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Počátky práce Jaroslava Křena ml. s mládeží.
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Vážený čtenáři,

otevíráš druhé číslo letošního zpravodaje. 

Měl uzávěrku na přelomu jara a léta, ale 

pohledem z okna zjistíš, že způsob těch-

to období se jeví poněkud zvláštní. To ale 

nikterak neovlivnilo dění v obci, snad jen 

pozdější úklid chodníků a cest po zimě, 

za který všem děkuji. Na poslední aprílo-

vý den připadlo tradiční setkání při Pá-

lení čarodějnic (podle pár jedinců zcela 

zbytečná akce), ale počtem účastníků rok 

od roku atraktivnější. Velké díky všem 

organizátorům, stejně jako tvůrcům pro-

gramu oslav Dne matek, na kterém opět 

zářili šarovští ogaři při ztvárnění akvabel 

na suchu. O dalších akcích, které se usku-

tečnily v tomto období, se dočteš na jiném 

místě zpravodaje. Mezi tím se nám poda-

řilo to, co všichni považujeme za stěžej-

ní úkol tohoto zastupitelstva. Více jak tři 

čtvrtiny pozemků, o které bylo zažádáno, 

bylo bezúplatně převedeno do majetku 

obce. Chci se dále zmínit o anketě, kterou 

najdeš ve své schránce. Snažíme se v ní 

vyburcovat občany k větší aktivitě při re-

alizaci projektů tolik potřebných k lepší-

mu a příjemnějšímu žití v obci. Věřím, že 

v příštím čísle se dozvíš, co by náš občan 

rád viděl do budoucna. Je potřeba kaž-

dého rozumného nápadu využít a spolu-

pracovat, ne jenom kritizovat, podrážet 

a pomlouvat činnost zastupitelstva (opět 

pár jedinců). Pohodové prožití prázdnin 

a poklidnou dovolenou s přáním setkání 

při lepších časech přeje
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Obecní zastupitelstvo informuje

19. zasedání OZ                                        4

Příroda kolem nás

Přírodní jevy a časové úseky                  17

Šarovské osobnosti

Z okresu Zlín bylo oceněno 10 hasičů, 

mimo jiné také člen SDH Šarovy Jaro-

slav Křen mladší. 

Pálení čarodějnic rekordní

V úterý 30. dubna kolem páté odpoledne 

se na tanečním kole za obecním úřadem 

začaly slétat první čarodějnice.

Den matek dojal i pobavil

Mělo to být mimořádné odpoledne. A také 

takové bylo. Alespoň pro desítky maminek 

různého věku, které se sešly v sále šarovské 

hospůdky v neděli 12. května.  

František Langr

text Jana Fuksová / foto Martin Fusek

text David Fejt / foto Martin Fusek
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19. zasedání OZ, 27. 3. 2013

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Je přítomno 6 členů zastupitelstva, za-

sedání je usnášení schopné v soula-

du s ust. § 92 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích. Jednání řídí starosta Franti-

šek Langr

Body programu: 

Schválení rozpočtu na rok 2013 

Starosta úvodem, před seznámením 

s rozpočtem, vysvětlil připomínku ob-

čanů k dofi nancování rozpočtu. Násled-

ně předložil celý rozpočet, který byl jed-

nohlasně přijat.

Schválení Obecně závazné vyhláš-

ky č. 1/2013 – pravidla pro pobyt psů 

na veřejném prostranství v obci Šarovy

Nová vyhláška vymezuje konkrétní mís-

ta. Byla přijata jednohlasně.

Pořízení změny č. 4 ÚPN SÚ Šarovy – 

lokalita 4B, 4C

V souladu s §55 odst. 2 a §44 odst. c) zá-

kona č. 183/2006 Sb. o územním pláno-

vání a stavebním řádu: 

a) zamítá pořízení změny – Lokalita 4A 

– změna funkčního využití z plochy lou-

ka a pastviny na plochu pro bydlení

b) schvaluje pořízení změny – Lokalita 

4B – změna funkčního využití z plochy 

rezervy pro drobnou výrobu a technické 

vybavení na plochu pro bydlení

c) schvaluje pořízení změny – Lokalita 

4C – změna funkčního využití z plochy 

rezervy pro drobnou výrobu a technické 

vybavení na plochu pro bydlení

d) schvaluje, že úhrada nákladů 

spojených se zpracováním změny (č. 4) 

ÚPN SÚ Šarovy v souladu s ustanove-

ním §45 odst. 4 hradí vlastníci pozemků

e) ukládá starostovi obce F. Langrovi po-

žádat MMZL oddělení územního pláno-

vání o pořízení změny (č. 4) ÚPN SÚ Ša-

rovy

Dodatek ke smlouvě o nájmu a provo-

zování plynárenského zařízení

Pan starosta předložil dodatek ke smlouvě 

o nájmu a provozování č. 1211000283/3494 

mezi obcí Šarovy a JMP Net, s.r.o.

Různé

Úvodem starosta informoval přítom-

né o bezúplatném nabytí pozemků 

do vlastnictví obce Šarovy. Dále infor-

moval o poslední akci v obci, kterou byl 

Košt slivovice. Tyto informace dopl-

nil David Fejt. I když v tomto roce bylo 

v důsledku nízké úrody méně vzor-

ků, akce byla velmi vydařená, dvace-

tičlenná porota vyhodnotila ty nejlepší 

(Strejček, Křen, Fusek st.). Paní Ambru-

zové Renatě bylo odpovězeno na dotaz 

ohledně navýšení rozpočtu na rok 2013 

– oprava kaple a okolí (čerpání dota-

ce bude až v roce 2014). Paní Mülle-

rová upozornila na propadající kaná-

ly na horním konci. Starosta mimo jiné 

vyzval přítomné, aby nespalovali v kot-

lích na tuhá paliva komunální odpad a 

neznečišťovali ovzduší sobě a našim dě-

tem.              

Návrh usnesení

Starosta přednesl návrh na usnesení 

č. 19/2013.

Odsouhlaseno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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ŠAROVSKÉ OSOBNOSTI

V tomto čísle vám přinášíme první 

z chystaných rozhovorů s lidmi ze Šarov. 

Všechny je znáte, ale možná o nich neví-

te to, co je podstatné. Proto jsme se roz-

hodli trochu je přiblížit prostřednictvím 

rozhovorů. 

První je na řadě Jaroslav Křen mlad-

ší. U příležitosti svátku svatého Flori-

ána byla oceněna téměř padesátka ha-

sičů ze Zlínského kraje. Dobrovolným 

i profesionálním hasičům ocenění pře-

dal v Baťově mrakodrapu hejtman Sta-

nislav Mišák. Z okresu Zlín bylo oceně-

no 10 hasičů, mimo jiné také člen SDH 

Šarovy Jaroslav Křen mladší. Rozhovor 

s ním vedl David Fejt.

Když se vrátíme na začátek tvé kariéry, 

jak ses k hasičině vlastně dostal?

Vzhledem k tomu, že táta byl v Šarovech 

dlouhou dobu velitelem a často mě bral 

s sebou mezi hasiče, bylo celkem přiro-

zené, že jsem se i já časem zapojil do čin-

nosti ve sboru.

Co Tě vedlo k myšlence práce s mládeží?

K práci s mládeží mi dal podnět teh-

dejší starosta obce pan Žuja, zda by 

nešel organizovat nějaký kroužek pro 

děti. Začínali jsme s Majkou Jurčo-

vou hrát s dětmi různé hry na kluzišti 

a uspořádali pro děti první výlety, ale 

činnosti stále chyběl nějaký cíl. Vzpo-

mněl jsem si, že jsme jako žáci občas 

cvičili hru Plamen, která se nám všem 

líbila. Sehnal jsem si potřebné materi-

ály a začali jsme nacvičovat na hasič-

ské soutěže pro děti.

Co tě baví na velmi náročné práci roz-

hodčího, ve které patříš mezi nejlepší 

v kraji?

Baví mě poznávat zajímavé lidi, se který-

mi se na soutěžích setkávám. Často mám 

možnost poznat i různé zajímavosti jed-

notlivých sborů nebo celých obcí. Získá-

vám tím spousty poznatků, kterých se 

snažím dále využívat.

Jak vidíš hasičskou mládež na Šaro-

vech?

V Šarovech je spousta šikovných dětí. 

Některé z nich pracují ve společném 

družstvu, které máme spolu s Bohusla-

vicemi, a vedou si velmi dobře. Mož-

nosti tedy jsou. Teď jde o to je využít, 

ale hasičina je velmi náročná a k vý-

sledkům je potřeba hodně tvrdé a trpě-

livé práce.

Nedoplácí Tvůj osobní život na časově 

náročnou práci rozhodčího a vedoucí-

ho mládeže?

Určitě trochu ano, ale zatím si myslím, 

že mi tahle práce více dala a zažil jsem 

při ní spoustu příjemných chvil.

Co pro Tebe ocenění od hejtmana zna-

mená?

Sám zatím nevím jakou toto oceně-

ní má vůbec pro mne váhu, ale třeba 

mi to dojde později, pokud uvidím, že 

je na mou práci navázáno jak ve sbo-

rech, tak na soutěžích. Nejvíce mě ale 

těší, že si naši krajští zastupitelé najdou 

na dobrovolné hasiče čas a umí ocenit 

jejich práci.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspě-

chů.                 
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Profi l 

Jaroslav Křen je členem SDH Šarovy 

od roku 1997. Podstatnou část své ak-

tivní činnosti věnuje práci s mládeží. 

Kolektivy pod jeho vedením vítězily 

v soutěžích na okresní i krajské úrovni. 

Je vedoucím mládeže I. stupně a okrs-

kovým vedoucím mládeže, byl členem 

i vedoucím okresní odborné rady mlá-

deže. Vlastní kvalifi kaci rozhodčí mlá-

deže a požárního sportu, je uznávaným 

rozhodčím extraligy ČR i postupových 

a pohárových soutěží. Je nositelem od-

bornosti Hasič II. stupně. Za svou vel-

mi aktivní činnost byl oceněn medailí 

Za příkladnou práci.

Šarovské hejtmanství uspořádalo le-

tos další ročník už tradičního Pále-

ní čarodějnic. V úterý 30. dubna ko-

lem páté odpoledne se na tanečním 

kole za obecním úřadem začaly slétat 

první čarodějnice. Byly malé i velké, 

strašidelné i uječené. Nakonec přišlo 

kolem pětadvaceti malých a osmi do-

spělých čarodějnic, takže akce byla 

s účastí zhruba šedesáti lidí zatím vůbec 

nejúspěšnějším a nejlepším ročníkem. 

Pořadatelé připravili pro děti spoustu 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC REKORDNÍ
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soutěží, například házení polínkami, 

modelování, kreslení nebo skládání 

puzzle. Za všechno dostaly malé čaro-

dějnice sladkou odměnu včetně origi-

nálních a velmi žádaných sladkých upí-

řích zubů. Všechny kouzelnice nakonec 

po setmění podle tradice zapálili čaro-

dějnici vyrobenou z Fejtového sena. 

Následovalo opékání špekáčků a divoké 

i skromnější tance v doprovodu muzi-

ky, kterou pouštěl DJ David Fejt.

Jana Fuksová / foto MF
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PRVOMÁJOVÝ POHÁR 2013

Již několik let pořádají hasiči z Bohu-

slavic pro požární družstva žáků soutěž, 

na které si po zimní přestávce poprvé 

změří síly v jarních disciplínách hry 

Plamen. Také letos jsme přivítali nejen 

družstva z okresů Zlín, Uherské Hradiš-

tě, Kroměříž ale i ze Slovenska.

Soutěž probíhala ve štafetě dvojic a po-

žárním útoku. Naše družstva předvedla 

své standartní výkony a po první disciplí-

ně byli mladší žáci na 4. místě a starší žáci 

dokonce ve štafetě zvítězili. Rozhodnout 

ale měla královská disciplína požární 

útok. U mladších žáků si nejlepším úto-

kem zajistili vítězství Zádveřice. Nás ale 

zajímala kategorie starších žáků. Zde už 

předvedly velmi dobré výkony družstva 

Bílovic a Štítné nad Vláří. Ale naše druž-

stvo k celkovému vítězství potřebovalo 

dosáhnout času 17,62 sekund, kterého 

dosáhl Popov. A to se povedlo dokonale. 

Velmi pěkný útok a terče spadly v čase 

16,42 a 3. místo v útoku znamenalo celko-

vé vítězství v soutěži. Na závěr starostka 

obce Bohuslavice Puškáčová a zástupce 

obce Šarovy Kozlík předali všem účastní-

kům sladké ceny a těm nejlepším velmi 

pěkné poháry. Někteří členové vítězného 

družstva skončili v kádi s vodou, ale rodi-

če se tentokrát ani nezlobili.

Výsledky: 

mladší žáci - 1. Zádveřice, 2. Bílovi-

ce, 3. Štítná nad Vláří, 4. Bohuslavice, 

5. Púchov, 6. Pohořelice

starší žáci - 1. Bohuslavice, 2. Bílovi-

ce, 3. Štítná nad Vláří, 4. Nová Dědina, 

5. Púchov, 6. Popov, 7. Kvášov, 8. Louky, 

9. Malenovice, 10. Zádveřice, 11. Poho-

řelice.

Naše družstva tvořili - mladší žáci: Anič-

ka Geržová, Lucie Fusková, Jana a Mirka 

Šimíkovi, Kryštof Viceník, Michal Mi-

kel, Martin Kadlčík.

Starší žáci: Aneta Kadlecová, Nikola 

Višenková, Adéla Rochovanská, Klára 

Šůstková, Sabina Bernatíková, Veronika 

Zlámalová a Jan Šůstek.

Jaroslav Křen ml.

DEN MATEK DOJAL I POBAVIL

Mělo to být mimořádné odpoledne. 

A také takové bylo. Alespoň pro desít-

ky maminek různého věku, které se se-

šly v sále šarovské hospůdky v neděli 

12. května. Ve dvě hodiny odpoledne 

tam začala oslava Dne matek, kterou 

připravila místní kulturní komise a děti 

ze Šarov pod vedením Markéty Šohajko-

vé. Stejně jako loni si už několik týdnů 

dopředu chystali a nacvičovali pestrý 

program. A při vystoupení to bylo znát. 

Děti přednesly maminkám básničky, 

zahrály divadelní představení O Bu-

dulínkovi a liškách a zatancovaly při 

písničkách v mravenčích kostýmech. 

Navíc Helenka Machová a Rozárka Fuk-

sová zahrály na kytaru, holky Šimíkovy 

zazpívaly a zahrály na fl étnu a Adéla 
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Fusková a Petra Zikmundová hrály 

a zpívaly na kytaru. Všechny děti byly 

bezprostřední a velmi šikovné. Ma-

minky si při vystoupení pochutnávaly 

na výborných zákuscích, které napekla 

Jarmila Ulčíková. 

Mezitím už v hospůdce netrpělivě čekali 

šarovští chlapi. Po loňském mimořád-

ném úspěchu s labutím jezerem si tento-

krát připravili vystoupení akvabel. S gu-

movými koupacími čepicemi na hlavě, 

těsnými dámskými plavkami a svými 

neobyčejnými tanečními kreacemi zno-

vu spolehlivě rozesmáli zaplněný sál. 

Potlesk a obdiv si vysloužili za herecké 

výkony i odvážný výstup na deskách při-

pomínajících skateboardy. 

Den matek přilákal více než 150 návštěv-

níků a stejně jako loni, i tentokrát se zaru-

čeně stane jednou z nejoblíbenějších akcí 

letošního roku.

Jana Fuksová / foto MF

VZPOMÍNKA NA DEN MATEK

Nedá se zapomenout na krásně pro-

žité slavnostní odpoledne 12. května, 

věnované maminkám ke Dni matek. 

Od dětství uchovávám ve vzpomín-

kách báseň Jana Nerudy Mamince. 

Věnovala jsem jí v dětství také ma-

mince. Nedávno jsem našla ve starém 

kalendáři z roku 1928 tuto báseň psa-

nou jeho písmem. Pod ní bylo napsá-

no: Písmo Jana Nerudy ve skvostné 

jeho básni Mamince. Moc mě to potě-

šilo a přikládám ji k srdíčku s fotogra-

fií básníkovi maminky.

                                             Libuše Langrová
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STOLETÁ STŘÍKAČKA V AKCI

Oslava 110 let od založení sboru dob-

rovolných hasičů ve Lhotě proběhla 

11. května. Šarovský sbor byl požádán, 

aby se zúčastnil odpoledního programu 

a vystoupil s téměř stoletou stříkačkou 

v dobových uniformách. Bohužel kvůli 

nepříznivému počasí netáhli stříkačku 

koně, ale sami účinkující. Během krát-

kého vystoupení byla předvedena funk-

ce stříkačky a slepice, která vyletěla 

z úložného prostoru, byla humorným 

zpestřením bohatého celodenního pro-

gramu.                                                                                                                               

David Fejt / foto TŠ

MELÚNOVÝ POHÁR 2013

V první červnovou neděli se na šarov-

ském hasičském cvičišti sešlo 43 hasič-

ských družstev, aby si změřili své síly 

v požárním útoku. Jako je již tradicí jez-

dí si k nám zasoutěžit nejlepší družstva 

z okresů Zlín, Uherské Hradiště a Kro-

měříž. Soutěž začali domácí závodní-

ci, ale nepodařilo se včas roztáhnout 

hadice a sestříknout terče. Potom již 

v rychlém sledu cvičila zbylá družstva. 

V sobotu 20. května se uskutečni-

la okrsková soutěž hasičů V. okrsku 

ve Lhotě. Soutěžilo se na dva pokusy 

požárního útoku na dvě hadice B. Ša-

rovští hasiči výborně reprezentovali 

naši obec a zvítězili v kategorii mužů, 

druhá byla Lhota, na třetím místě se 

umístilo družstvo ze Salaše.

David Fejt

VÍTĚZSTVÍ ŠAROVSKÝCH HASIČŮ
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Po celotýdením dešti byla naše dráha 

docela těžká, přesto jsme byli svědky 

velmi napínavých závodů, kdy o vítězi 

rozhodla pouhá jedna setina sekun-

dy. Tím se stali hasiči ze Zahnašovic z 

okresu Kroměříž. Celkové pořadí kate-

gorie mužů bylo následující:

1. Zahnašovice 18,20 

2. Velký Ořechov 18,21 

3. Mladcová 18,28 

4. Vésky 18,34 

5. Bratřejov 18,46. 

Taky kategorii žen ovládly děvčata ze Za-

hnašovic, která zvítězila časem 20,11. 

Další pořadí bylo: 

2. Drnovice 20,59 

3. Kaňovice a Prštné obě 21,21 

5. Lhota 24,57.

Na závěr se opět představili nejmenší ha-

siči z mateřské školky v Bohuslavicích, 

kteří ukázali, co se již naučili. Poté již při-

šlo na řadu vyhlášení výsledků. Nejlepší 

družstva dostala z rukou starosty obce 

Františka Langra poháry. Starosta sboru 

Jenda Soukup předal tradiční ceny pořa-

datelů - melúny a také 0,5 litru výborné 

šarovské slivovice, které si odvezli hasiči 

z Vřesovic okres Hodonín, jako cenu pro 

družstvo z největší dálky.

Jaroslav Křen ml. / foto TŠ, KP

KOLOBĚŽKOVÝ DEN NALÁKAL I RODIČE

Netradiční odpoledne na 9. června 

připravila Hospůdka Šarovy. Hos-

podská Jana Čechová totiž uspo-

řádala Dětský den se závodem ko-

loběžek. Přijelo jich šest a nebyly 

to obyčejné, ale speciální závodní 

koloběžky. Závodili na nich děti 

i dospělí. Soutěž spočívala v tom, že 

závodník musel projet určenou tra-

tí co nejrychleji a přitom zvládnout 

určený úkol. Děti musely upro-

střed trati ujít kousek s vajíčkem 

na lžičce a dospělí měli připrave-

nou štamprli a doplňovali sklenič-

ku vodou. Podívat se přišlo kolem 

osmdesáti lidí. Vítězové v několika 

kategoriích dostali sladkou odmě-

nu, čerstvou růži, kartony s pivem, 

víno nebo šampus.

Jana Fuksová

POMOC PŘÁTELŮM DO ČECH

Stejně jako několikrát do roka i letos 

příroda „nezklamala“ – přišly povod-

ně. Tentokráte se vyhnuly našemu 

regionu (a doufejme, že tomu tak bude 

i po zbývající část roku), ale postihly vět-

šinu území v českých krajích. Povodeň 

zasáhla 2. června bohužel i naši družební 

obec Šárovcova Lhota v Královéhradec-

kém kraji. Stejně jako se po celé repub-

lice okamžitě začaly organizovat sbírky 

postiženým oblastem, ani naše obec ne-

chtěla zůstat stranou dění. Po dohodě se 
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Začátkem června zasáhly část republi-

ky záplavy. Sbor dobrovolných hasičů 

se zapojil do organizování sbírky pro 

postižené povodněmi. Na výzvu rea-

govalo mnoho občanů Šarov, kteří při-

nesli materiální pomoc na hasičskou 

zbrojnici. Darované prostředky jsme 

převezli na požární stanici ve Zlíně, kde 

se shromažďovaly dary i z jiných obcí 

Zlínska. Za pouhé tři dny se naložily 

dva kamiony materiálu.

Jan Soukup

ŠAROVJANÉ POMOHLI ZATOPENÝM

Zastupitelstvo obce rozhodlo bez váhání 

pomoci alespoň symbolickou částkou 

této malé obci (zhruba o stejné velikos-

ti, jako je ta naše). Zaslali jsme na kon-

to Lhoty příspěvek ve výši 5000 korun, 

který sice neoslňuje výší, ale myslím, že 

i tato částka pomůže komukoliv z posti-

žených občanů ve Lhotě.

Víme, že tato situace může kdykoliv 

potkat i naši obec a okolí, proto je nutné 

si pomáhat navzájem a v těchto vypjatých 

situacích řešit problémy ihned. Věřím, že 

toto rozhodnutí je správné a přejeme na-

šim kamarádům ve východních Čechách 

nechť se z této pohromy co nejdříve vzpa-

matují. Snad i díky té symbolické trošce 

peněz od přátel z Moravy.

František Langr
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Jarní měsíce letošního roku nám jaro 

nepřipomínaly, zato pranostiky nelhaly. 

Březen - za kamna vlezem. 

Koncem března začalo chumelit a v kam-

nech se zatopilo.

Duben - Nevěř žádnému počasí v dub-

nu – Apríl si stejně troubí, jak chce. 

A opravdu to splnil. 1. dubna na Pon-

dělí Velikonoční bylo už tolik sněhu, že 

i měsíc Prosinec pokáral svého bratra 

za takovou velikonoční nadílku. Zvykem 

je, že k Velikonocím patří pomlázka, 

malovaná vajíčka, beránci, zajíčci. Pro 

takovou šlahačku, si ale tentokrát museli 

šlahači prošlapat chodníček k zapadlým 

domkům. Tam už je čekal také koledník 

– velký sněhový zajíc v čepici, rukavi-

cích a s opentleným tatarem. Na takové 

Velikonoce se bude dlouho vzpomínat. 

A když vyjdou na Duben? Apríl ve své 

měnivosti – obrazem je nestálosti.

Květen - V Máji nemá pastýřovi kůl 

oschnout.

A opravdu neoschla, dokonce i uplava-

la. Vzpomínám si, že když se naříkalo, 

že stále prší, že se seno neusuší, úroda 

nesklidí, moudří hospodáři měli radu: 

Cos si příroda pokazí, to si také napraví

Červen - Když červen slunce pohostí, 

úroda bude v hojnosti.

A čím nás pobaví Humoristický kalendář, 

co se povídalo v minulosti o letních mě-

sících?

Červenec - 

Sedmý měsíc červenec,

Června pravý bratranec,

V jednom horko jako v druhém;

Osud náš a povětří,

Ti se často rozkmotří,

Neb když slunce nejjasněji svítí,

Nenadále můžem míti; bouřku

A když se nám nejlíp vede,

Osud nám neštěstí spřede.

Srpen - 

Co v červenci nedozrálo,

A ještě na poli stálo,

To se nyní na vozích

Sváží domů ze všech stran;

V stodolách a ve stozích,

Dostává to nyní stán;

Žně se všady slaví,

Dej nám Pán Bůh zdraví!

Naše příroda

Překvapí nás v každém ročním období. 

Vždy něco objevujeme, na něco se těší-

me. Většina z nás na období léta, plné 

slunečního záření, vůní květin kolem.

Červenec – červený měsíc dozrávajícího 

ovoce a dalších plodů přírody. Obdivuje-

me vše a říkáme si: Léto budiž pochváleno!

Letní dny navazují dobrou náladu, vše se 

nám daří, ze všeho se radujeme. Jak je pří-

roda nevyzpytatelná, tak je to i s námi. Je-

den den plný radosti, druhý den nato pláč, 

únava, deprese. Pocity štěstí a smutku to je 

něco, co člověka doprovází po celý život.

Jak si poradit, aby kolem nás a v nás bylo 

jen slunečno? Napověděl a radu mně 

dal Čajový hrníček s nápisem: Myšlenek 

z bláta, zbaví Tě máta.

Máta peprná – Mentka – piperita L. Li-

dové názvy – pepřová máta, větrová by-

lina, větrové koření, fefrmine. Patří mezi 

PŘÍRODA KOLEM NÁS
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Josef Gajdušek          25. 2. 1943 - 70 let

Josef Svoboda           12. 4. 1943 - 70 let

BLAHOPŘEJEME

medonosné rostliny. Sbírá se nať i list 

v období od června do srpna. Rady by-

linkáře: Kdo maje prudké bolesti hlavy, 

přiloží na čelo mátu a pocítí brzy úlevu. 

Mátové thé – ráno a večer jeden šálek – 

podporuje zažívání a dělá vzezření zdravé 

a svěží. Při únavě – 1 vrchovatou čajovou 

lžičku máty na šálek thé přelejeme vařící 

vodou, necháme půl minuty odstát, přece-

díme a pijeme po doušcích. Při nervových 

potížích pije se máta v mléce s medem. 

A co si přát? Ať nám máta a její léčivá moc 

pomůže zahnat všechny chmury, provoní 

a zpříjemní každý prožitý den.                                                               

Libuše Langrová
Máta Peprná

Mentha piperin

Blahopřání panu Josefu Gajduškovi.
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PŘIPOMÍNÁME

2. května 1945 - v 10.30 hodin do obce 

Šarovy vstoupily rumunské vojenské 

jednotky. Naše obec byla osvobozena. 

Na tento den před 68 lety si osobně pa-

matuje jen málokterý současný obyva-

tel Šarov. Přesto bychom měli společně 

vzpomenout na toto výročí a zejména 

na ty, kteří se osvobození nedožili. Ať už 

zemřeli v nacistických žalářích, na nuce-

ných pracích při totálním nasazení nebo 

na frontách II. světové války. ČEST JE-

JICH PAMÁTCE!

19. dubna 1945 - osada Ploština byla 

za přechovávání a podporu partyzánů 

vypálena německými okupanty. V pla-

menech našlo smrt 24 obyvatel. V 70. le-

tech byla Ploština vyhlášena Národním 

kulturním památníkem. Na konci dub-

na bylo také v Prlově zastřeleno, upáleno 

a oběšeno 18 občanů, z toho 5 žen. Ještě 

2. května 1945 byly vypáleny nedaleké 

Vařákovy paseky u Lačnova, kde zahy-

nuli 4 občané.

10. června 1945 - byla vypálena a srov-

nána se zemí obec Lidice. Kvůli faleš-

nému podezření, že v obci žijí příbuzní 

atentátníků na říšského protektora Re-

inharda Heydricha, bylo ve stejný den 

zastřeleno 173 mužů nad 15 let. Ženy 

skončily v koncentračních táborech, 

děti poslány na poněmčení, někte-

ré Němci usmrtili výfukovými plyny. 

O dva týdny později se tragédie opako-

vala v Ležácích.

Blahopřání panu Josefu Svobodovi.




