla dál jednoduše 
obnovovat a přirozeně mohla zpřístupňovat krajinu. Propojovat intravilán s extravilánem, 
spojovat to, co patřilo vždy k sobě, co utvářelo vesnici. Vymezovat plochy vhodné k dalšímu 
využití, k dalším činnostem prospěšným vlastníkům i obci. Prostupností krajiny krajinu a její 
obyvatele kultivovat a rozšiřovat jejich pohled na vesnici. Tu je nutno vystavovat pernament-
nímu pozorování, porovnávání a péči v širším kontextu. Ukazovat tak možnosti lidem aktivním 
a motivovat tak i ty méně aktivní k účasti na společném díle, na zpříjemnění života a vzhledu 
vesnice. Z toho vyplývá již mnohokrát vyřčené, a to, že co si sami neuděláme, mít nebudeme. 
Pro vesnici to platí dvojnásob!
Humna jsou plná ovocných stromů. Určitě by stálo za to upnout pozornost tímto směrem. 
Podporovat vlastníky sadů a motivovat je k jejich užívání zrovna tak jako iniciovat a podpo-
rovat chov ovcí k vypásání zatravněných ploch. Podporovat včelaře k chovu včel právě pro ty 
sady. Po dohodě se singularisty by snad bylo možné najít vhodnou formu zpřístupnění těchto 
nevyužívaných a značně zanedbaných převážně sadařských ploch.
Konkrétní propojení vnější obce /extravilánu/, humen, sadů a jejich plodů spatřujeme v na-
pojení na intravilán vybudováním obecní moštárny a sušárny ovoce. Za tímto účelem by 
mohla být využita chátrající budova šaten, která snad, jak doufáme, není určena k demolici?!  
Může posloužit k vybudování moštárny  se sušárnou včetně technického a sociálního zázemí.  

PŘEDVOLEBNÍ



Vhodnou střešní nádstavbou se může rozšířit užitná plocha, která se může stát komunitním 
centrem, útulkem pro děti, prostorem pro volnočasové aktivity všech věkových kategorií.  
S touto konkrétní představou se určitě dá oslovit dobrý architekt, který vyhodnotí stávající situaci  
a navrhne vhodnou a kvalitní přestavbu včetně nezbytných a promyšlených úprav okolí.
Bohužel, takový postup postrádáme u oprav, rekonstrukcí a staveb velmi amatérsky a necit-
livě realizovaných v obci během posledního volebního období /dětské hřiště, kaplička, kříž  
u potoka, silnice 497/. Poněkolikáté připomínáme, že Šarovy jsou lineární vesnicí bez návsi, 
kde výraznou urbánní dominanci na sebe strhává předimenzovaná silnice. Odtažitý a napros-
to formální přístup při její rekonstrukci ukázal, že krajským úředníkům, investorovi ale i projek-
tantům je podoba vesnice naprosto lhostejná. To se jen potvrdilo samotnou realizací  tohoto  
projektu. A měl to být právě starosta a zastupitelé, kteří měli a mají hájit zájmy obce ku prospě-
chu jejich obyvatel. Každá drobnost, každý zdrb, každý nevkus se v této dominantní linii jen 
odkrývá a zvýrazňuje. O to víc na sebe jako výrazný detail upoutává pozornost!!!
I z toho důvodu je tolik důležitá a neustále odmítaná zeleň v obci. Výsadbou vhodných opa-
davých dřevin, vysokokmených stromů se mohou některá nevzhledná místa potlačit a naopak 
zvýraznit místa ve vesnici důležitá. Obec se tak může relativně levně nejen esteticky sladit  
a sjednotit, ale získat tak jakýsi přesvědčivější vnější výraz, který může pozitivně ovlivnit i její 
vnitřní rozháranost. Jednota, sounáležitost, pospolitost a důvěra jsou možná ty základní lidské 
principy, které se v této vesnici nějak vytratily. Právě výsadba stromů na vhodných místech 
podél komunikací se může stát první důležitou, společnou i společensko kulturní událostí. K té 
se budou moci všichni vyjádřit, ale i aktivně participovat na zvelebování obce třeba výběrem 
a zasazením stromů podél silnice u svých domů. Všichni tak mohou dát jednoduše najevo, jak 
jim na vesnici skutečně záleží.
Jsou zde ještě i jiná místa, na která je třeba upřít větší pozornost. Louka před Dupalovým se 
může stát třeba sadem, do kterého by mohla být přemístěna poslední zachovalá Michálkova 
stodola s mlátičkou /patří obci/ a zřízeno tak MJM /Muzeum Josefa Michálka/ s oddělením 
hasičských relikvií ale i jiných artefaktů...
Mohou být odkoupeny jiné pozemky jako třeba Peškova skala s parametry obecního akáto-
vého hájku a vedlejší rovněž Peškův sad vhodný k revitalizaci. Tato místa se tak mohou stát 
obecním lesíkem či sadem pro hry a společnou zábavu dětí i rodičů. Částečně se tak může 
nahradit to, čeho se obec v minulosti velmi neuváženě pozbavovala.
Představy a smýšlení o současné vesnici se tak mohou prohlubovat a přirozeně rozvíjet. Mo-
hou se obnovovat zapomenuté tradiční hodnoty vesnice a její jedinečnost.

Co tedy chceme, o co budeme usilovat:
- o celistvé vnímání vesnice zastupiteli i občany
- o pospolitost
- o maximální otevřenost a informovanost
- o efektivní hospodaření s obecním rozpočtem a majetkem
- o vytvoření dlouhodobé koncepce směrování a rozvoje obce
- o podporu občanských aktivit a iniciativ velebících obec
- o spolupráci se sousedními obcemi
- o komunikaci s uživateli a vlastníky půdy
- o kulturnost a kultivaci vesnice

Jan Ambrůz



Vymeteno



Na Šarovech bydlím osm let. Celou tu dobu jezdím za prací na všechny světové strany. Při 
svých cestách se obvykle kochám krajinou, ale také pečlivě a se zájmem sleduji, jak se někte-
ré vesnice rok od roku mění a rozkvétají do krásy. Vidím opravené obecní budovy, mnohdy  
i takové, kterým hrozila demolice. Vidím upravená veřejná prostranství, nové chodníky, udržo-
vanou stávající zeleň, ale i výsadbu zeleně nové. Protože v některých obcích pracuji, vím, že na 
mnoha místech se po letech oživují zapomenuté tradice, k životu se probouzejí divadelní nebo 
folklorní spolky, které se pak podílejí na kulturním životě v obci. Rozvíjejí se však i nové aktivity 
dosud na vesnicích méně známé. Vznikají například komunitní centra, ve kterých najdou zá-
bavu a uplatnění všechny věkové i sociální skupiny obyvatel, a to od kojenců až po důchodce. 
Tam, kde se mi opravdu něco moc líbí, neváhám a zaklepu na dveře obecního úřadu. Chci totiž 
vědět, jak to dělají a proč se jim tak daří. Znáte to – líná huba, hotové neštěstí. A věřte nebo ne, 
ještě se mi nestalo, že bych byla odmítnuta. Dozvím se téměř vždy to samé:
máme jasnou představu, co chceme pro obec ve svém volebním období udělat
využíváme všech možností, jak pro obec peníze získat, aktivně vyhledáváme dotační tituly
máme připravené projekty, abychom mohli kdykoliv o nabízený titul žádat
tam kde můžeme, šetříme, abychom měli v obecní kase vždy rezervu na dofinancování dotací
stále se učíme, čerpáme inspiraci a zkušenosti tam, kde to dělají dobře
a nakonec musíme v zastupitelstvu před veřejností své vize obhájit a bojovat o jejich prosazení
A jak je tomu na Šarovech? 
Dlouho předlouho o práci v zastupitelstvu valný zájem nebyl. Stěží se dávala dohromady jed-
na kandidátka. Není divu, je to práce nevděčná, neboť ne vždy je možné splnit přání úplně 
všech. Vyžaduje velké osobní nasazení a odhodlání ukrojit ze svého volného času čas pro obec. 
Donedávna nebyla tato práce nijak zvlášť odměňována. Časy se však změnily a dnes má uvol-
něný starosta i na tak malé obci jako jsou Šarovy vysoce nadprůměrný plat. Snad to bylo tou 
pravou příčinou, proč se před minulými komunálními volbami v roce 2010 do té doby zdánlivě 
soudržné zastupitelstvo rozpadlo /a dodejme, že to nebyla moc pěkná podívaná – urážky, po-
mluvy, osobní záležitosti propírané na veřejnosti, atd./. Zformovalo se uskupení nové slibující 
změny, zlepšení a reformy snad ve všem možném i nemožném. Do roka a do dne se stejně jako  
v Psohlavcích od Aloise Jiráska vše vyjevilo. Poprvé v historii naší obce se neuvolněný starosta 
přetransformoval na uvolněného, stal se tak svým vlastním zaměstnancem se všemi výhoda-
mi plynoucími ze zaměstnaneckého poměru – sociální pojištění, zdravotní pojištění, place-
ná dovolená, atd. Prý proto, že se jako neuvolněný funkcionář nemohl neustále uvolňovat  
z práce. Všichni ale dobře víme, že byl dlouhodobě nezaměstnaný. Bylo nám slibováno, že 
reorganizací obecního úřadu dojde k úsporám na mzdách až o 250 000 Kč. Skutečnost je však 
zcela jiná. Obec od roku 2011 hospodaří deficitně, to znamená, že utrácí více než dostává.  
K dofinancování rozpočtu používá úspory, které mají sloužit k rozvoji obce. Takto bylo během 
tří posledních let v rozpočtu rozpuštěno 920 000 Kč. Pro srovnání uvádím, že za tyto peníze 
mohla mít obec zhruba 800 metrů nových chodníků. A na mzdy potřebuje oproti minulosti 
více.
PLAT SOUČASNÉHO UVOLNĚNÉHO STAROSTY:
základ: 27 425,-  +  příplatek za počet obyvatel: 3 x 1304,- /3912,-/ =  31 337,-
k tomu připočtěme odvody placené zaměstnavatelem /obecním úřadem/: 
zdravotní pojištění: 2 504,-  +  sociální pojištění 8 138,- = 10 642,-
Celkem tedy obec stojí uvolněný starosta měsíčně 41 979,-, ročně 503 748,-
Pro srovnání uvádím také maximální PLAT NEUVOLNĚNÉHO STAROSTY:
základ: 7 509,-  +  příplatek za počet obyvatel: 3 x 1304,- /3912,-/ = 11 421,-

JAK DÁL ?



Zdravotní pojištění: 912,-, sociální pojištění se za neuvolněného starostu neplatí.
Celkem stojí neuvolněný starosta obec maximálně měsíčně: 12 333,-, ročně: 147 996,-
Zásadní rozdíl je v tom, že plat uvolněného starosty je tarifní a vychází z nařízení vlády 
459/2013 Sb. Zatímco plat neuvolněného starosty podléhá schválení zastupitelstvem a může 
být pochopitelně nižší. Vyšší nikoliv.
RŮST MEZD ZAMĚSTNANCŮ OBECNÍHO ÚŘADU V NAŠÍ OBCI 
/zdroj informací - http://monitor.statnipokladna.cz/
2011   536 000,-
2012   646 000,- 
2013   688 000,-
2014   690 000,-
Při svých výpočtech jsem vycházela z veřejně dostupných informací.
V letošních komunálních volbách kandiduje v České republice historicky nejvyšší počet kan-
didátů. Chci věřit, že nejsou vedeni touhou po moci a osobním prospěchu. Chci věřit, že se 
konečně občanská společnost probouzí, že občané alespoň ve své vlastní obci nepřestali věřit 
ve změny k lepšímu a chtějí se na nich podílet. 
Renata Ambrůzová

Úprava veřejného prostranství u nové kaple v Doubravách - jednoduchá, vkusná, důstojná

Úprava veřejného prostranství u opravené kapličky a kříže na Šarovech



Chceme, abyste věděli, co si myslíme a co od nás můžete očekávat. Kandidáti našich spřátele-
ných volebních sdružení ŽENY a MUŽI odpověděli na dvě základní otázky:
1/    PROČ KANDIDUJI /CO SE MI V OBCI NELÍBÍ/
2/    CO CHCI V OBCI ZMĚNIT /ZLEPŠIT/

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŽENY
RENATA AMBRŮZOVÁ, učitelka, 55 let
1/ Protože se už dál nechci nečinně dívat na to „turecké hospodářství“.
2/ 90 % obecního rozpočtu tvoří naše vlastní daně, jako občané máme za své peníze právo na 
lepší servis a o to budu jako zastupitelka usilovat.
BOŽENA KNOTOVÁ, projektantka, 62 let
1/ Nikdy mně nebylo lhostejné, jak naše obec vypadá a jak se v ní žije. Řadu let jsem se aktivně 
podílela na veřejném životě v obci a chci to zkusit znovu.
2/ Víc myslet na mladé rodiny, maminky s dětmi na mateřské dovolené, ale také na seniory  
a především rozumně nakládat s obecním rozpočtem.
RADKA SLABĚŇÁKOVÁ, tlumočnice, 35 let
1/ Chtěla bych vnést do komunální politiky zdravou opoziční sílu - schvalovat vše jednohlasně 
jako jeden muž na mě působí neprůhledně. 
2/ Ráda bych prosadila ve vedení obce ženský mateřský pohled na rozhodování o obecních 
záležitostech. 
JANA VAJDÍKOVÁ, účetní, 51 let
1/ Účastí v komunálních volbách chci podpořit místní ženy, které mají chuť do práce.
2/ Obecní zastupitelstvo by mělo pracovat ve prospěch všech obyvatel obce a ne naopak.
VERONIKA POPELKOVÁ, vedoucí prodejny, 32 let
Motto voleb: Přes překážky ke hvězdám
1/ V Šarovech bydlím již přes 13 let a dosud jsem nezaznamenala žádné velké změny a zlepšení 
vůči občanům.
2/ Věřím, že mám velkou pravděpodobnost úspěchu, neboť patřím mezi obyčejné občany  
a nemyslím jenom na sebe.
EVA BEDEIOVÁ, administrativní pracovnice, 52 let
1/ Nelíbí se mi uvolněný starosta na tak malou obec.
2/ Efektivnější hospodaření s obecními prostředky.
LUDMILA ROCHOVANSKÁ, důchodkyně, 68 let
1/ Chtěla bych přispět ke zlepšení vztahů mezi občany.
2/ Zprůhlednit hospodaření obce, zlepšit komunikaci mezi obecním úřadem a občany, např. 
při veřejných schůzích.

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MUŽI
VASIL BEDEI, podnikatel, 53 let
1/ Nelíbí se mi jednání a vystupování nynějšího zastupitelstva.
2/ Přeji si lepší komunikaci mezi zastupitelstvem a občany.
PETR POPELKA, jednatel firmy, 40 let
Motto voleb: Myslím globálně, jednám lokálně.
1/ Naše společnost tlačí do popředí spíš jednotlivce a nepamatuje na kolektivní povědomí. 
Myslím, že je zapotřebí napřít síly za účelem stmelení všech občanů k „budování lepších zítřků“ 
pro naše potomky.

PŘEDSTAVUJEME KANDIDÁTY



2/ Očekávám, že se obec sjednotí a vzepře proti přízemním nectnostem jednotlivců, kteří 
využívají nedokonalostí „demokracie“.
JAN AMBRŮZ, vysokoškolský pedagog, 58 let
1/ Protože nejsem úplně pomatený umělec.
2/ Budu ve spolupráci s občany usilovat o obnovení etických a estetických hodnot naší 
vesnice.
STANISLAV KNOT, projektant, 69 let
1/ Jako stavební inženýr chci pomoci s přípravou a realizací investičních akcí v obci.
2/ Zasadit se o zřízení malé prodejny základních potravin a potřeb. 

aženy
muži



Patřím mezi aktivní důchodce. Stále pracuji ve své celoživotní profesi jako projektantka po-
zemních staveb. Jsem přesvědčena, že svými profesními znalostmi i zkušenostmi mohu být 
jako zastupitelka pro obec užitečná. Mezi stěžejní úkoly obecního zastupitelstva patří rozvoj 
obce a péče o stávající objekty a infrastrukturu. 
Rozvoj obce přináší všem občanům kvalitnější, snadnější a spokojenější život. A k tomu jsou 
potřeba  finanční prostředky, se kterými je nutné zodpovědně a účelně hospodařit. Jen tak 
budou sloužit všem občanům obce Šarovy a k tomu jsou finanční prostředky náležící naší obci 
především určeny. Malá obec zatížená uvolněnými funkcionáři nás všechny připravuje o velké 
množství peněz. Je nutné se poohlédnout po okolí a třeba i po naši spřátelené obci Šárovcové 
Lhotě a inspirovat se jejich vedením obce. Určitě to stojí zato. Když to jde tam bez uvolněných 
funkcionářů, proč ne u nás?
Vzhledem k nepříjemným zkušenostem letošního roku s přívalovými dešti je nutné brát váž-
ně poznatky, názory a doporučení zpracovatele Návrhu územního plánu obce Šarovy pana 
ing. arch. Sawického. 
Měli bychom s respektem k životnímu prostředí a ke krajině naší vesnice naplňovat jeho jasná 
doporučení. To nejsou názory laika, ale odborníka znalého této problematiky. Když jsem  pro-
čítala textovou část návrhu územního plánu a jeho podklady, jako bych taková slova už někde 
slyšela nebo četla.  A určitě jsem nebyla sama, kdo to tak vnímá.
Citace z podkladů k návrhu územního plánu naší obce: Nedostatečným způsobem lze vnímat 
současný stav krajiny z hlediska její organizace. Jedná se především o chybějící interakční prvky 
zeleně, průchozí polní a záhumenní cesty.  Zeleň zadržuje vodu v krajině, zlepšuje mikroklima, 
funguje jako lapač prachu a částečný tlumič hluku. Cíl: obnova polních cest, stromořadí, realizace 
drobné architektury, osvětová činnost, výchova. Krajinotvorba je úkolem samosprávy a komu-
nity obce. Intimní vztah obyvatel nelze nahradit názorem třetí osoby. Východiskem může být 
místní okrasný spolek starající se o veřejnou a krajinnou zeleň . Bude mít větší šanci na komunikaci 
se zemědělci, samosprávou  a jinými subjekty pro realizaci krajinotvorných opatření, obnovu cest, 
realizaci architektury a výchovu. Takové sdružení musí vyjít z místních lidí, kteří si uvědomí svou 
identitu a jsou zodpovědní sami za sebe.  
Občanského sdružení Jinákrajina se již několik let snaží bez nároku na obecní finance otevřeně 
napravovat stav krajiny v naší vesnici a jejím okolí. A v tom je budu  podporovat.

Proč tedy kandiduji?
Protože chci navázat na vše  pozitivní co nám obecní život doposud přináší
Protože si myslím , že je nutné úsporně a rozumně vynakládat obecní finance, které patří 
všem občanům naší vesnice  k zajištění spokojeného života v obci
Protože je nutné více pozornosti věnovat rodinám s malými dětmi a  maminkám na ma-
teřské dovolené
Protože rozhodně více pozornosti si zaslouží i šarovští  senioři
Protože si myslím , že v naší obci žijí šikovní lidé různých profesí a je  velká škoda nevy-
užít jejich schopností
Protože chci, aby naše obec byla obcí přátelskou, současnou, kulturní, ohleduplnou  
k životnímu prostředí a přírodě a všem se nám tu dobře žilo

Božena Knotová

ZKUSIT TO ZNOVU



Výsadba třešní na jaře 2013, do podzimu polámány, vyvráceny

Dosadba hrušek, 2012

Slavnost zprůchodnění chodníku na Lhotu, podzim 2013



Před 2 lety jsem se přistěhovala do Šarov. Jako přistěhovalá se na obec dívám bez předsudků  
a vazeb na minulost. I proto můžu napsat bez obav, co si o vsi a dění v ní myslím...
Nelíbí se mi například nakládání s komunálním odpadem a systém platby za odvoz odpa-
du. Nerozlišuje se mezi těmi, kdo recyklují, třídí odpad a mají poloprázdnou jednu popelnici  
a těmi, kdo to prostě nedělají a mají popelnice dvě i více. Přitom za ně platí stejnou částku. 
Obec by měla k třídění odpadu občany aspoň trochu motivovat, například poskytnout pytle 
a zavést platbu za každou další popelnici. Kdyby se velké zelené kontejnery na odpad neza-
mykaly, lidé by možná nevynášeli odpad tam, kde pak vznikají černé skládky - na okraji obce  
a u křížové cesty už vůbec ne. Co si o tom pan farář a ostatní návštěvníci asi myslí?
Dále by se mělo vyhláškou regulovat hlučení o nedělích (sekačky, křovinořezy, cirkulárky  
a motorové pily...). Někde to jde i bez vyhlášky, lidé jsou zkrátka ohleduplnější k sousedovi, kte-
rý se chce aspoň v neděli trochu prospat nebo si v klidu na zahradě vypít kafe. Je taky možné, 
že jinde respektují věřící občany, pro které je neděle dnem svátečním.
Také se mi nelíbí postoj některých občanů k životnímu prostředí - plošné vypalování sta-
ré trávy a pálení odpadu ze zahrady. To první je zakázáno zákonem, to druhé vyžaduje po-
volení orgánu životního prostředí, ale stejně se to děje. Věřím, že se to změní, až budou  
k dispozici bio kompostéry.
Co by se tedy podle mého mohlo v obci změnit? 
Určitě by se měly lépe využívat obecní prostory, šatny u kluziště a kluziště samotné. Jako 
matka dvou dcer bych uvítala aspoň jednu lavičku, kde bych mohla nakojit/nakrmit své dítě.  
A určitě nejsem sama! Kluziště by mělo větší využitelnost, kdyby se tam pořádaly sportovní 
akce pro děti z celé obce, ne jen jednou za rok fotbálek pro dospělé. Tak by se více propojily 
oba konce obce a tím smazaly rozdíly mezi „horním“ a  „dolním“ koncem a uličkou za potokem. 
Z šaten by byla hezká klubovna pro mládež, školička pro děti neumístěné do mateřských škol 
v sousedních obcích, nebo třeba letní klubovna pro děti, které o prázdninách nemají možnost 
jet k babičce nebo na tábor.
Radka Slaběňáková

ŠAROVY, MŮJ NOVÝ DOMOV?

NABÍZÍME, PŘIPRAVUJEME, ZVEME
V ŘÍJNU SE ZNOVU ROZBĚHNOU NA HASIČÁRNĚ

VÝTVARNÉ KERAMICKÉ DÍLNY
PRO RODIČE S DĚTMI

RODIČE BUDOU O TERMÍNU VČAS INFORMOVÁNI
informace: ambruzova.renata@seznam.cz

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JINÁKRAJINA PŘIPRAVUJE
BESEDU SE ZNALCEM LIDOVÉ KULTURY A DOBRÉ PÁLENKY

MGR. JIŘÍM SEVERINEM

OD PÍSNIČKY K SLIVOVICI
listopad 2014, termín bude upřesněn



NABÍZÍM 
DOUČOVÁNÍ, PŘEKLADY A TLUMOČENÍ Z/DO

ANGLIČTINY
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

VÝUKA MAXIMÁLNĚ ČTYŘ STUDENTŮ
informace: slabenakovaradka@seznam.cz

Ing. Radka Slaběňáková

NEDĚLE 5. ŘÍJNA,16,00 HODIN V HOSPODĚ NA ŠAROVECH

KANDIDÁTI VOLEBNÍCH SDRUŽENÍ ŽENY A MUŽI VÁS ZVOU NA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JINÁKRAJINA
POŘÁDÁ TRADIČNÍ LESNÍ

BUFET 5055
TENTOKRÁT JAKO POVOLEBNÍ GULÁŠ

V NEDĚLI 12. ŘÍJNA
OD 13,00 HODIN AŽ DO TMY

souřadnice: 49.147990274 N, 17.625412331 E



ACH, TO POČASÍ ...

Podivné počasí letošního roku některé z nás zaskočilo. Průtrž mračen v červenci s následnou 
rychlou povodní na horním konci a pak prudký liják začátkem září, který strhl zeminu z kopců 
a zavalil bahnem dolní konec dědiny, nás všechny upozornil, jak moc se nevyplácí myslet si, že 
vesnice jsou jen naše pěkné zahrádky s bazény a zahradními grily. Jak potřebné je vykouknout 
aspoň někdy za své ploty a podívat se, co se děje nad námi nahoře. Jak se nahoře hospodaří, 
jak zmizely nebo pustnou bývalé polní cesty, jak umírají staré stromy a není témeř nikoho, kdo 
by sázel nové.
Starousedlíci si jistě pamatují na podobné pohromy v minulosti, kdy se nahoře nad vesnicí 
ve velkém na obrovských scelených lánech pěstovala kukuřice. Dnes tady kukuřici nemáme,  
a přesto to nestačí. 
Bude třeba zmobilizovat síly nejen místní samosprávy, ale i občanů a začít se konečně zajímat 
o možná opatření, která těmto událostem zabrání nebo jejich důsledky alespoň zmírní. Bude 
třeba dát konečně na hlasy těch, kteří dlouhodobě na tento problém upozorňují a sami se 
snaží o nápravu. Bude třeba dát na hlasy odborníků a institucí, které obcím nabízejí řešení. 
Prostě bude třeba dát se do práce.

CO SE POVEDLO 
Mokřady mají obrovský význam pro biologickou rozmanitost, ale také jako přirozená záso-
bárna vody a prostředí, které je schopné vodu v krajině zadržovat. Jejich zachování je proto 
velmi důležité i pro přirozenou prevenci povodní,“ říká česká koordinátorka Ramsarské úmluvy 
o ochraně mokřadů Libuše Vlasáková.
Občanské sdružení JINÁKRAJINA od svého vzniku upozorňuje místní samosprávu na stav kra-
jiny v naší vesnici. Vzniklo právě proto, aby s místní samosprávou jako rovnocenný partner 
mohlo lépe komunikovat. Ta však její aktivity ignoruje, odmítá a někdy dokonce znevažuje.  
A tak bez pomoci obce a většinou jen díky nadšeným dobrovolníkům alespoň vlastními silami 
zprůchodňuje zarostlé chodníky a sází stromy kolem bývalých polních cest.
V letošním roce se podařilo díky laskavému svolení majitelky pozemku a s odbornou i finanční 
podporou Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky vybudovat u Lhotského potoka 
dvě mokřadní jezírka. Ta zadržují část vody, stanou se domovem často již mizejících drobných 
živočichů a také vodního ptactva.  Je to malý, ale důležitý krok k nápravě.
Renata Ambrůzová



Budování mokřadních jezírek, jaro 2014

Obnova chodníku na Lhotu, podzim 2013
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