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I letos se pletly tatary...

... aby se mohlo na obchůzku.
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STAROSTA INFORMUJE

REPORTÁŽE

Vážení spoluobčané,
opět se k Vám dostává další číslo našeho
obecního zpravodaje. Chtěl bych krátce
zhodnotit první půlrok činnosti nového zastupitelstva. Je více než zřejmé, že nová krev
přinesla oživení, co se týká dění v obci.
Loni vybudované parčíky potřebují občasnou péči, takže bylo osloveno několik místních „zahradnic“, které opravdu poctivě tyto
lokality udržují a starají se, aby plnily svoje
poslání.
Konečně jsme se dočkali zahájení prací na
obnově chodníků, které by měly být ukončeny do konce prázdnin. Věřím, že budete
trpěliví a shovívaví při překonávání obtíží
s tím spojených.
Určitě jste zaregistrovali, že v obci už máme
konečně nové pouliční osvětlení jediného
typu v úsporném režimu. Další úspory by
měla zvýšit také regulace intenzity osvětlení.
Když zmiňuji úspory, nemohu zapomenout
na skutečnost, že se dostavují první plody
projektu energetických úspor kulturního
domu, vyúčtování otopu budovy nás příjemně překvapilo více jak 35% snížením nákladů. Po veřejné besedě ohledně možností
odkanalizování obce se věci posunuly v tom
směru, že se znovu oslovila obec Březolupy
a začalo se komunikovat s vlastníkem pozemku, na kterém by případná ČOV mohla
být umístěna. Dále budou zastupitelé zjišťovat jaká je zkušenost s decentralizovaným
čištěním v obci Hostišová. O tom příště.
Přeji Vám mnoho krásných chvil na dovolených a prázdninách.

Ukliďme Česko
Příroda v našem okolí patří nám všem.
Je to místko, kam se můžeme vydat na
7
procházku, ...
text Jan Soukup

Čarodějnický rej
Pálení čarodějnic odjakživa patřívalo a do
dnešních dnů patří k velmi populárním lidovým zvykům. Ona magická ﬁlipojakubská noc náležela...
14
text Marcela Fejtová

Vítali jsme občánky
Jsme tomu velmi rádi, že jsme také v letošním roce mohli mezi námi přivítat
21
nové spoluobčánky...
text Petr Bernatík

RUBRIKY
Obecní zastupitelstvo informuje
4. a 5. zasedání OZ
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Co na zastupitelstvu nezaznělo
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František Langr
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE
Výběr dodavatele veřejného osvětlení
OZ schvaluje výběr dodavatele na akci
„Výměna veřejného osvětlení v obci“. Na
základě výběrového řízení byla vybrána
společnost Montáže EPZ s. r. o., IČO:
29306396, se sídlem Spytihněv 571, 763
64 Spytihněv, a to s nabídkovou cenou
398.971,-- Kč vč. DPH. Pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
Hospodaření:
OZ bere na vědomí hospodaření obce
k 31. 3. 2019

4. zasedání OZ, 25. 4. 2019
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:
Místní program obnovy venkova
OZ schvaluje Místní program obnovy venkova obce Šarovy na období
2019-2022.
Prodej pozemku
OZ schvaluje prodej pozemku parc.
č. 54 - zahrada, o vým. 67 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, na
LV č. 10001, k. ú. Šarovy, a to za cenu
9.380,-- Kč. Pověřuje starostu obce k
uzavření smlouvy.
Nabytí nemovité věci
OZ schvaluje nabytí nemovité věci do
vlastnictví obce. Jedná se o pozemek
parc. č. 74/1 - ostatní plocha, o vým.
19 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, na LV č. 87. Kupní cena činí
1.710,-- Kč. Pověřuje strarostu obce k
uzavření smlouvy.
Zájem o nabytí nemovitých věcí
OZ schvaluje o nabytí následujících pozemku do vlastnictví obce:
pozemek parc. č. 505/8, 505/9, 490/3,
490/4, část pozemku parc. č. 495/1, vše
v k. ú. Šarovy. Pověřuje starostu k jednání s vlastníky výše uvedených pozemků.

5. zasedání OZ, 12. 6. 2019
Je přítomno 7 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:
Závěrečný účet obce za rok 2018
OZ schvaluje Závěrečný účet obce za
rok 2018, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.
Rozpočtové opatření č. 1/2019
OZ schvaluje rozpočtové opatření č.
1/2019 - přesun rozpočtových prostředků na jednotlivých paragrafech a položkách.
Nabytí nemovité věci
OZ schvaluje nabytí nemovité věci do
vlastnictví obce. Jedná se o pozemek
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cena činí 107.460,-- Kč. Pověřuje starostu k uzavření smlouvy.
Hospodaření:
OZ bere na vědomí hospodaření obce
k 30. 4. 2019

parc. č. 463/2 - trvalý travní porost, o
vým. 3.582 m2, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální
pracoviště Zlín, na LV č. 287. Jedná se
o pozemek hasičského cvičiště. Kupní

CO NA ZASTUPITELSTVU NEZAZNĚLO
Ve věci odkanalizování obce Šarovy
proběhla v dubnu 2019 schůzka občanů
obce Šarovy s projektantem Ing. Petrem
Vyoralem, na které se občané mohli ptát
na otázky, které s odkanalizováním obce
souvisí.
Další samostatné setkání s Ing. Vyoralem měli zastupitelé také v červnu 2019.
V plánu je dále setkání vybraných obecních zastupitelů se zástupci obce Hostišová, a to přímo v obci Hostišová. Tato
obec jako jediná ve Zlínském kraji má
řešeno odkanalizování části obce prostřednictvím domácích čistíren odpadních vod. Cílem tohoto setkání je
získání poznatků o fungování systému
domácích čistíren odpadních vod, jeho
pozitiv či negativ.
V průběhu měsíce května proběhlo také
jednání s vlastníky pozemků pod hasičským cvičištěm. Po dlouhé diskuzi jsme
se nakonec domluvili na kupní ceně,
způsobu její úhrady (podařilo se nám
vyjednat „splátkový kalendář“) a dalších podmínkách odkoupení hasičského
cvičiště do deﬁnitivního vlastnictví obce
Šarovy. Bohužel, prodej se v posledních
dnech zkomplikoval, přesto věříme, že k
odkoupení cvičiště dojde v průběhu letních měsíců.

Ani v dalším období členové obecního
zastupitelstva nezahálí a snaží se pracovat na záležitostech pro obec více či
méně významných.
Konečně se nám podařilo dotáhnout
osvětlení vedle hospody, které směřuje
na prostor před obecním úřadem. Dá se
říct, že to byla poslední drobnost, která
chyběla k dokončení rekonstrukce vnějšího pláště šarovského kulturního domu.
Průběžně probíhají práce na nové podobě obecního webu. Bohužel neprobíhají
tak rychle, jak by si nejen zastupitelé, ale
i občané přáli. Přesto doufáme, že budou
nové obecní stránky v provozu na podzim letošního roku.
Jsme rádi, že se nám z řad šarovských
občanů podařilo najít brigádníky, kteří
se nám starají o údržbu obecních parčíků a zajišťují tak jejich pěknou a snad i
oku lahodící podobu. Za to jim pochopitelně patří velké díky.
Bylo osloveno několik projektantů (a
následně s nimi proběhlo jednání) s žádostí o předložení cenové nabídky na
vytvoření architektonické studie prostoru šaten, kluziště a přilehlého okolí.
K výběru konkrétní nabídky a dalším
administrativním krokům by mělo dojít
ještě v průběhu července 2019.
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hasičské zbrojnice. Mimo jiné to znamená, že je tato siréna napojena na
operační středisko hasičského záchranného sboru ve Zlíně a v případě jakékoliv mimořádné události v okolí se tato
siréna rozezní právě na základě pokynu
operačního střediska. S novou sirénou
je samozřejmě spojena i její pravidelná
zkouška, která proběhne v pravé poledne vždy první středu v měsíci.
Petr Bernatík

Nejviditelnější událostí v obci byl pak
začátek realizace rekonstrukce chodníků na horním konci, který se z důvodu
administrativních problémů u vyjadřujících se orgánů posunul téměř o měsíc.
Nyní už jsou práce v plném proudu,
což s sebou samozřejmě přineslo určitá
omezení. Prosím, mějte trpělivost, chůze po novém rovném povrhu za to jistě
stojí.
Po dlouhých letech máme konečně
novou elektrickou sirénu na budově

Brzy po novém

JARO VÍTÁME ÚKLIDEM
označili za nepotřebné a kterého se chtěli bez větší námahy zbavit a nepřímo tak
i přispět na činnost šarovského SDH.
Podařilo se naplnit dva kontejnery o celkové hmotnosti 3900 kg železa, dále se

Letošní jarní čas byl opět jako již tradičně ve znamení sběru železného odpadu.
Šarovští hasiči vyrazili do vesnice, (mimořádně i mimo obec) posbírat veškeré železné harampádí, které majitelé
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sesbírali hliník, mosaz, nerez, ty o menší
hmotnosti.
Ve stejný den zajistila obec kontejner na
slibovaný velkoobjemový odpad. Ten
byl přistaven do prostoru pod hospodou
a občané se mohli poprvé organizovaně v jeden den zbavit starého nábytku,
sedaček, koberců, linolea a jiných rozměrných věcí, které do velkoobjemového odpadu patří. Lidem, v jejichž silách

nebylo dopravení věcí do kontejneru,
pomohli hasiči v rámci sběru železa.
Obavy, že se tato novinková akce „nechytne“, se ukázaly jako liché, kontejner
byl zcela zaplněný.
A proto sběr velkoobjemového odpadu
budeme opakovat i v příštím roce, opět
pravěpodobně při hasičském sběru železného odpadu.
David Fejt

UKLIĎME ČESKO
Příroda v našem okolí patří nám všem.
Je to místo, kam se můžeme vydat na
procházku, zaběhat si nebo jen tak pobít a odpočívat, čerpat novou pozitivní
energii a naopak odevzdat jí tu negativní. Nabízí nám to, co ve městě nenajdeme. Ne všichni ale sdílí tento názor. O

tom nás přesvědčují každý rok, když na
vrchovici roztaje sníh a odhalí další nové
a nové odpadky.
Již třetím rokem jsme se zúčastnili akce
zvané „Ukliďme Česko“ a zamířili cestou
ke Lhotě. Opět jsme naplnili celý kontejner, byť z poloviny se jednalo o odpad
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Úklidová četa ze Šarov
za to. Stojí za to mít přírodu čistou bez
odpadků, plastových obalů a PET lahví,
gumových pneumatik či skleněných
střepů. Přidáte se?
Jan Soukup

z černé skládky nad zastávkou Lapač.
Znovu jsme spojili síly s dobrovolníky
ze Lhoty. Bylo nás dohromady asi 40,
z toho polovina byly děti. A víte co?
Příští rok půjdeme klidně zase. Stojí to

Na nepořádek s úsměvem
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150. LET OD ZALOŽENÍ SDH BÍLOVICE
stříkačkou. Díky pořadatelům jsme mohli předvést ukázku zásahu a to včetně
jízdy s koňským spřežením. Často se nastává, že můžeme za naši stříkačku zapřáhnout koně, proto si takových vystoupení
velmi vážíme a věříme, že jsme nejenom
tím potěšili všechny přihlížející.
Jan Soukup

Mile nás překvapila pozvánka na tyto
oslavy. SDH Bílovice je první vesnický
sbor na Moravě. Založil jej tehdejší majitel bílovského (a mimo jiné i majitel
sousedního březolupského) panství Vladimír Logothetti k ochraně Bílovic a obcí
okolních před požáry. Na tuto oslavu
jsme zavítali jak jinak než s historickou

AKTIVITY MLADÝCH HASIČŮ
nemohli.
Přesto se však pěknými výkony i oni
dokázali dostat na 10. místo celkového
pořadí, a tak si se svými staršími kolegy
nemusí závidět.
Za mladší žáky nastoupili: Ondra Kadlčík, Verča Fejtová, Kája a Kačka Polanské,
Jirka Machala a salaští členové Nikola a
Natálka Bouchalovi, Hubert Heralt, Iva
Svozilová a Lukáš Pastyřík.
Přestože jsme si před startem sezóny dělali zálusk na o něco lepší výsledky, jako
vedoucí si u dětí ceníme zejména toho, že
se pravidelně účastní tréninků a soutěží a
navíc plní i náročné úkoly celoroční činnosti.
Potěšující je také skutečnost, že se naši
mladí členové sboru dobrovolných hasičů v Šarovech podle svých možností dokáží zapojit a pomáhat při dalších
činnostech SDH, ať už jsou to kulturní či
společenské akce nebo brigády nerůznějšího charakteru.
Jarek Křen ml.

V sobotu 18. května se naše žákovská
družstva zúčastnila okresního kola hry
Plamen.
Soutěž proběhla na stadionu v Otrokovicích a pro naše starší žáky skončila spíš
neúspěchem než úspěchem. Začali jsme
štafetou CTIF, která nám vyšla a umístili
jsme se v ní na 6. místě. Bohužel, v dalších disciplínách už to tak dobré nebylo.
Ve štafetě 4x60m i ve štafetě dvojic jsme
se dopustili velmi laciných chyb a tím
jsme přišli o cenné body.
Alespoň částečně jsme si tak spravili chuť
v požárním útoku. V celkovém hodnocení to však na lepší než 10. místo nestačilo.
Soutěže jsme se zúčastnili v tomto složení: Martin Kadlčík, Radovan Kostka,
Anička Geržová, Helča a Venda Machovi,
Tea Prokopová, Eva Křenová, Lidka Heraltová, Kája Bolomová a Zuzka Vávrová.
To mladším žákům se tentokrát zadařilo
lépe, nicméně přes větší bodovou ztrátu,
kterou nabrali již v průběhu podzimu, si
ambice na celkové přední umístění dělat
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HASIČSKÝ VÍKEND NA ŠAROVECH
Víkend prvního a druhého června
strávili hasiči i jejich příznivci na našem hasičském cvičišti. Již od sobotních ranních hodin jsme pro návštěvníky i soutěžní družstva začali chystat
posezení, závodní dráhu a občerstvení (v potoku se chladilo 15 beček piva
i jiné pochutiny).
Odpoledne jsme pak přivítali hosty
z našeho okrsku a to družstva Lhoty,
Březnice, Salaše a Karlovic, která přijela na Šarovy, aby se spolu s domácím
týmem zúčastnila tradiční okrskové
soutěži. Jsme rádi, že se nám sobota

vydařila ve všech směrech. Počasí
výborné, hostující družstva se dobře
bavila a nám se zadařilo i po sportovní stránce. Naši muži zvítězili před
Lhotou a Salaší. Také nové družstvo
dorostenců dokázalo porazit družstvo
ze Lhoty a tak jsme mohli oslavovat
do pozdních nočních hodin.
V neděli nás ale čekala další nálož
práce, protože na šarovské cvičiště
dorazilo 57 hasičských soutěžních
družstev. Jejich cíl byl zřejmý. Zabojovat nejen o body do Zlínské ligy požárního sportu, ale především poprat
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se o poháry a melúny u dalšího ročníku hasičské soutěže „O Melúnový
pohár“.

V kategorii mužů předvedlo nejlepší
útok družstvo Velkého Ořechova. Na
náročné šarovské trati dosáhli borci
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z Ořechova čas 16,93s, což znamenalo
překonání rekordu naší dráhy. Títmo
svým výkonem si chlapci vysloužili
uznalý potlesk všech přihlížejících.
Ale i ostatní týmy předváděly pěkné
výkony. Na dalších místech se umístila družstva Zahnašovic (2. místo),
Mladcové (3.), Vrbětic (4.) a Vysokého Pole (5).
V kategorii žen zvítězilo družstvo Popova a jejich čas 17,96 byl rovněž velmi kvalitní. Na druhém místě skončilo družstvo Holešova, třetí místo
braly Vlachovice, čtvrté místo obsadilo Vysoké Pole a na patém místě se
umístily ženy z Bojkovic.
Všechny nás příjemné překvapila

účast 19 družstev v dorostenecké kategorii. Tento počet je ojedinělý také
v rámci celé České republiky, protože
v jiných okresech se soutěže pro dorost prakticky nepořádají. Zde jsme
měli i my své želízko v ohni. Naši dorostenci se oproti sobotě ještě zlepšili a časem 19,12 obsadili skvělé páté
místo. Zvítězily Hradčovice před Vrbkou a společným družstvem Rackové
a Tečovic.
Mezi dorostenkami byly nejlepší Martinice před Bílovicemi a společným
družstvem Malenovic a Napajedel.
Novinkou byla kategorie mužů nad 35
let, kde snad pro větší motivaci, byly
pro závodníky přichystány i tekuté

V bufetu U Melúnů
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odměny. Také v této kategorii obsadil
první místo tým z Velkého Ořechova
před Loukami a Ublem. Naše družstvo skončilo čtvrté.
Po skončení soutěže pak využila zejména dorostenecká družstva

pěkného počasí ke koupeli v kádi.
Nás těší nejen vysoký počet soutěžících družstev, ale i množství spokojených diváků, kteří mohli vidět velmi
kvalitní sportovní výkony.
Jarek Křen ml.

HASIČSKÉ CVIČIŠTĚ
Myslím, že každý občan Šarov má povědomí o činnosti šarovského sboru
dobrovolných hasičů. Kromě řady
činností kulturního či společenského rázu a také činností brigádnického charakteru pro blaho nás všech,

se také věnujeme požárnímu sportu
a to na louce u „Rája“. Tato louka je
nejvhodnějším místem v katastru
obce Šarovy a dá se říci, že zřejmě
jediným místem, kde lze šarovský
požární sport provozovat. Je mimo

Hasičské cvičiště - šarovské?
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zastavěnou oblast, je zde zdroj vody,
je v záplavové oblasti a nikomu zde
naše činnost nevadí.
Tato louka ale patří soukromému
vlastníkovi (dosud ji sbor užíval na
základě nájemní smlouvy), který ji
chtěl prodat. Proto vyvstala otázka,
zda čekat, jak se k naší činnosti postaví nový vlastník tohoto pozemku, a
nebo využít této situace, a louku jednou provždy získat a v budoucnu tak
již nemít obavu o to, že jediné místo
pro požární sport v obci Šarovy ztratíme.
Díky rozhodnutí zastupitelů obce se
tak v nejbližších měsících uskuteční odkup této louky do vlastnictví
obce za částku 107 000,-- Kč, což byla
cena pozemku stanovená znaleckým

posudkem. Nicméně vlastník pozemku požaduje částku 165 000,-- Kč
(v této částce jsou zahrnuty i další pozemky vlastníka v dané lokalitě). Proto zbývající část sumy, kterou vlastník
požaduje, uhradí sbor a to především
díky půjčce od několika členů sboru.
Sbor má širokou členskou základnu
přes 60 členů, z toho 22 dětí, které
tuto louku hojně využívají k tréninkům. Také zde již 19 let pořádáme
největší sportovní akci v obci, soutěž
v požárním sportu. Bylo by škoda o
to přijít.
Jsem proto rád, že si vzájemně dokážeme vyjít vstříc a podat si pomocnou
ruku, když je třeba, i v dnešní uspěchané době. Děkujeme.
Jan Soukup

ČARODĚJNICKÝ REJ
Pálení čarodějnic odjakživa patřívalo a
do dnešních dnů patří k velmi populárním lidovým zvykům. Ona magická ﬁlipojakubská noc náležela mezi noci, kdy
údajně zlé a nečisté síly vládly větší mocí,
než kdy jindy. O půlnoci před svátkem
svatých Filipa a Jakuba, kdy měly nečisté
a zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt
různě poschovávané, zakopané a před
lidmi ukryté poklady. Lidé věřili, že této
noci v povětří poletuje spousta čarodějnic, letících na sabat. Proto se této noci
také říká „noc čarodějnic“.
Také na Šarovech a v okolí se vzduch
hemží magickým napětím a lidé jsou
plni očekávání, co všechno se může udít.

Nadarmo se proto neříká, že „je něco
v luftě“.
Jakmile se tradiční slet čarodějnic opět
přiblížil, všechny čarodějnice už si chystaly nejen čarodějnické kostýmy, ale především své dopravní prostředky, košťata.
Tentokrát ale našim čarodějnicím nepřálo počasí. Nad Šarovy se snesl čarodějnicko deštivý mrak a tak se slet musel
odložit.
Nicméně aspoň tak zkušenější čarodějnice získaly prostor a čas, aby se o to poctivěji připravily na jednotlivé soutěže, malování a upálení té největší a nejškaredší
čarodejnice.
Na šarovském pálení čarodějnic se letos
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sešly desítky malých i velkých čarodejnic a čarodějů. Akce byla zahájena tradiční písní z ﬁlmu Dívka na koštěti, Saxano!, jakési netitulované hymny všech

Rejdění šarovských čarodějnic
současných čarodějnic.
V průběhu odpoledne plnily děti úkoly a
soutěžily, za což byly odměněny sladkostmi a následně také špekáčkem, který si

Čekání na soutěžní disciplínu
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společně s ostatními mohly opéct u čarodějnické vatry.
Snad se nám podařilo všechny zlé duchy

ze Šarov vyhnat a už teď se těšíme na vyhánění příští.
Marcela Fejtová

MŠE SVATÁ MÁLEM U KAPLIČKY
Stalo se již pěknou tradicí, že se vždy
v průběhu jara, zpravidla pak květnu,
uskuteční před šatovskou kapličkou bohoslužba. Často je spojena s významnou
událostí, která se v daném roce váže
k obci či k našemu státu. V loňském roce
tak například proběhla mše svatá u příležitosti stého výročí založení samostatné Československé republiky.
Při oslavě tohoto kulatého výročí bohužel zapadlo jiné, také kulaté výročí, a sice
sedmdesát let od slavnostního vysvěcení
šarovské kaple. Proto se kulturní komise
při obecním úřadě v Šarovech rozhodla v letošním roce již méně slavnostní
bohoslužbou připomenout, že už tomu

bylo sedmdesát let, co nám všem šarovská kaplička „slouží“ a co se u ní jdouce kolem můžeme zastavit, přežehnat či
pomodlit.
Mše svatá se letos konala 4. května, a ačkoliv jsme si všichni přáli, aby opravdu
proběhla před kapličkou, počasí tomu
chtělo jinak. Proto se mše svatá uskutečnila, doufejme zcela výjimečně, na sále
šarovské hospody. Netuším, zda to bylo
tím uzavřeným prostorem, či zda to bylo
tím sedmdesátiletým výročím, ale letošní jarní bohoslužbu navštívilo více jak
čtyřicet převážně šarovských věřících a
nechyběli ani nejmenší občánci.
V ten okamžik ještě nikdo ani netušil,

Mši svatou - vyjímečně na sále - celebroval naposledy otec p. Pavel Macura
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že se jedná o poslední mši, kterou na
Šarovech celebroval oblíbený kněz, pan
farář Pavel Macura. Jeho cesty od prvního července povedou do farnosti ve
Valašských Kloboukách, kde se stane
rovněž i děkanem valašskoklobouckého
děkanátu, a proto i šarovská bohoslužba byla jeho symbolickým rozlučením
s šarovskými věřícími, byť se s některými z nich ještě i poté setkával. Přejme

mu v nové farnosti alespoň tolik spokojených oveček, jako měl v té naší.
Novým farářem naší farnosti bude od 1.
7. 2019 pan farář Jan Liška, který dosud
působil ve Vracově a ve Vlkoši u Kyjova. Věřím, že úspěšně naváže na svého
předchůdce a že jej budeme moci brzy
přivítat i na šarovské půdě, třeba již o letošních hodech.
Petr Bernatík

Šarovští věřící zaplnili celý sál

MEZINÁRODNÍ DEN MATEK
K tradičním událostem druhé květnové neděle patří oslava dne matek. Tento mezinárodní den jsme se naučili
slavit i na Šarovech a v tomto duchu se
snažíme pokračovat i nadále. A lze jen
s potěšením prohlásit, že se této oslavy

pravidelně zúčastňuje spousta našich
spoluobčanů a to jak v hledišti (šarovské
maminky), tak i na pomyslném jevišti (gratulanti). Mezi nimi pochopitelně
nechybějí děti, jejichž přání je pro maminky zcela určitě tím nejkrásnějším
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dárkem, jaký mohou v tento významný
den dostat.
O organizaci letošní šarovské oslavy
mezinárodního dne maminek se opět
postarala kulturní komise při obecním
úřadu v Šarovech. Pro maminky se podařilo zajistit malé občerstvení, drobné
dárky a pochopitelně nechyběla ani květina.
A aby nedělní odpoledne bylo dostatečně slavnostní, připravily si šarovské
děti pro své maminky a babičky několik
vystoupení. Nejprve se děti prezentovaly přednesem krátkých básniček především o maminkách a mateřské lásce,
nechyběl však ani zpěv lidových písniček a hra na hudební nástroje. Všechny

Děti maminkám přišly zazpívat
básničky, písničky a skladby, které v tento den na sále šarovské hospody zazněly,
si děti secvičily samy a dobrovolně ve
svém volném čase, aby mohly udělat radost svým maminkám.
Po dětech přijeli popřát šarovským maminkám i přátelé z Napajedel. Tatínek
Lukáš Vávra se synem Vojtou zahráli
nejenom své tetě, Evě Šohajkové, ale i
ostatním přítomným maminkám několik moderních písniček na klávesy a kytaru a pomohli tak dotvořit příjemnou
atmosféru.
Vyvrcholením celého odpoledního programu pak bylo společné představení
šarovských dětí s tatínky, kteří maminky
v průběhu písně „Večerníček“ od Karla
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Černocha provedli pohádkovou říší. A
tak se na parketu postupně vystřídali
třeba Rumcajs, Manka a Cipísek, Křemílek s Vochomůrkou, Maxipes Fík s Ájou
nebo Všeználek a Neználek. Skladbu
s tatínky a dětmi secvičila Zuzana Bernatíková a maminky se mohly přesvědčit, že mají doma opravdové pohádkové
bytosti.
Věříme, že se všem maminkám

odpolední program líbil a že se zase za
rok opět všichni sejdeme. Také mi dovolte, abych za spolupráci při přípravě
oslavy svátku matek poděkoval všem
členům kulturní komise, dále pak paní
hospodské, Táni Šimíkové, Evě Chovancové a Evě Šohajkové a v neposlední
řadě zejména dětem, které si udělaly čas
zejména pro své maminky.
Petr Bernatík

A se svými tatínky zatancovaly

KNIHOVNA NEJEN PRO ČTENÍ
Že šarovská knihovna nabízí možnost vypůjčení si nejrůznějších knižních titulů, je
z její podstaty zřejmé každému. V letošním jaru se ovšem její aktivity rozšířily i do
tvůrčí oblasti. Dne 17. dubna, v době před
Velikonocemi, se v prostorách šarovské
knihovny uskutečnilo velikonoční tvoření
pro šarovské děti. Ty si z vyfouknutých vajíček mohly vyrobit velikonočního zajíčka,

kohoutka nebo beránka. A protože jsou
naše děti velmi šikovné, nechyběly tyto ﬁgurky ve velikonoční výzdobě šarovských
domácností.
Tři týdny poté, 7. května, se v šarovské
knihovně uskutečnilo druhé tvoření. Tentokrát bylo cílem dětí vyrobit přáníčko či
srdíčko pro svoje maminky, které v neděli slavily svůj den maminek. I v tomto
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V knihovně se tvořilo před Velikonocemi
případě se s nástrahami nůžek, lepidel,
štětců a barev děti vypořádaly bravurně,
což by vám jistě potvrdila nejedna maminka či babička.
A protože byly děti velmi snaživé, v obou

případech jim byla odměnou kromě vlastních výrobků také nějaká ta sladká dobrota. Pevně věříme, že se brzy na obdobném
tvoření s dětmi zase potkáme.
Jana a Mirka Šimíkovi

i pro maminky před jejich mezinárodním dnem.
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VÍTALI JSME OBČÁNKY
Jsme tomu velmi rádi, že jsme také
v letošním roce mohli mezi námi přivítat nové spoluobčánky.
V neděli 30. června byli na sále šarovské hospůdky paní Jarmilou Ulčíkovou panu starostovi postupně představeni Michal Kříčenský, který se narodil v listopadu 2018 a Hedvika Pištorová, která přišla na svět o měsíc dříve.
Ještě než pan starosta nové šarovjáčky
přivítal, mohli si přítomní vyslechnout
několik veršů v podání paní Šárky Machové a několi písní, které zahrály a
zazpívaly sestry Vilímkovy a Veronika Fejtová.
Poté už naše nové spoluobčánky

přivítal pan starosta a popřál nejenom
jim, ale také jejich rodičům, aby se jim
na Šarovech líbilo, žilo se jim co nejlépe a vyslovil i skromné přání, aby se
nejen děti již brzy zapojily do společenského dění na Šarovech, třeba jako
členové některé z místních složek a
nebo jako aktivní spoluobčané.
Rodičům dětí pak byly předány drobné upomínkové předměty, maminkám
kytice květů a tatínkům symbolický
peněžní dar.
V závěru vítání pak došlo také na přípitek, který tento slavnostní akt zakončil.
Petr Bernatík

Michálek Křičenský - nový šarovják
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Heduška Pištorová - nová šarovjanka

Pan starosta vítá nové občánky
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NA CO SE TĚŠIT

20. 7. 2019
srpen 2019
srpen 2019
6. 9 - 8.9. 2019
říjen 2019
říjen 2019
9. 11. 2019
10. 11. 2019
30. 11. 2019

Výlet až do beskydského nebe (Pustevny)
Nohejbalový turnaj trojic
Putování na hrad Šarov
Slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti
Drakyjáda
Dlabání dýní
Šarovské krojované hody
Hodový fotbal
Rozsvícení vánočního stromu

BLAHOPŘEJEME
Marie Janotová
Jaroslava Gajdůšková

duben - 85 let
červen - 75 let

Blahopřání paní
Jaroslavě Gajdůškové
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