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21. 5. 2016 se konala u Šarovské kapličky mše svatá /Foto VK

Den matek. Foto VK
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STAROSTA INFORMUJE

REPORTÁŽE

Vážený čtenáři,
máme tady opět začátek léta, období prázdnin a dovolených, na které se většina z nás
těší z důvodu spočinutí a zaslouženého oddechu. Věřím, že i počtení dalšího čísla našeho zpravodaje troškou přispěje k vašemu
odpočinutí. Najdete zde kromě článků o
veškerých akcích za uplynulé období (a není
jich opět málo) ještě nezmiňované téma –
historii Sokola v českých zemích a posléze
pokračování o veškerém dění obce sokolské
v naší obci čerpající ze vzpomínek přímých
účastníků nebo jejich rodinných příslušníků, za což je jim potřeba poděkovat. Chci
se zmínit o další změně ve složení obecního
zastupitelstva. Po rezignaci pana Martina
Fuska nastupuje na jeho post pan Tomáš
Kadlčík, kterému bych chtěl popřát pevné
nervy a zdraví. Martin Fusek rovněž ukončil i veškeré aktivity související s vydáváním
Šarovce. Tímto bych mu chtěl poděkovat
za celou dobu činnosti a přání pomoci alespoň v začátcích Peťovi Bernatíkovi, který
po něm přebírá vysoce nasazenou laťku.
Musím se zmínit i o tom, že veškeré projekty, které jsem zmiňoval v prvním čísle (zateplení hospody, revitalizace zeleně, opravy
komunikací za potokem a na Kopci) finišují
a během druhé poloviny roku budeme vyřizovat všechna potřebná povolení k realizaci
těchto akcí a zajišťovat dotace na spolufinancování snad na příští rok. Přestože nám
předpovídají horké a suché léto, dovolte mi
popřát vám krásné prožití prázdnin a dovolených. Ze srdce přeje Fr. Langr

Melúnový pohár rekordní
V neděli 5. června 2016 proběhl na
hasičském cvičišti v Šarovech 16. roč10
ník populární soutěže ...
text Jaroslav Křen ml./ foto Vlastik Kozlík

Splnili jsme očekávání
říká v rozhovoru pro Zlínský deník hrající trenér „A“ družstva TJ Sokol Šarovy
Karel Bojko. Rozhovor v tomto čísle Šarovce přetiskujeme
16
Oslavy mezinárodního dne matek
V neděli, 8. května, se naskýtala možnost
dvojích oslav, byl Den vítězství, ale my
19
jsme se sešli ...
text Pavel Leicman/foto Vlastik Kozlík

RUBRIKY
Obecní zastupitelstvo informuje
11. zasedání zastupitelstva
Měsíce roku - naše příroda
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE
paragrafech a položkách.
Závěrečný účet Regionu Za Moravú
OZ schvaluje Závěrečný účet Regionu
Za Moravú včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Region Za Moravú za rok 2015
Účetní závěrka Regionu Za Moravú
OZ schvaluje účetní závěrku dobrovolného svazku obcí Region Za Moravú
Projektová dokumentace – Zateplení objektu pohostinství a kulturního
domu Šarovy
OZ schvaluje rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky Projektová dokumentace
k akci „Zateplení objektu pohostinství a
kulturního domu v obci Šarovy“ ve prospěch Ing. Romana Belžíka, Rudimov
62, IČ: 02531127, s nabídnutou cenou
94.100,-- Kč a pověřuje starostu obce k
podpisu smlouvy.
Smlouva o převodu
OZ schvaluje bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví obce. Jedná se o
pozemky parc. č. 52/3 – ostatní plocha a parc. č. 52/4 – ostatní plocha, vše
k. ú. Šarovy od Zlínského kraje. Náklady související s převodem hradí nabyvatel.
Smlouva o zřízení služebnosti
OZ schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi E.ON Distribuce
a.s. a obcí Šarovy a pověřuje starostu k
uzavření smlouvy.
Plán činnosti orgánů obce
OZ schvaluje Plán činností orgánů obce

11. zasedání OZ, 21. 6. 2016
Je přítomno 6 členů zastupitelstva, zasedání je usnášení schopné v souladu s ust.
§ 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Jednání řídí starosta František Langr.
Body programu:
Odměna neuvolněnému člena zastupitelstva za výkon funkce člena
kontrolního výboru
OZ schvaluje měsíční odměnu za
výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve funkci člena
kontrolního výboru ve výši 750,-Kč ode dne složení slibu.
Závěrečný účet obce za rok 2015
OZ schvaluje závěrečný účet obce za
rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
Účetní závěrka obce za rok 2015
OZ schvaluje účetní závěrku za rok
2015.
Rozpočtové opatření
OZ schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2016, v souladu s ust. § 102 odst. 2
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm.
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – změny v rozpočtu – přesun rozpočtových prostředků na jednotlivých
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při vzniku mimořádné události, dále
schvaluje projednání a seznámení možných ohrožení a rizik na katastru obce.

Hospodaření:
OZ bere na vědomí hospodaření obce
k 31. 5. 2016

BYLINKY PRO ŽIVOTNÍ POHODU
Letos 7. dubna přijel do Šarov, na pozvání Klubu SEN, pan Stanislav Zábojník, který působí v Uherském Hradišti.
Zabývá se energetickými masážemi,
reflexní terapií, uvolňováním pohybového aparátu a využíváním léčivé moci
bylin pro povzbuzení těla i mysli. Rád
se s námi podělil o své celoživotní zkušenosti a vědomosti. Přednáška, která
se konala v sále naší hospody, přinesla
všem zúčastněným spoustu zajímavých
informací a rad. Je na každém z nás, jak

s nimi naloží a využije jich ke svému
prospěchu a životní pohodě.
Všem hodně štěstí, radosti a hezké léto
přeje Klub SEN a těší se na další společná setkání při námi pořádaných akcích.
Ať už jsou to společná pondělní cvičení
od 18 hodin v sále hospody, úterní besedování vždy 1. úterý v měsíci od 16
hodin v hospodě nebo při společných
procházkách krajinou či jiných akcích, o
kterých budeme rádi a včas informovat.
Božena Knotová
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ŠAROVSKÉ VELIKONOCE
Letošní svátky jara plně dostály svému
pojmenování. Sluníčko svítilo a hřálo,
pupeny začaly rašit a otvírat se, přiletěli
první zpěvní ptáci a na tradičních šarovských ovčích místech začínala skotačit
první jehňátka.
K šarovským Velikonocím již léta patří
také klepači. I v letošním roce chodili po
dědině, hrkali, řehtali a i jinak vrkali. A i
když oproti letům dřívějším bylo klepačů méně, z vrkání, které se neslo šarovským údolím, to rozhodně poznat nešlo.
Ale kde se vůbec vzal takový zvyk?
Z písemných pramenů vyplývá, že snad
již v 16. nebo 17. století nahrazují hrkačky, klepačky i jiné dřevěné vrkací
nástroje zvonění zvonů, které podle tradovaného úsloví „odletěly do Říma. Klepání přitom byla výsada mladých chlapců, v jejichž čele stál obvykle nejstarší z
nich. Spolu pak od Zeleného čtvrtku až
po Bílou sobotu chodili po dědině vždy

ráno, v poledne a večer a na Velký pátek
také v 15 hodin, kdy dle Bible zemřel Ježíš Kristus. Za své hrkání pak dostávali
odměnu v podobě syrových vajec, peněz
nebo cukroví.
Velikonoční klepání má však i svůj význam v lidové víře v rámci zvyků spojených s jarní rovnodenností a počátkem
zemědělského roku. Vrkání mělo odehnat škodlivé síly a ochránit vesnici i
úrodu před nepřízní a zlými silami.
Pevně věřím tomu, že většina z nás je
ráda, že se i v naší moderní tabletové
době uchovává na Šarovech tato letitá
tradice.
Velké díky i skrytý obdiv pak patří zejména mladým chlapům, kteří za ty tři
dny našlapou kilometry a s velkým zápalem za zvuků všech těch řehtaček
pomáhají vyhnat z dědiny škodlivé síly.
Vytrvejte kluci!
Petr Bernatík

ŠAROVSKÝ SABAT ANEB ČARODĚJNICE MĚLY PRÉ
Slavnosti příchodu jara opět uvítaly vřískoty čarodějnic, které se sešly ve velkém
počtu. Této tradiční akce se zúčastnily
čarodějnice z celého šarovského okolí, od nejmladších po nejstarší. Věkový
rozdíl byl nejmíň 70 let. Pravá šarovská
čarodějnice nenechá žádné koště v koutě a ráda se proletí na pálení čarodějnic,
které se pravidelně koná na výletišti za
místní hospůdkou. Ani letos nechyběly

soutěže pro malé čarodějnice, čaroděje a
odměny za plnění úkolů.
Šarovské pálení čarodějnic navíc navštívil i štáb TV Nova, který v obci natáčel
jeden díl své realityshow Výměna manželek.
Za zvuku všem dobře známé písně,
hymny všech čarodějnic, Saxano, v knihách vázaných kůží, zapsáno, kouzel je
víc než dost, která se nesla tanečním
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kolem, se dostaly do varu nejen čarodějnice a čarodějové, ale i všichni přítomní.
Po tanci následovalo tradiční pálení čarodějnice a odehnání zlých duchů. Všichni si opekli špekáček, a jestli

přiletíme i v příštím roce, tak se máte
opět na co těšit. My se na Vás těšíme!
čarodějnice ze Šarov
(Jana, Erika, Marcela,
Bohunka a ostatní)

Foto z čarodějnic
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ZBOJNICKÁ STUDÁNKA
Nedávno jsme si vyšly na procházku kolem Lhoty a Karlovic. Bylo krásné počasí,
a tak se nám ani nechtělo vracet se rovnou na Šarovy. A že se tedy podíváme do
Komárovska. Aspoň dole, kolem Hlubočského potoka. Nebyl to dobrý nápad.
Cesta byla zarostlá, místy zmizela úplně.
Málem jsme to vzdaly a vrátily se. Ale potom někdo vzpomněl, že blíž k Březolupům bývala zbojnická studánka, a plahočily jsme se dál. Asi po půl kilometru se
cesta začala lepšit. Začaly jsme víc vnímat
tu krásu kolem. Hvězdičky sasanek, první petrklíče, meandry potůčku, nádherné
stromy a nakonec jsme našly i tu studánku. Dokonce i stará rezavá cedulka nad ní
ještě existovala. Studánka byla zanesená
listím, ale hlavní bylo, že vůbec ještě je.
Hned jsme se domluvily, že jak nám to
dovolí čas, půjdeme ji pořádně vyčistit.
Asi za dva týdny jsme se tedy znovu vydaly do Komárovska, tentokrát kratší cestou

kolem Lapače. Každá jsme měly batoh s
nářadím, i nějaká pleskačka se našla. Šly
jsme po okraji Boří. Hodně se tam teď
kácí, takže to také nebylo snadné, ale našly jsme po cestě i pěkně udržovanou studánku cestou dolů Šarovskem. Byla u ní
stříška i roura na odtékání.
Když jsme došly k našemu cíli, daly
jsme se do práce. Vyčistily jsme přítok,
studánku i odtoky. Byla to milá práce v
krásné přírodě na čerstvém vzduchu, ale
i plyskýře byly. Potom jsme poseděly, odpočinuly si, přitloukly na strom novou
cedulku a vydaly se na zpáteční cestu Šarovskem a po Drahovici do dědiny. Cestou jsme zavzpomínaly, jak jsme tam jako
děti chodily na třešně. Kolem Drahovice
jich byla celá alej. Bohužel, jsou z nich už
jen pahýly. Však na nás jsou ta léta také
vidět.
Šárka Machová
Sdružení žen pro mužský blahobyt

ŠAROVSKÁ CHASA INFORMUJE...

•
Stejně jako loni tak i letos se chce Šarovská chasa zapojit do krojovaného průvodu Slováckých slavností vína a otevřených památek, které se konají v Uherském
Hradišti ve dnech 9. 9. – 11. 9. 2016. Start průvodu je jako obvykle ve Vinohradské
ulici v 9:00 hodin. Šarovská chasa opět plánuje pravidelné pěvecké zkoušky, začneme
koncem července a tímto zveme všechny folklorní nadšence, kteří by měli zájem se
zapojit, aby neváhali a přišli mezi nás. Bližší informace se včas objeví na webových
stránkách obce v rubrice Šarovská chasa.

8

•
Šarovská chasa se v letošním roce rozhodla vzkřísit tradici krojovaných hodů
v Šarovech. Letošní Šarovské hody se budou konat 5. 11. 2016 a zahraje nám na nich
Dechová hudba Hradčovjanka. Příprava hodů včetně nácviku hodových tanečků
bude probíhat souběžně s přípravou na Slavnosti vína a zintenzivní se v podzimních
měsících. Bližší informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách
obce - sekce Šarovská chasa, popř. v obecním rozhlase. Každý, kdo by se chtěl jakýmkoliv způsobem podílet na přípravě, organizaci a konání Šarovských hodů, je srdečně
vítán s otevřenou náručí.

NOC S HANSEM CHRISTIANEM
Tak se všichni šarovští knihomolové,
knižní nadšenci a především milovníci
pohádek konečně po roce dočkali. Měli
možnost prožít další pohádkovou noc s
Andersenem.
Nocování proběhlo 1. dubna 2016, kdy
se na dálku spojili milovníci popsaného
papíru z několika zemí. V této noci se
jako zázrakem otevírají knihovny se všemi svými poklady, kdy je dovoleno hrát
si mezi regály plnými pohádek a dobrodružných příběhů, rozbalit si spacák a
doufat, že některý z tajemných příběhů
při spánku tiše vklouzne do snu…
Letošním tématem bylo 180. výročí napsání pohádky Malá mořská víla. A protože v naší vesničce je Andersenů velká
kopa, proběhlo nocování v sále místní
šarovské hospůdky.
Nocležníci dorazili vybaveni karimatkami, spacáky, plyšáky a hlavně dobrou náladou. Letos se zúčastnilo 23 dětí.
Přivítal je kouzelník Waldini. Jeho představení plné kouzel a triků děti pořádně rozehřálo a s chutí se vrhly do další

pohádkové cesty plné soutěží a her, které
si pro ně, stejně jako minulý rok, připravila Markétka Šohajková, za což jí moc
děkujeme.
Samozřejmě všem pořádně vyhládlo, takže nemohla chybět ani večeře. A po ní si
všichni připravili svoje pelíšky, někteří do
nich rovnou hupli, jiní si ještě zazpívali s
karaoke. Ráno byly pro děti připraveny
na snídani jako vždy výborné buchty.
Posláním Noci s Andersenem je nejen
to, aby děti zažily spoustu dobrodružství,
legrace a zasoutěžily si, nejdůležitější je
to, aby se touto tajemnou Nocí podpořila
láska dětí ke knížkám a ke čtení. Aby děti
přišly na to, že číst je vlastně moc fajn.
A protože každý rok v naší knihovně přibývají noví malí čtenáři, troufáme si říct,
že se nám to v naší šarovské knihovně
daří.
Děkujeme za podporu a pomoc všem,
kteří nám letos pomohli a už se těšíme na
rok 2017!
Martina a Adam Gagovi
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MELÚNOVÝ POHÁR REKORDNÍ

10

V neděli 5. června 2016 proběhl na
hasičském cvičišti v Šarovech 16. ročník populární soutěže v požárním
útoku. Letos pořadatelé přivítali rekordní počet 60ti hasičských družstev. Mezi prvními startovalo i domácí družstvo mužů a dosažený čas
18.14 patřil mezi nejlepší.
Bohužel pohárové umístění nám
uniklo o pouhou jednu setinu sekundy. Vítězem se stalo družstvo z Vrbětic, které předvedlo jeden z nejlepších
útoků historie naší soutěže, když sestříklo těžké terče v čase 17.47. Další
pořadí bylo velmi těsné: 2. Hradčovice 18.07, 3. Mladcová 18.13, 4. Šarovy
18.14, 5. Vésky A 18.18, 6. Štítná nad
Vláří 18.21.
V kategorii žen zvítězily s velkým náskokem Zahnašovice časem 18.60, na
dalších místech se umístili: 2. Bratřejov 20.18, 3. Nedašova Lhota 20.48, 4.
Lhota 20.51, 5. Racková 20.60.
Zajímavá byla také kategorie dorostu,
kde některé z družstev předvádějí velmi dobré výkony. To platí zejména u

vítěze této kategorie, družstvu Zádveřic. Dosažený čas 16.17 na zkrácené 70ti metrové trati bývá ceněný i v
soutěžích dospělých. Další pořadí 2.
Mysločovice 17.56, 3. Lukov 19.63.
Mezi dorostenkami zvítězila Machová 20.90, 2. Sazovice 21.35, 3. Racková 21.91.
Družstvem, které k nám urazilo nejdelší pouť, bylo letos družstvo žen z
Nětčic (okr. Kroměříž). Bohužel se
tomuto sympatickému družstvu útok
nepovedl a ve své kategorii skončilo
na 12. místě. Útěchou mu proto snad
bude alespoň toto nesoutěžní ocenění.
Velmi povedené sportovní odpoledne ukončil starosta obce pan František Langr, který ve spolupráci se
starostou sboru dobrovolných hasičů
Šarovy Jendou Soukupem dekoroval
nejlepší závodníky, předal tradiční
„Melúnové“ trofeje a na závěr všem
zúčastněným poděkoval za předvedené sportovní výkony.
Jaroslav Křen ml.

MLADÍ HASIČI V PLAMENECH
Dne 21. 5. 2016 jsme hned brzo ráno
vyrazili do Otrokovic na okresní soutěž
„Hra Plamen“.
Po příjezdu jsme si šli na tribuny rozložit karimatky a odložit baťohy, pak jsme
se spěchali zapsat.
Jako první disciplína, se běžela štafeta
CTIF. Nám se povedl druhý pokus, který byl bez trestných bodů a byl 8. nejlepší. Poté následovaly štafety 4x60m

a štafeta dvojic. Tady se nám tolik nevedlo, dopustili jsme se několika chyb
a umístili jsme se na 9. a 12. místě. Poslední disciplína, požární útok, se nám
naopak povedla. Prvním pokusem jsem
se poprvé dostali pod hranici dvaceti
vteřin a to časem 19,54. Pro druhý pokus jsme provedli výměnu na pravém
proudu, a i když jsme měli našlápnuto
na dobrý čas, nakonec se nám rozpojily

11

hadice a pokus tak nebyl klasifikovaný.
Čas prvního pokusu nás i tak vynesl na
7. místo.
Po požárním útoku jsme dlouho čekali
na výsledky. Asi po hodině byl nástup
a konečně jsme se dozvěděli výsledné
pořadí. Skončili jsme na celkovém 6.
místě. Tak dobré umístění jsme opravdu nečekali a potěšili jsme nejen sebe,
ale i naše dobré vedoucí :)
Mimo soutěže v Otrokovicích se naše
družstvo mladých hasičů zúčastnilo

několika závodů v požárním útoku.
Byli jsme v Bojkovicích, Lhotě, Rackové, Provodově a Tečovicích, kde se nám
tu více, tu méně dařilo. Nejlepšího výkonu se nám povedlo dosáhnout na domácím kolbišti, kde soutěž pořádali hasiči z Bohuslavic. Ziskem 2. místa jsme
potěšili své rodiče a známé, kteří nás na
domácí půdě podpořili. Děkujeme za
jejich přízeň.
Mirka Šimíková
kronikářka kolektivu mladých hasičů

ZE ŽIVOTA SDH...
Sbor dobrovolných hasičů Šarovy si
dovoluje informovat spoluobčany o
svých jarních aktivitách:
• Sběr železa
Každoroční sběr železa se letos konal
2. dubna. I když byl den před touto akcí poznávací zájezd do pivovaru
Hrádek ve Slavičíně, zúčastnil se sběru
překvapivý počet deseti členů SDH. Po
dědině se nasbíralo 3640 kg železného
odpadu. Děkujeme.
• My pro vodu – voda pro nás
V sobotu 16. dubna proběhla dobrovolnická akce čistění potoka Březnice
ve spolupráci s Povodím Moravy. Sešlo
se nás zhruba 15 dospělých a 20 dětí.
Podařilo se nám vyčistit úsek od hasičského cvičiště až po Lapač.
Věděli jste, že:
 se jedná o třetí ročník této akce
 proběhla na 66 místech lokality povodí Moravy

 se jí zúčastnilo na 2 000 dobrovolníků
 se uklidilo přes 230 kilometrů břehů
 se sesbíralo 50 tun odpadků
Hlavním cílem akce není jenom vyčistit co nejvíce kilometrů břehů a přispět
tak k čistému okolí potoků a řek, ale
zejména veřejnosti připomenout význam vody pro život a nutnost o vodu
a vodní prostředí pečovat, zvláště pak
v této suché době.
• 90té výročí založení SDH Vésky
Dne 28. dubna přijali členové SDH
pozvání, aby vystupovali se starou stříkačkou na oslavách 90. výročí založení
SDH ve Véskách. Úspěšně byla provedena ukázka hašení ruční vahadlovou
stříkačkou v dobových uniformách.
• Okrsková soutěž
Dne 14. května se konala okrsková soutěž V. okrsku v Karlovicích. Šarovský
sbor reprezentovaly dva týmy mužů.
Soutěž se vyvíjela přesně podle našich představ. Tým Šarovy A předvedl
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velmi dobrý čas, ujal se vedení a vypadalo to, že jej nikdo nepřekoná. V
závěru soutěže ale tým Šarovy B (starší
a zkušenější členové) předvedl požární
útok, jaký jsme byli zvyklí vídat před
deseti lety, a zaslouženě vyhrál.
• Historická stříkačka v Polici
Dne 4. června 2016 se historická šarovská stříkačka zúčastnila soutěže
podobně starých vahadlových dam,
tentokráte v Polici (u Valašského Meziříčí) při příležitosti založení Poličského SDH. Byť rozhodně nezklamala, obhajoba třetího místa z loňského
účinkování v Kvítkovicích se nezdařila. Výsledné páté místo tak určitě
nenaplnilo ambice, se kterými se do
Police jelo.
• Melúnový pohár
Dne 5. června 2016 se v prostorách

šarovského „Melúnparku“ konal další roční soutěže sborů dobrovolných
hasičů v požárním útoku. I letos se
překonávali rekordy co do počtu zúčastněných sborů (přijelo jich celkem
60) a návštěvníky neodradila ani malá
přeháňka v průběhu odpoledne. Více
na jiném místě tohoto Šarovce.
• Červnová zábava s Rocksoary
Dne 18. června 2016 navázal SDH
Šarovy na loňskou úspěšnou taneční
zábavu a také letos na Šarovy pozval
Březnické Rocksoary. Solidně zaplněný parket domácích i přespolních tanečníků nechť je důkazem toho, že se
zábava vydařila. SDH Šarovy rovněž
děkuje všem spoluobčanům za veškerou podporu a tolerantní postoj k pořádané akci.
Jan Soukup a David Fejt
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Historická stříkačka se představila v Polici/foto SDH Police

Momentka z červnové zábavy se skupinou Rocksoar/foto VK
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ŠAROVŠTÍ HASIČI BOJUJÍ O NEJVYŠŠÍ PŘÍČKY
Zdravíme všechny fanoušky hasičů a požárního sportu na Šarovech. Letos, tak
jako loni, nám začalo krásné období, kdy
se můžeme plně věnovat požárním útokům a dobrými výsledky vám dělat radost. To neplatí o pokladníkovi, ten asi
trochu zapláče. Přes zimu nás kvůli rodinným povinnostem opustil dlouholetý
týmový taťka Tomáš Hubáček, zastávající roli rozdělovače, proto měl náš hlavní
skaut Tom Svozil co dělat, aby našel ekvivalentní náhradu. Je to borec, podařilo se
mu to. Za rozdělovač se postavil rychlonohý Matěj Beníček z Malenovic.
Sezonu jsme neoficiálně zahájili už v
březnu zimní přípravou v posilovně, pod
vedením kondičního trenéra. Byla to
pěkná dřina a výsledkem je, že alespoň
na prvních závodech jsme byli lépe pohybliví, ne už tak sehraní.
Prvního závodu jsme se zúčastnili v
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Kunovicích (UH). V den závodu, 24.
dubna byla poměrně zima, leč nálada ucházející. Po menších chybičkách
od zadku po předek jsme dosáhli času
20.37s a obsadili 18. příčku. Předvedený
výsledek jsme si vzali k srdci a usilovně
jsme na trénincích pracovali na zlepšení.
Ve volném čase mezi závody jsme zvládli
zhotovit odvodnění závodní tratě v prostoru kolem základny a za kádí. Všem
pracovníkům velké Děkuji!
Osmého května jsme zavítali na Kroměřížsko do Bílan a Martinic. Závod v Bílanech se nevydařil, problémy na sání. Dosáhli jsme času přes 16 vteřin a to na dvou
béčkových závodech (kratší trať) znamená umístění v zadní části výsledkové listiny. V Martinicích, místě, kde jsme také
absolvovali část své sportovní kariéry, se
nám dařilo lépe a vysokou patnáctkou na
dvě hadice B jsme obsadili druhé místo a

získali tak do naší sbírky první pohár.
Další pohár jsme získali na okrsku v Karlovicích, kde jsme poskládali dva týmy.
Tým složený z těch nejzkušenějších závodníků, který zde v Šarovech dlouhá léta
zásoboval místní hospodu poháry, zaběhl
velmi krásný útok a nízkou patnáctkou
porazil současné reprezentanty šarovského sportovního týmu.
Další závod nás čekal v Radíkově (u Přerova) a konal se pod rouškou tmy. Zde,
po hrubé chybě na rozdělovači, jsme dosáhli času 18,05s na 2B a obsadili 10. místo. Na tomto závodu nám také na stroji
vypomohla členka místního ženského
týmu, o jejím přestupu na Šarovy se jednání ještě povedou.
28. května jsme zavítali na Podhostýnskou ligu. Závod byl v Ludslavicích a ve
větrné loterii jsme dosáhli času 21,26s,
obsadili jsme 19. příčku a připsali jsme
si 4 body do tabulky. O den později nás
čekal závod v Jarošově a na Rackové. V
Jarošově byl pokus rozběhnut velmi dobře, leč terče byly shozeny v čase 21,97s a
to stačilo pouze na 7. místo. V Rackové

se nám dařilo o poznání lépe a časem
18,91s jsme dosáhli na 5. místo a připsali
jsme si 13 bodů do tabulky Zlínské ligy
požárního sportu.
Týden na to nás čekal nelehký úkol, a to
ukázat naše kvality na domácí půdě Melůn parku. Na závody jsme se usilovně
připravovali celý týden a průběh závodu
nám ukázal, že jsme odvedli dobrou práci. Čtvrtá příčka, kterou jsme obsadili solidním časem 18,14s, byla třešničkou na
dortu této krásné domácí soutěže. Opět
patří velký Dík všem, kteří byli nápomocni přípravě a organizaci soutěže.
11. června jsme zavítali do nedalekých
Tečovic a zde po problémech proudaře
na základně jsme dosáhli času 19,36s a
skončili jsme tak na 8. místě.
Zatím nás těší dobré zdraví a pohoda v
týmu, ale čeká nás ještě mnoho závodů.
Přesto doufáme, že vám v dalším čísle
Šarovce budeme moci nabídnout hlavně
dobré zprávy. Děkujeme za podporu a
držte nám pěsti.
Vlastik Svozil a kolektiv reprezentantů
SDH Šarovy

SPLNILI JSME OČEKÁVÁNÍ
říká v rozhovoru pro Zlínský deník hrající trenér „A“ družstva TJ Sokol Šarovy
Karel Bojko. Rozhovor vám nyní zprostředkováváme a vracíme se tak krátce k
závěru pingpongové sezóny.
S jakou představou jste vstupovali
do sezóny 2015/2016?
Tak určitě jsme měli větší očekávání

oproti loňské sezóně. Ta byla premiérová, pro nás neznámí soupeři. V této
sezóně už jsme soupeře znali, navíc nás
před sezónou posílil zkušený Vítězslav
Račák z divizního Slavičína. Reálně
jsme uvažovali s umístěním v horní polovině tabulky, smělejší hlasy ze šarovského tábora hovořily o postupu do II.
ligy. Konečné 5. místo potvrdilo naše
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předsezónní úvahy, ačkoliv teď, s odstupem několika týdnů přiznávám, že jsme
mohli dopadnout i lépe.
Jak hodnotíte celkový průběh sezóny?
Sezóna se vyvíjela celkem pohodově, jen
jednou jsem měl mírné pochybnosti. Po
výborném začátku jsme třikrát vyhráli.
V následujících pěti utkáních jsme ovšem jen jednou vyhráli a začali jsme se
točit kolem šestého místa. Ty pochybnosti, které jsem avizoval výše, přišly v
únoru, neboť tabulka byla pořád neuvěřitelně vyrovnaná a jen 4 body nás dělily
od třetí příčky v tabulce, ale i od sestupu. Mé pochyby se naštěstí nenaplnily a
ve třech domácích únorových utkáních
jsme vyhráli nejtěsnějším rozdílem 10:8.
Vyberte největší pozitiva z právě
skončeného ročníku?
Výborně letos zahrál mladý Honza Plhák. Z loňských 21% úspěšnosti povyskočil na 45% a nadále se u něj dá
předpokládat výkonnostní růst, takže
očekávám, že do dvou tří let bude lídrem
našeho týmu. Nezklamala ani předsezónní posila Víťa Račák, který bude v
budoucnu určitě rovněž platným hráčem. Je na něm vidět velký hlad po ping-pongu a je neopotřebovaný. Pokud odstraní nervozitu, se kterou vstupuje do
každého zápasu, tak se bude také lepšit,
i když už to není zrovna žádný mladík…
Já, Petr Jahůdka a Lubor Křen jsme odehráli takový ten svůj standard.
Na čem bude nutné zapracovat?
Není potřeba zvyšovat naše tréninkové
dávky, protože myslím, že vzhledem k
našemu věku (kromě mladého Honzy
Plháka) a našim pracovním a rodinným
povinnostem, trénujeme docela dost.

Musíme vylepšit fyzičku, protože nedělní ranní utkání už nehrajeme s takovým šarmem, jako ty sobotní odpolední.
Zkušeností máme všichni na rozdávání,
technicko-takticky jsme také všichni
dobře vybaveni, takže chybí jen ta lepší
fyzická připravenost, zejména na tu se
musíme zaměřit. Stolnětenisová sezóna
je velmi krátká. Hrajeme jen 5 měsíců
a 7 měsíců je příprava. Proto nechceme
nic podcenit a již v dubnu jsme začali
tréninkem na suchu, který potrvá až do
srpna. Teprve potom přijde trénink na
stolech.
Jak byste charakterizoval základní
soupisku Vašeho družstva?
Karel Bojko - útočník, který se však do
útoku zbytečně nehrne. Spíše těží z blokování a velké předvídavosti ve hře.
Petr Jahůdka - univerzál, který umí hrát
nad stolem i 6 metrů od stolu. Těží z
bekhendové strany, kde hraje s vroubkovaným potahem - sendvičem. Obávaný
je jeho forhendový topspin z vysokou
horní a hlavně boční rotací.
Jan Plhák - oboustranný topspinový
hráč, jehož hra odpovídá přesně moderním trendům.
Vítězslav Račák - oboustranný útočník,
velmi atletický typ, který ke svému útoku využívá obrovský prostor za stolem i
vedle stolu.
Lubor Křen - hráč s obrovskou jistotou
úderů, který těží hlavně z výborného
bekhendu, který kolikrát paradoxně
hraje i na úkor forhendu.
Vzpomenete si ještě na tři top zápasy, které jste v sezóně odehráli?
Úvodní utkání doma s Mikulčicemi a
výhra 10:7. Takový úspěšný vstup do
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sezóny nikdo z nás nečekal.
Listopadová výhra 10:6 na stolech Žďáru nad Sázavou. Po devíti utkáních první
výhra venku, velmi podařený kolektivní
výkon, kdy zahráli dobře všichni hráči
družstva.
Únorové vítězství 10:8 s Litomyšlí na
domácích stolech. Ačkoliv jsme hráli
prakticky jen ve třech, tak jsme dokázali
čtyřhodinové drama v závěru zlomit ve
svůj prospěch.
Na která utkání, naopak, byste nejraději co nejrychleji zapomněl?
Určitě porážka 10:6 na stolech poslední Strážnice. Zajímalo nás, jaké to bude
odehrát zápas beze mě. Tak jsem jen seděl na lavce a sledoval tu bezmocnost.
Porážka 10:5 s předposledními Řeznovicemi „B“. Nějak to šlo tehdy všechno
proti nám - Honza Plhák nemocný, Lubor Křen pracovně zaneprázdněný. Psychicky zle je na tom tým už při nástupu,
kdy stojíš ve třech a naproti soupeř v pěti
i s náhradníkem a ty víš, že hned na začátku prohráváš 5:0.
Jaká byla oslava pátého místa?
Poslední dvojutkání jsme hráli v Hodoníně „B“ a Vracově a to už bylo jasné, že
skončíme buď pátí nebo šestí. Sobotu po
utkání jsme pojali jako malou oslavu v
Kobylí ve Vinařství U Kapličky. To byla
ovšem jen oslava v úzkém kruhu hráčů
a našeho mecenáše Honzy Plháka staršího. V květnu oslavíme páté místo na
zabíjačce na hřišti za hernou v Šarovech
a celé to ještě spojíme s nohejbalem.
Co se nyní, po skončené sezóně,
děje ve vašem klubu?
Po sezoně měli všichni dospělí nařízený klid až do konce března. Trénovaly

pouze děti, kterým sezóna skončila později. Dospělí pak začali v dubnu s přípravou na suchu.
To jste mi současně odpověděl i na
mou další otázku. Jak tedy bude vypadat začátek vaší přípravy?
Od dubna do července budeme všichni
běhat, hrát fotbal a nohejbal, takový klasický fyzický trénink.
A na co se v ní zaměříte?
Na zlepšení fyzičky, ať jsme v sezóně
všichni ready a tolik nás nebolí nedělní
ranní vstávaní na utkání...
Chystáte pro další ročník nějaké
změny na soupisce?
V současné chvíli nevím o tom, že bychom nějaké změny plánovali. Sestava
podle mě zůstane na 99 % totožná s tou
letošní.
Poslední otázka. S jakým představami či cíli půjdete do nadcházející
sezóny?
Já osobně bych byl moc rád, kdyby si
všichni moji spoluhráči okusili atmosféru play-off, kterou hrají první dva celky
po skončení základní části. Já už jsem ve
své kariéře mnohokrát play-off v I. lize
hrál a je to neskutečný zážitek. Jsou to
zcela atypická utkání, kde rozhoduje
téměř každý úder. V té základní části
může mít někdo ztrátu formy, nějaký
svůj osobní problém a dá se ten jeho výkon omluvit. Na play-off musíte být na
100 % připraven v ten daný okamžik a
rozhodnou většinou úplné maličkosti. Dost lidí play-off kritizuje, ovšem
ten náboj, který ta utkání mají, se nedá
odepřít. Proto bych byl moc rád, kdybychom v příští sezóně skončili do 2. místa
a play-off si zahráli.
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OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE MATEK
V neděli, 8. května, se naskýtala možnost dvojích oslav, byl Den vítězství, ale
my jsme se sešli v obecním sále šarovské
hospody, abychom především vzdali hold
maminkám naší obce, abychom je oslavili
a poděkovali jim za lásku, výchovu, péči
a obětavost a vůbec za všechno, co matky
mohou dětem poskytnout a co povětšinou
poskytují.

Tentokrát jsme sešli už pošesté, z čehož
je zřejmé, že vzniká nová tradice. Možná
je lépe říci staronová tradice, která byla
v našich zemích zakořeněna až do doby,
kdy ji předchozí mocipáni (lidoví demokraté, socialisté, komunisté) ze života našeho lidu vyloučili.
Za první republiky československé
tato tradice vznikla na popud Dr. Alice

Masarykové, nejstarší dcery prvního československého prezidenta Tomáše Garrique Masaryka, Československého červeného kříže, Československé ochrany
matek a dětí, Orla, Sokola a Asociace mladých křesťanských žen.
Maminku máme jen jednu, jedinou, která
nás vždy a hlavně nesobecky milovala. Vedle ní se všichni cítíme dětmi ve dvou jako

ve čtyřiceti letech. Proto přišli udělat svým
maminkám kousek radosti nejen vesnické
děti, ale dokonce i muži.
Starosta obce František Langr všechny
přítomné přivítal, ženám k svátku popřál
a pak už ti nejmenší maminkám recitovali a zpívali pod laskavým vedením a dohledem Markéty Šohajkové, na zobcové
flétny zahrála Janička Šimíková s Evičkou
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Křenovou a pak i Vendulka Machová, na
kytaru zahrála Helenka Machová a Tea
Prokopová zahrála na kytaru a přednesla
básničku. Děcka nepochybně vyloudila na
rtech maminek úsměv, pobavení a snad i
slzu dojetí. Korunu všemu nasadili místní
muži, složení převážně z řad hasičů, kteří
přišli s vydařenou a velmi zábavnou parodií na několikerá dřívější taneční vystoupení Šarovského sdružení žen pro mužský
blahobyt a to vše pod nepochybně invenčním a rázným vedením paní Zuzany

Bernatíkové. Velmi příjemné bylo pohostinské vystoupení mladičkého folklórního
souboru Důbravjánek.
Maminky, kterých se sešlo přes padesát,
byly pohoštěny kávou, zákuskem a obdarovány květinami, které jim slavnostně i
spontánně předali zmínění muži. Jednotlivá vystoupení ohlašoval Pavel Leicman.
Odpoledne bylo všem zúčastněným nepochybně příjemné a odcházeli domů s pocitem dobře užitého času.
Pavel Leicman

JAK SME (ZASE) POTĚŠILI MAMINKY
Stalo sa už na Šarovách zaběhnutú tradicú, že místní, až na nekeré výjimky, mladí chlapi, chcú zpříjemnit Den
matek svojím maminkám aj manželkám a pobavit je u krátkého tanečně

výrazového představéní, keré za tých
pár roků povýšili na istý druh umění. Pravdú je, že sa aj kolektiv vystupujúcích mírně obměnil, lebo nekeří
už fyzicky nezvládali, aj když všeckých
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okolo přesvěčovali, že běhajú každý
deň po lesi.
Přiznajme si, že bylo třeba okysličit
kolektiv. A tož ke stabilnímu zdravému jádru letos přibýl Víťa K. Fyzicky
zdatný jedinec, pohybově velice nadaný, kerý muziku neenom že čuje, ale
aj cítí. To byla tá pravá posila do našéj party a aj díky němu sa bylo zas na
co dívat.
Aj letos sa dirigentskéj taktovky ujala
Zuzka Bernatíková, keréj letos pomáhala aj malá Klárka a táto posila v trenérském týmu byla znat. Už aj na jiném místě Šarovca je zmíněné, že vedení bylo rázné. Pod to sa može podepsat hlavně David F. Když při jednéj
zkúšce dával intervyjú televiznímu štábu, v Zuzce sa vařila krev, lebo Zuzka
nesnese mediální výstupy v průběhu

tréningu. Proto také další tréningové
jednotky byly veřejnosti uzavříté. Pak
jí do toho Klárka začala křičat hlady
a to už v Zuzce búchly kamna, doštěkala Davida a pak každého po jednom
zvlášť. Ale šak to znáte, pes, kerý štěká,
nekúše a tož aj táto příhoda nás v celém kolektivu natolik stmelila, že sme
v den D a hodinu H mohli podat stoprocentní výkon s maximálním nasazením.
Včíl už k samotnému vystúpení. Letošní rok bylo pojaté ve stylu retro aerobiku s prvkama moderních výrazových trendů, to vše prezentované vypracovanýma figurama nás. První část
skladby – na písničku Já, já, já, kokos a bendžo - byla rytmicky volnější, kdy části našich těl šly přesně podle
hudby a všeci jak jeden muž sme dali
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spomenút na krásné roky šarovských
sokolů – cvičenců (o nich sa v Šarovci
taky časem dočtete).
V téj druhéj části skladby nás a věřím,
že aj přítomné maminky, rozpálila písnička od naší kamarádky Byjonc, nazvaná Su cinklé. Tanečně aj rytmicky
sice velice těžká, ale my sme sa jí, myslím, zhostili velice dobře a tož k dokonalosti mělo naše taneční vystúpení velice blízko.
Pevně věřím, že sme týmto skromným příspěvkem udělali radost všeckým maminkám. Třeba Tomáš K.

udělal doma radost určitě, lebo po každéj druhéj zkúšce chodíl dóm s ďúrú
v rozkroku. Jednú si dokonce mosel
poslat dom pro náhradní gatě, lebo to,
co sa mu udělalo mezi nohama, tož to
nešlo ani změřit a ani popsat. Vypadá to, že Erika dostane k narozeninám
šicí stroj.
A co příští rok? Pravda, začínajú sa
v dědině objevovat hlasy, že by to už
chtělo nejakú změnu. Tož příští rok
bude vystupovat Zuzka a trenéra jí budem dělat my, chlapi. Tož tak!
Petr Bernatík

STUDEDNÁ KUCHYNĚ
Sdružení žen pro mužský blahobyt,
zkráceně jen Stodolní, uspořádalo
v sobotu dne 23. dubna 2016 labužnické setkání, které nazvalo „Studená kuchyně a slané pečivo - inspirace

s ochutnávkou“. Setkání nad dobrým
jídlem i pitím splnilo očekávání organizátorek. Dobroty vypadaly nádherně
a ještě lépe chutnaly. Mezi vybranými
jídly byste mohli nalézt jednohubky,
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rolády, paštiky, saláty a další a další mňamky. Nejeden mlsný jazýček se
nechal zlákat pestrou nabídkou domácích pokrmů. Organizátory přijeli podpořit i přátelé z okolních obcí a
své cesty i času stráveného v Šarovech

jistě nelitují. Zda-li touto akcí byly položeny kameny nové tradice, se uvídí
v budoucnu, v každém případě však
byla gastronomická laťka nastavena
vysoko.
Redakce

HISTORIE SOKOLA
V obecním zpravodaji Šarovec jsme
nejednou vzpomínali na osobnosti českých dějin. Tomáše G. Masaryka
– prvního presidenta Československé
republiky, Jana Amose Komenského –
kněze, vědce, literáta evropského formátu, bojovníka za mír, s přívlastkem
učitele národů, Mistra Jana Husa – teologa, profesora, rektora Karlovy univerzity.
V letošním roce uplyne 180 let od

narození další české osobnosti – Miroslava Tyrše – zakladatele tělocvičného
spolku Sokol.
Miroslav Tyrš (Friedrich Emmanuel)
se narodil v Děčíně roku 1836.
Česká společnost se od druhé poloviny 19. století věnovala kromě zájmu o
kulturu, moderní techniku a cestování
také o tělovýchovou.
Miroslav Tyrš vystudoval staroměstské
gymnázium a filozofii, kde se zabýval

23

hlavně estetikou a antickou kulturou.
Po seznámení s Jindřichem Fügnerem
a také pod vlivem německých tělocvičných spolků se roku 1862 rozhodl založit v Praze tělocvičný spolek Sokol.
Vypracoval českou tělocvičnou terminologii, s nepodstatnými úpravami je
užívána dodnes. Během desetiletí se
mu podařilo rozšířit tělocvičné spolky
po českém venkově a za války s Pruskem roku 1866 se pokusil o vytvoření
sokolského vojenského sboru.
Publikoval práci „Základové tělocviku“ v letech 1868-1872. Od roku 1871
vydával časopis „Sokol“. Angažoval se i
v politickém životě. Byl zvolen poslancem českého i říšského sněmu. Brzy se
mandátu vzdal a pokračoval ve zdokonalování sokolské organizace, která se
stala během sedmdesátých a osmdesátých let 19. století nejvýznamnější zájmovou silou v české společnosti.
Miroslav Tyrš pokračoval dále ve
svých studiích. V roce 1882 se stal docentem estetiky na pražské technice a
univerzitě. V roce 1884 byl jmenován
mimořádným univerzitním profesorem ve stejném oboru. Již roku 1882
dosáhl svého celoživotního snu, prvního setkání Českého sokolstva v Praze, zakončeného společným veřejným
cvičením všech jednot. Jím založená tradice společných cvičení v místních jednotách a masových veřejných
vystoupení cvičenců v rámci sokolských sletů se stala takřka samozřejmým prvkem české každodennosti až
do druhé poloviny dvacátého století.
Ve světě snad neexistuje sportovní událost, která by měla delší tradici
než sokolský slet. První sokolský slet

se konal v roce 1882, další v roce 1891,
1895, 1901, 1907, 1912, 1920 za účasti prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka, 1926 a 1932.
Poslední slet se pak konal v roce 1938.
Okupací naší republiky německými
vojsky v roce 1939 byla ohrožena i činnost sokolských jednot. Řada členů
Sokola byla zapojena do odboje. Z tohoto důvodu v dubnu 1941 zrušil říšský protektor činnost sokolských jednot. V říjnu 1941 bylo zatčeno kolem
1500 členů Sokola, z nichž velká většina putovala do Malé pevnosti v Terezíně a potom do koncentračního tábora
v Osvětimy. Nacistům tak spadl do klína veškerý majetek Sokola, jak finanční, tak i tělocvičná hřiště a další centra
s veškerým vybavením.
V letech 1939-45 bylo vězněno více jak
11 600 členů Československé obce sokolské (ČOS), více jak 1200 bylo popraveno, přes 2000 zemřelo jinak a
téměř 600 příslušníků padlo během
pražského povstání.
Zajímavá je historie Sokola po ukončení války. ČOS prošla různými obdobími vývoje a za obnovení ČOS je
možno považovat první poválečný sokolský slet v lednu 1946. Zajímavá je
skutečnost, že v únoru 1948 bylo rozhodnuto, že jedinou tělovýchovnou
organizací bude Sokol. Je skutečností, že 12. všesokolský slet na Strahově
v létě 1948 se konal již pod taktovkou
KSČ. Zde již členové Sokola dávali najevo silný nesouhlas s politickou situací ve státě. Další politické a organizační změny vedly ke zrušení jednotné
organizace Sokola a v roce 1956 vznikl
Československý svaz tělesné výchovy
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(ČSTV), který existoval až do roku
1990. ČSTV mimo jiné navázal na
mnoholeté sokolské tradice, např. při
organizování celostátních spartakiád.
Ke znovu obnovení Sokola došlo
v roce 1990 a Československá obec sokolská patří v České republice k nejpočetnějším občanským sdružením.
Tolik alespoň krátce z historie

tělocvičného spolku Sokol v Československu.
V příštím čísle zpravodaje nám připomenou svými vzpomínkami historii
jednoty sokolské bývalí členové Sokola v Šarovech.
Libuše Langrová
Zdroj:
Osobnosti českých dějin, Wikipedie

Autor: Jan Vilímek – České album, sbírka podobizen předních českých velikánů,
mužů i žen práce, kteří život svůj zasvětili povznesení národa svého (dostupné
online), Volné dílo

MĚSÍCE ROKU - NAŠE PŘÍRODA
Duben – jarní měsíc – přejímá vládu
po nevlídné zimě. Zima (naštěstí) nebyla nevlídná, převzal po docela teplém březnu rozkvetlé zahrady s prvními jarními kvítky. Bylo však třeba více
deště, sluníčko hřálo jako v letních
měsících. Rozkvetly ovocné stromy a
keře a také šeříky nečekaly na májové dny, kvetly a zdaleka voněly. Radost
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z příchodu jara netrvala dlouho.
Aprílový duben – jak říká pranostika:
„apríl si stejně troubí jak chce“. Mrazíky přišly dříve než Ledoví muži. „Jiří,
Marek, mrazem nás zaleh“ - 24. a 25.
dubna. Všechno rozkvetlé posmutnělo, bílé květy rozkvetlých ovocných
stromů se barvily do hněda, z žádného
ovoce se letos radovat asi nebudeme.

Květen – převzal přírodu s dobrým
předsevzetím, že napraví, co duben
pokazil. Teplými a deštivými dny se
stala příroda rozkvetlou a májovou.
Ledoví muži se opozdili, ale škody už
nenadělali. O to se postaral duben.
Trochu májové historie: den, který v
našem kalendáři připadá na 1. května,
se slavil již ve starověkém Římě. Svátek se nazýval Floralia, protože byl zasvěcen bohyni jara a plodnosti – Flóře.
Není bez zajímavosti, že Flóru za svoji patronku v Římě považovaly provozovatelky nejstaršího řemesla. S láskou
ve všech podobách a také i s plodností
byl 1. máj spojován i v dalších starověkých a raně středověkých kulturách na
evropském území.
Keltové slavili Beltain. V předvečer
tohoto svátku uhasili všechny ohně a
během noci je všechny znovu zapalovali. Význam rituálu měl být hlavně očistný. Beltain se slavil především
jako svátek plodnosti a podobně jako
u jeho germánské obdoby – svátku bohyně Walpurgis - Valpuržiny noci - se
na tuto noc uvolňovala pravidla a mravy. Možná právě odtud bychom mohli

vystopovat první zárodky snad vůbec
nejoblíbenějšího májového zvyku, který dnes dodržujeme – prvomájového
polibku pod rozkvetlou třešní.
Měsíc červen - měsíc růží a rozkvetlých zahrad. Byl tak letní, dalo by se
říci: je léto, horké léto tak, jak léto má
být. Teploty až hodně přes 30°C. Občasné deště zachránily spálení všeho,
co kvetlo a žilo. Byla vhodná doba i na
sběr léčivých bylin. Pranostika říká:
„O sv. Janě (24. 6.), každý kvítek volá
-utrhni mě“. V té době je léčivá moc
snad nejúčinnější.
Noci byly tak teplé a prosvětlené, že je
pravdou „Na sv. Víta ještě hlava nedolíhá, u paty už svítá“ (15. 6.). A jak
se domluvil sv. Vít se sv. Janem? Sv.
Vít káže síct, sv. Jan seče sám. Kdo
v té době pokosil zahradu nebo louku,
sklidil seno voňavé. Stává se, že někdy
i pranostika říká pravdu.
Doufejme, že přírodu letních měsíců
budeme zase obdivovat a radovat se
z každého prožitého dne. Pak si budeme moci říct – Léto budiž pochváleno…
Libuše Langrová

PAMÁTNÁ LÍPA
Kdo má v oblibě procházky po cestě Drahové a pozoruje okolí, jistě mu
nemohlo uniknout, že lípa svobody,
která stojí u č. p. 46 je „ozdravěná“,
zbavena jmelí, které by mohlo způsobit její uschnutí. Lípa bude mít v roce
2018 – 100 let. Zasadil ji hospodář Antonín Ondráš z č. p. 46, radní v Šarovech na počest založení samostatné

Československé republiky po ukončení I. světové války. Členové zastupitelstva a také někteří občané usilují o
to, aby lípa byla zapsána jako památný strom.
Věřme, že se to podaří a lípa tu tak zůstane chráněna jako tichý svědek našeho žití i pro příští generace…
Libuše Langrová
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VZPOMÍNÁME

Josef Lišaník – 19. 4. 2016 nedožitých 71 let

BLAHOPŘEJEME
Ivan Popelka - 6. 5. 2016 - 70 let
Věra Blizňáková – 7. 6. 2016 – 75 let
Josef Soukup – 9. 6. 2016 – 70 let
Helena Jančová – 23. 6. 2016 – 70 let
Jana Soukupová – 24. 6. 2016 – 75 let
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