ŠAROVEC

Čtvrtletník obce Šarovy 2, 3/2012

Fotografie z oslav 50. výročí založení SDH Šarovy.
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STAROSTA INFORMUJE

REPORTÁŽE

Vážení čtenáři,

Historicky první setkání rodáků
Dojemné stisky rukou, upřímné objetí
a mnohdy slzičky s klasickým „A ty si
kdo?“
5

jen ve stručnosti se zmíním o dění v obci
od dubna, kdy vyšlo první číslo letošního zpravodaje. Velmi zdařilá akce loňského roku Den matek se letos uskutečnila
v menším „formátu“ v sále místní hospůdky. Jak vystoupení malých „capartů“ v pásmu pro maminky a babičky, tak kulturní
vložka velkých „ogarů“ z řad pingpongářů a hasičů v parodii na Labutí jezero,
zaujalo více jak stovku přítomných. Tradiční letní akce Melúnový pohár-soutěž
hasičských sborů opět nezklamala účastí
i počasím. Nejvíce očekávaný vrchol roku
2012 bylo historicky první Setkání rodáků spojené s oslavou 85. výročí SDH.
Těm, kteří se z různých důvodů nezúčastnili tohoto setkání, je věnován článek
na jiném místě zpravodaje.
Dva týdny po této události bylo v Šarovech
vybudováno tolik očekávané dětské hřiště,
které se podařilo financovat díky dotaci
od MMR a z rozpočtu obce.Jsme přesvědčeni, že obec si toto zařízení po mnoha
letech čekání plně zaslouží, neboť kde jinde by se měla budoucí generace „vyřádit“,
než v tomto koutku. Koncem prázdnin se
uskutečnilo první přátelské setkání zástupců obcí Šarovy, Šárovcova Lhota a Šarovce.
Byla tak konečně zahájena družba a spolupráce mezi čechy, moravany a slováky,
kterou jsme všichni plánovali již dávno.
Věřím, že toto setkání bude pravidelně alespoň jednou do roka probíhat ku prospěchu všech.
František Langr

text Jarmila Ulčíková / foto Martin Fusek

Na návštěvě v Šarovcích
Děti z vršků PET lahví vytvořily tři hodnověrné kopie znaků obcí, které se v Ša10
rovcích 31. srpna 2012 setkaly.
text / foto Aleš Fuksa

Melúnový pohár
V soutěži mužů zvítězilo družstvo Vések
13
před Mladcovou a Vrběticemi.
text Jaroslav Křen / foto Martin Fusek

RUBRIKY
Obecní zastupitelstvo informuje
14. a 15. zasedání OZ
Dějiny obce
Rok 1991
Příroda kolem nás
Přírodní jevy a časové úseky
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE
starosta František Langr.
Návrh usnesení
Starosta přednesl návrh na usnesení
č. 14/2012.
Odsouhlaseno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

14. zasedání OZ, 24. 5. 2012
Je přítomno 6 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné v souladu s ust.
§ 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Jednání řídí starosta František Langr.
Body programu:
Zpráva o hospodaření obce k 30.4.2012
Starosta předložil zprávu o hospodaření
k 30.4.2012. Předložená zpráva byla vzata na vědomí.
Schválení závěrečného účtu za rok 2011
Starosta předložil ke schválení závěrečný
účet obce za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.
Rozpočtový výhled na rok 2014
Starosta předložil ke schválení rozpočtový výhled na rok 2014.
Schválení dohody o neinvestičních nákladech na žáky MŠ a ZŠ v Březolupech za rok 2011
Byla schválena dohoda o neinvestičních
nákladech školy v Březolupech za rok
2011, kterou předložil Martin Fusek.
Nákup audio soupravy pro účely obce
Starosta předložil ke schválení návrh nákupu audio soupravy.
Schválení přijetí dotace DT č. 2 od MMR
na dětské hřiště v Šarovech
Vstup do Regionu Za Moravú
Bylo schváleno podání žádosti o přijetí
obce Šarovy za člena svazku obcí s názvem
Region Za Moravú se sídlem v Mistřicích.
Jako zástupce obce Šarovy ve výše uvedeném spolku byl zastupitelstvem jmenován

15. zasedání OZ, 25. 6. 2012
Je přítomno 6 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné v souladu s ust.
§ 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Jednání řídí starosta František Langr.
Body programu:
Rozpočtové opatření č. 1/2012
Starosta obce předložil ke schválení v souladu s §102, odst. 2., písm. a, zák. č. 128/2000
Sb. O obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu s § 16
odst. 3 písm. a, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a) Rozpočtové opatření spočívající v navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích o účelovou investiční dotaci 188 239
korun na vybudování dětského hřiště
v obci Šarovy od MMR, v rámci programu Obnova a rozvoj venkova
b) Změny v rozpočtu – přesun rozpočtových prostředků na jednotlivých paragrafech a položkách dle přílohy.
Uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem dětského hřiště
Byla schválena smlouva mezi obcí Šarovy a firmou Bonita Group s.r.o., jejímž
předmětem je dodávka a montáž herních
prvků a dopadové plochy na dětské hřiště na par. č. 7 k.ú. Šarovy.
Návrh smlouvy o zřízení věcného
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břemene mezi JMP NET, s.r.o., obcí
Šarovy a Vaňkem Petrem
Bylo schváleno zřízení věcného břemene na par.č. 119/2, 119/3 k.ú. Šarovy,
spočívající v plnění podmínek Smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami. Jednorázová úhrada
za zřízení věcného břemene činí 700 korun (tzn. za 1 m 100 korun).
Převod pozemku par.č. 20 v k.ú. Šarovy

do vlastnictví obce za účelem přemístění historického kříže
Bylo schváleno nabytí do vlastnictví pozemku par.č. 20/1, 20/2 k.ú. Šarovy,
za účelem přesunu historického kříže a
úprava jeho okolí, dle vytvořených studií.
Návrh na usnesení
Starosta přednesl návrh na usnesení
č. 15/2012.
Odsouhlaseno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

DEN MATEK
lásku maminkám. Oslavu ke Dni matek
připravili zastupitelé a členové kulturní
komise OÚ na den 13. května 2012.
Snad nikdy nesedělo v sále místního
pohostinství tolik žen s kytičkou v ruce

Měsíc květen - měsíc lásky, to nám dokazují muži na 1. máje polibkem pod kvetoucí třešní. A co ještě je důkazem lásky
v máji? Je to Den matek, kdy přicházejí
děti, aby kytičkou a přáním projevily

Vystoupení šarovských dětí. Foto Robert Šimík
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a se slzami v očích při sledování krásného vystoupení šarovských dětí - těch
nejmenších. Básničky, písničky i tanečky předváděly s takovým nadšením, že
dojaly i muže stojících po stranách sálu.
A když se po vystoupení rozběhly ke
svým maminkám a babičkám s kytičkou
v ruce, brečely jsme všechny. My starší
vzpomínkou na svoji maminku, která
mezi námi již není.

Ze vzpomínek nás vyrušila vážná hudba,
na parket vplula skupina labutí, tančila,
vznášela se - parodie na balet Labutí jezero. A brečely jsme zase - dojetím nad
umírající labutí, nebo to byly slzy od smíchu a radosti prožitého dne? A kdo to tak
krásně baletil? No přece Baletní skupina
Šarovců dárek mužů ke Dni matek.
Zapsala a vzpomíná
nejstarší účastnice tohoto dne.

HISTORICKY PRVNÍ SETKÁNÍ RODÁKŮ
Další slovo si vzal současný občan naší
obce, herec zlínského divadla Pavel
Leicman, který přítomné seznámil s historickými fakty od vzniku obce až po
dnešní dny.
Bylo zřejmé, že vyprávění, které připravil kronikář obce Václav Pajtina, všechny zaujalo.
Všichni rodáci byli symbolicky obdarováni taškou a malými suvenýry se symboly obce a hasičského sboru, které jim
mohou připomínat jejich kořeny.
Značný zájem byl i o knihy vydané obcí,
ať už to byla Historie školy v Šarovech
1884-1975, nebo publikace Šarovy 2005,
či Příspěvek k dějinám obce. Zájem byl
rovněž o výtisky čtvrtletníku Šarovec,
které byly k nahlédnutí od jeho zrodu v
roce 2004 až po současnost.
Samotný program, na jehož přípravě se
podílelo mnoho lidí (z pochopitelných
důvodů nechci nikoho jmenovat), byl
velmi pestrý a díky hasičům i poučný.
Výstavka téměř dvou stovek fotografií
z dob minulých připomněla všem jejich
mládí a dlouhá či krátká období prožitá

Po mnohaměsíčních přípravách jsme se
konečně dočkali a s netrpělivým očekáváním jsme se probouzeli do slunného
rána onoho dne – 14. července.
Ze všech koutů naší vlasti, dokonce i ze
zahraničí se začalo sjíždět poměrně velké množství lidí, kteří měli nebo ještě
mají něco společné s naší obcí. A myslím, že nebyli zklamáni. Dojemné stisky
rukou, upřímné objetí a mnohdy slzičky
s klasickým „A ty si kdo? Čí tys byla?
Si to ty Mařenko? Oline?,“ byly častým
jevem při prezenci účastníků na obecním úřadě. A ještě k tomu kalíšek pravé
šarovské slivovičky na uvítanou a mnohým se paměť navrátila hodně rychle.
Program byl zahájen přivítáním všech
přítomných starostou obce Františkem
Langrem, který kromě poděkování
všem, co vážili cestu i z daleka, připomněl, že spojení srazu rodáků s oslavou
výročí založení hasičského sboru je více
než symbolické. Jelikož každý kdo přijel, měl v minulosti nějakého rodinného
příslušníka ve sboru, nebo dokonce aktivním členem byl.
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v Šarovech. Rovněž tak panely Šarovské
kořeny zachycující nejstarší obyvatele
Šarov a jejich kroje, nebo hasičské kroniky byly středem zájmu příchozích.
Ještě nikdy se nezúčastnilo tolik občanů
v obci mše svaté pod širým nebem, tak
jako tomu bylo letos. Součástí mše bylo
i posvěcení nových symbolů obce – vlajky a obecního znaku. Poté se účastníci
odebrali ke kapli, kde se členové SDH
poklonili a uctili památku svých předchůdců. Podobný akt proběhl i před
budovou hasičské zbrojnice, kterou si
mohli zvědaví účastníci pochodu prohlédnout i zevnitř. Po výroční schůzi SDH a společném obědě, se mohli
všichni těšit na odpolední program, který připravili obětaví organizátoři zejména z řad členů hasičského sboru.
Program byl sledován s velkým zájmem.
Ať už to byla ukázka zásahu vyprošťování osoby z havarovaného vozidla profesionály ze Zlína, zásah stoleté historické
stříkačky obsluhované bývalými členy
sboru či dálkový přesun vody za pomoci
sborů z okolí. Celý odpolední program
byl zpestřen vystoupením mažoretek
ze Zlína.
Ani nepřízeň počasí, která v pozdních
odpoledních hodinách nastala, neodradila účastníky setkání od toho, aby večer navštívili veselici, kterou s rychlostí

a profesionalitou jim vlastní přesunuli všichni členové hasičského sboru
do místní hospůdky. Vystoupení dechové kapely Zdounečanka jen stvrdilo pohodu celého slavnostního dne.
Podle záznamů v prezenčních listinách
se ukázalo, že rodáků, hostů i současných obyvatel Šarov, přišlo na historicky
první setkání více než 200.
Z těchto údajů je zřejmé, že význam setkání, které se připravovalo téměř jeden
rok, se naplnil. Bezprostřední reakce
všech, kteří byli toho dne přítomni, zájem o besedy s organizátory i připravené
materiály ukázaly, že stálo za to, vynaložit úsilí na přípravu a organizaci setkání.
Svědčí o tom nejen písemná poděkování
samotných účastníků, ale i velký zájem
o další podobné setkání.
Za klad považujeme i to, že jsme celou
akci spojili s oslavou 85. výročí založení
SDH v Šarovech. Tím se podařilo zapojit
do přípravy společné akce široký okruh
spolupracovníků – občanů Šarov a sjednotit jejich úsilí na dosažení co nejlepšího výsledku.
Všem, kteří se na přípravách a organizaci setkání podíleli, patří naše uznání
a velké poděkování. Takže, jak si přáli
loučící se účastníci - co nejdříve na viděnou!
Jarmila Ulčíková / foto MF

NA NÁVŠTĚVĚ V ŠAROVCÍCH
Ve slovenské obci Šarovce se koncem letních prázdnin na pozvání tamní starostky Judity Trníkové uskutečnilo první setkání zástupců obcí Šarovce (Nitrianský

kraj), Šárovcova Lhota (Královéhradecký kraj) a Šarovy (Zlínský kraj). Stalo se
tak při příležitosti 12. ročníku velkolepých Paradajkových slavností.
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Zástupci 3 obcí na oslavách v Šarovcích

Prohlídka Dědinského muzea

12

Starostové František Langr a Pavel Vích
(Šárovcova Lhota) a další zástupci jednotlivých obcí se nejprve zúčastnili mimořádného zasedání obecního zastupitelstva Šarovců, které se nacházejí poblíž
Levic v Nitrianskem kraji na Slovensku.
Poté hosty povozil historický koňský
povoz po celé vesnici, aby jim starostka
přiblížila život místních obyvatel a řadu
zajímavostí.
Poutavá byla návštěva místního Dedinského muzea, které vzniklo nákladnou
přestavbou bývalého obecního domu.
V současné době je zde k vidění nejen
výstava mapující bohatou historii vesnice, ale i expozice předmětů a nástrojů, které v zemědělství i doma používali
předkové.
Celé páteční odpoledne se neslo v duchu
jedinečných oslav na místním fotbalovém

hřišti. Kromě tradičních pokrmů, jejichž
nedílnou součástí byly rajčata a papriky,
se hosté zaposlouchali do živelné muziky
nejen místních hudebních a tanečních
souborů, ale i známé slovenské kapely
Senzus.
Třešinkou na dortu byly nádherné výtvory nejmenších účastníků oslav. Děti
z vršků PET lahví vytvořily tři hodnověrné kopie znaků obcí, které se v Šarovcích 31. srpna 2012 setkaly.
Jen pro doplnění, slovenské Šarovce
mají rozlohu 2500 hektarů a na katastru obce žije asi 1650 obyvatel. Šárovcova
Lhota nacházející se v předhůří Krkonoš
je menší nejen co do rozlohy (709 ha),
ale i do počtu obyvatelstva – téměř 200
obyvatel. V porovnání s nimi mají Šarovy 223 hektarů a zhruba 240 obyvatel.
text / foto Aleš Fuksa

DĚTI MAJÍ NOVÉ MODERNÍ HŘIŠTĚ
Po dlouhých letech mají děti v Šarovech
nové hřiště. Vyrostlo za obecním úřadem a vypadá tak, jak si samy děti přály a jak ho předtím nakreslily. Vyrobila
ho firma Bonita Group, která nabídla
ty nejlepší podmínky. Hřiště stálo 269
tis. korun a i díky pomoci dětí se na něj
podařilo získat účelovou investiční dotaci ve výši 188 239 korun z programu

Obnova a rozvoj venkova. Děti teď mají
v ohraničeném prostoru k dispozici velkou sestavu i další samostatné prvky.
A jak je vidět, jsou maximálně spokojení. Barunce se líbí, že jsou tam dvě houpačky, Terezce a Ondráškovi lezecká stěna s lanem, Verunce skluzavka, žebřík,
houpačky a kamínky a Martinovi, že se
tam schází všichni kamarádi.

ČT NATÁČELA V OBECNÍ KNIHOVNĚ
11. září štáb ČT 2 přijel do obce natočit příspěvek do kulturního pořadu Literární revue 333. V rámci natáčení se

zejména zabývali prací knihovny, o které hovořili s Michaelou Gajduškovou,
o životě v obci se starostou Františkem
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Langrem a o knihách ŠAROVY 2005,
Příspěvek k dějinám obce Šarovy a Historii školy v Šarovech 1884 – 1975 s

kronikářem obce Václavem Pajtinou.
Pořad byl vysílán 27. 9. kolem 22.30 a
v sobotu 29. 9. odpoledne na pořadu ČT 2.

MELÚNOVÝ POHÁR
V neděli 3. června se v Šarovech uskutečnil 12. ročník populární hasičské soutěže O melúnový pohár. Domácí pořadatelé připravili pro soutěžící cvičiště a pro
všechny návštěvníky bohaté občerstvení. Proto mohl ve 13 hodin starosta obce
František Langr přivítat 48 hasičských
družstev, která sem přijela z okresů Zlín,
Kroměříž, Uherské Hradiště a Hodonín,
a soutěž zahájit.
První cvičilo domácí družstvo mužů
a ukázalo, že si s hasičským stále dobře
rozumí, ale čas již na nejlepší družstva
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nestačil. V soutěži mužů zvítězilo družstvo Vések před Mladcovou a Vrběticemi. V kategorii žen předvedly nejlepší
útok holky z Nedašovy Lhoty, které si
také odvezly cenu pro družstvo, které to
mělo do Šarov nejdál. Na dalších místech
skončila družstva Bratřejova a Velkého

Ořechova. Mezi dorostenci byli nejlepší
kluci Hřivínova Újezdu-Kaňovic a holky
ze Lhoty. Na závěr ukázaly své hasičské
umění předškolní děti ze Šarov a Bohuslavic, které si za svůj výkon vysloužily největší potlesk.
Jaroslav Křen / foto MF

DĚJINY OBCE
Rok 2001 se zapsal jako rok sčítání obyvatel, domů a bytů. V obci žilo 218 lidí,
a to 97 mužů a 121 žen. Trvale obydlených bylo 67 domů s 88 byty, 10 domů
užíváno jako rekreační a 3 trvale neobydleny. V obci bylo registrováno 39 aut.
Po zrušení okresů se Šarovy zařadily
pod správní obvod Zlína jako pověřené
obce. Již podruhé byl vykraden obecní
úřad, tentokrát zmizel počítač, tiskárna
a radiomagnetofon.
V roce 2002 byla hlavním úkolem plynofikace obce. Dodavatelem stavby se
stal Plynotop Hluk. 1. června byla slavnostně otevřena rekonstruovaná budova hasičské zbrojnice a protokolárně
předána do užívání SDH Šarovy. Firmě
V-projekt Ing. Vyorala byl zadán projekt vodofikace obce. V listopadu byly
volby do obecního zastupitelstva, jehož
členy se stali Miroslava Fejtová, Martin
Fusek, Vlastimil Kozlík, Josef Gajdušek
a Robert Šimík. Starostou byl zvolen Josef Gajdušek.
Nejvýznamnější událostí roku 2003
bylo vybudování plynovodu. V červnu
se uskutečnilo i v Šarovech referendum o přistoupení ČR k Evropské unii
– většina voličů, 67,3 % se vyslovila pro

vstup. Hasiči museli hledat nový prostor
pro své cvičiště – uprostřed původního
měla vyrůst na restituentském pozemku chata. Vzhledem k úmrtí Miroslavy
Fejtové poklesl počet zastupitelů pod
5 a proto byly 13. prosince nové volby
do obecního zastupitelstva. Staronovými zastupiteli se stali Josef Gajdušek,
Martin Fusek a Vlastimil Kozlík, k nim
přibyli Jana Vajdíková a František Langr.
Starostou zvolili Josefa Gajduška.
Tímto příspěvkem končí na stránkách
Šarovce seriál článků o historii obce
od starověku po první roky nového tisíciletí. Zájemci o hlubší poznání uváděných událostí se mohou zahloubat
do stránek Dějin obce Šarovy a Příspěvku k dějinám obce Šarovy, které
jsou uloženy v obecní knihovně. Autor
i redakce děkují všem čtenářům za pozornost, kterou věnovali publikovaným
článkům.
Období posledních let potom zachycuje kronika obce, se kterou se mohou zájemci seznámit na obecním
úřadě.
Kronikář obce Šarovy PhDr.Václav Pajtina
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ZAJÍMAVOSTI Z PŘÍRODY
Červenec přinesl některé neobvyklé
události z oblasti ptačí říše. V týdnu
kolem 4. se v obci objevil bezprizorní
poštovní holub. Dalo se očekávat, že si
na své cestě odpočine, nakrmí a napojí a bude pokračovat domů. Zřejmě se
mu v Šarovech zalíbilo, a to zejména
u domu č. 4. Mladí Růžičkovi chovají
papoušky, kteří jsou zvyklí část potravy vyházet z klece. Holub se tedy začal
krmit u jejich klece a v poslední době

přijímá i zvlášť nachystanou potravu.
Jeho pobyt u nás tak přesáhl týden,
a pokud se nestane obětí místních koček či některého dravce, bude stálým
hostem.
19. července se objevil na dvoře domu
č. 60 vzácný host – ledňáček. Prošel se po
dvoře, prolézal křoví, nechal se pozorovat očima i dalekohledem a potom opět
odlétl. Zda je to stálý obyvatel u říčky
Březnice ovšem tvrdit nemůžeme.

NAŠE PŘÍRODA - PŘÍRODNÍ JEVY A ČASOVÉ ÚSEKY
„Všechno má svůj čas,“ říkali naši předkové. Na rozdíl od nás si uměli najít čas
na pozorování oblohy a přírody. Od pradávna určovali čas podle putování zvěře,
tahu ptáků a ryb.
Přecházely věky, lidé se sdružovali, náhodným pozorováním se postupně vyvinul systém pravidel a praktických rad
pro každý den.
Hospodáři dávali rady synovi kdy sít,
sklízet, kácet stromy, sbírat léčivé rostliny. Objevily se první kalendáře a staly se
součástí života.
Přírodní jevy se pravidelně opakují, časové úseky jsou základem všech kalendářních systémů. Řehořským kalendářem zvaným též Gregoriánský se řídíme
i dnes. Tedy kalendářem, pro který je
rozhodující pohyb slunce – střídání ročních období.
Začátky čtyř ročních období jsou dvě.
Definice astronomická je dosti složitá, a

proto raději uvedu lidovou, která říká, že
jaro začíná, když den trvá stejně dlouho
jako noc, tedy právě 12 hodin.
V roce 2012 to znamenalo:
Jaro – 20. březen – jarní rovnodennost
Léto – 21. červen – letní slunovrat
Podzim – 22. září – podzimní rovnodennost
Zima – 21. prosinec – zimní slunovrat
Astronomické zajímavosti v tomto roce:
6. června přecházela Venuše přes sluneční kotouč
2. a 31. srpna byly dva úplňky
třikrát byl pátek 13. a to v lednu, dubnu
a červenci
zažili jsme Babí léto, tedy období od poloviny září do poloviny října, kdy jsou
velmi rozdílné teploty ve dne a v noci.
Bylo i tzv. Mariánské léto od 5. do 10.
září.
Nešťastné pátky 13. máme za sebou
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a možná bude někoho zajímat, proč se
jim tak říká. Na Velký pátek ukřižovali
Ježíše Krista. Při poslední večeři Páně
sedělo u stolu 13 apoštolů a 13. byl Jidáš
– zrádce Krista.
Ale za reálný základ k této pověsti se
považuje pátek 13. října roku 1307, kdy
začal francouzský král Filip řečený Sličný pronásledovat a zabíjet Templáře. Pak
následovalo mučení a smrt mnoha rytířů tohoto řádu. Templáři pak 13. pátek
prohlásili za ďábelský a nešťastný.
Původně strohé kalendáře začaly časem
vycházet i jako tak zvané zábavné. Vzpomínám si, že v minulosti byly oblíbenou
četbou a vzděláváním celé rodiny. Četly
se po večerech, jak jinak než při petrolejce a dočetli jsme se v nich hodně věcí.
Rady pro domácnost i hospodaření, dění
u nás i v zahraničí spojené s fotografiemi,
příběhy ze života a další čtení. Pro děti a
hlavně pro školní mládež byl přínosem
ve vzdělání, seznámením se se životem
slavných básníků, spisovatelů i malířů.
Součástí kalendářů byly i lidové pranostiky.
Pranostika lidu z kalendáře z roku 1927:
Říjen-li blýská, zima pak plíská.

Když dlouho listí nespadne, tuhá zima
se krade.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde
led, ale dlouho nepobude.
Chodí-li husa o Martině po ledě, bude
chodit o Vánocích po blátě.
Jaký je prosinec, takový je příští červen.
Když na Boží hod prší, sucho úrodu
poruší.
Příště pro vás vyhledám veršované pranostiky a rady z kalendáře z roku 1929.
Jaké rady pro vás mám v době podzimní
a předvánoční?
20. října, Den stromů - poděkovat stromům za dary, které nám dávají
Pro své zdraví sušit jadérka z dýně na čaj.
Před použitím je pak můžete lehce opražit a pak jen pár minut vařit. Vydatnější
čaj získáme, když jadérka rozdrtíme. Je
to čaj pro zdravé srdce. Na přípravu čaje
nezapomeňte nasbírat šípky z letošní
bohaté úrody. Připravte krmítka a krmení pro naše ptáčky zpěváčky. Podzimní
dny prožívejme v pohodě, udělejme si
čas na procházku v přírodě a poděkujme
jí za vše, co nám dává.
Libuše Langrová

BLAHOPŘEJEME
Emilie Pajtinová
Vlasta Vyoralová
Pavel Leicman
Ladislav Jurča
Jindřiška Vajdíková

11. 7. 1942 - 70 let
18. 7. 1942 - 70 let
28. 7. 1942 - 70 let
6. 8. 1932 - 80 let
20. 9. 1937 - 75 let
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Blahopřání paní Emílii Pajtinové

Blahopřání paní Vlastě Vyoralové

20

Oslava pana Pavla Leicmana

Blahopřání panu Ladislavu Jurčovi
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Blahopřání paní Jindřišce Vajdíkové

VZPOMÍNÁME
Božena SStrojilová 9. 5. 2012
Karel Válek
Vá
4. 6. 2012
M
Mi
roslav Harsa
Miroslav
8. 6. 2012

88 let
78 let - dlouholetý občan Šarov
58 let

PSALO SE
5+2dny Zlínsko, 31.5.2012: Článek „Absolventský koncert ZUŠ Morava nabídl
divákům skvělé hudební zážitky“ doprovodilo 6 fotografií. Na jedné je Adéla
Fusková se svou kytarou, na další Adéla
s dalšími oceněnými.
Okno do kraje, červenec 2012: Infor-
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mace a fotografie o udělení Ceny hejtmana Zlínského kraje výstavbě silnice
II/497 Šarovy – Březolupy
Internet, www.sreality.cz: nabízí prodej
rozestavěného domu pana Dymáka, původní číslo domu 40, s fotografiemi současného stavu.

Právo, 11. 7. 2012: Fotografie Aleše
Fuksy pod názvem „Stoletá stříkačka je
dodnes funkční“ ukazuje šarovské hasiče při přípravě na oslavy.
MF Dnes, 11. 7. 2012: Článek Jany Fuksové
doprovázený fotografií historické stříkačky popisuje přípravu hasičů na 85. výročí
vzniku SDH v Šarovech a setkání rodáků.

Právo, 13. 7. 2012: Článek Aleše Fuksy
„Hykův dub oživil sochař Jarcovják“
spolu s fotografií popisuje záměr sochaře ukázat, jak si lidé vztahem k přírodě
podřezávají pod sebou větev.
Právo: Snímek Aleše Fuksy ze setkání
zastupitelů obcí Šárovcova Lhota, Šarovy
a Šarovce na Slovensku, kde k němu došlo.

Průvod při oslavách 50. výročí založení SDH Šarovy.

Průvod při oslavách 85. výročí založení SDH Šarovy.
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