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Robert Gajdušek se svými spoluhráči. Foto AF

Robert Gajdušek při organizaci fi nále o Pohár RSST Zlín. Foto MF
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Vážení spoluobčané, opět se nachýlil ko-

nec roku a každý z nás může bilancovat. 

Nechci hodnotit celý rok, protože jsem 

tak činil v úvodních sloupcích průběžně. 

Takže shrnu jen poslední kvartál roku. 

Oprava kapličky a jejího okolí byla zdár-

ně dokončena a úspěšné byly již tradiční 

akce tohoto období, ať už to bylo setkání 

na hradě, beseda se šarovskými senio-

ry, drakiáda či hodový fotbálek. Chci se 

zmínit o akcích, které měly letos premi-

éru. Bylo to historicky první slavnostní 

přivítání nových občánků mezi Šarovja-

ny a rozsvícení vánočního stromu, které-

mu nechybělo nic, co k tomu patří včetně 

zpívání koled. Chtěl bych touto cestou 

poděkovat všem, kteří se o tyto pěkné 

zážitky postarali. O tom všem se dnes 

dočtete v tomto vydání. A jelikož čtete 

právě dnes náš zpravodaj, dovolte mi při-

pomenout jednu skutečnost. V letošním 

roce slavíme malé jubileum: Šarovec má 

10 let! Dovolte mi poděkovat všem, kteří 

po celou dobu poskytovali zajímavé in-

formace ale i zábavné počtení o tom, co 

se v Šarovech událo. Nesmím zapome-

nout na průkopníky Vaška Pajtinu (ten 

se bohužel tohoto jubilea nedočkal), paní 

Langrovou a Martina Fuska až po dnešní 

redakční radu v čele s manžely Fuksový-

mi. Myslím, že mi dáte za pravdu, že tato 

činnost zaslouží poděkování. Dovolte mi 

popřát vám všem klidné prožití svátků 

a Nového roku a nechť se všichni příští 

rok setkáme ve zdraví.
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RUBRIKY

Obecní zastupitelstvo informuje

22. a 23. zasedání OZ                               4

Příroda kolem nás

Přírodní jevy a časové úseky                  19

Šarovské osobnosti

Mimo jiné závodně působil v Mysločo-

vicích, Loukách, Salaši, Bohuslavicích 

a nyní v Šarovech. 

Výlet na hrad Šarov

Putování na hrad Šarov přilákal rodiny 

s dětmi a další obyvatele z Březolup, Zlá-

mance, Svárova i ze Šarov.

Sál patřil oslavě dne seniorů

Mezinárodní Den seniorů jsme oslavili 

6. října v šarovské hospůdce. Oslavu nám 

připravili obecní zastupitelé a členové 

kulturní komise při OÚ.

František Langr

text / foto Jana Fuksová

text Aleš Fuksa / foto Martin Fusek
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text Věra Blizňáková / foto Martin Fusek



Je přítomno 6 členů zastupitelstva, zase-

dání je usnášení schopné v souladu s ust. 

§ 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Jednání řídí starosta František Langr

Body programu: 

Vyhlášení záměru 

Byl vyhlášen záměr obce o prodeji obec-

ního pozemku p. č. 274/2 – ostatní plo-

cha o výměře 42 m², zapsán na LV 10001 

pro obec Šarovy v k. ú. Šarovy.

Směna pozemků 

Byla odsouhlasena směna pozemků p.č. 

449 – zahrada o výměře 27 m² a p. č. 

451 – zahrada o výměře 15 m², zapsá-

ny na LV 10001 pro obec Šarovy v k. ú. 

Šarovy, za pozemek p. č. 505/1 – ostatní 

plocha o výměře 146 m² v k.ú. Šarovy za-

pasaný na LV 22 ve vlastnictví Mülerová 

Ludmila, bytem Šarovy 34, podmíněnou 

doplatkem 1 248 korun pro p. Ludmilu 

Mülerovou, bytem Šarovy 34.

Prodeje pozemků 

Byl schválen prodej obecních pozemků 

p. č. 65/6 – zastavěná plocha a nádvoří o vý-

měře 36 m², zapsán na LV 10001 pro obec 

Šarovy, v k. ú. Šarovy, za cenu ve výši 2 340 

korun (65,-Kč/m²) a p. č. 65/16 – ostatní 

plocha o výměře 7 m², zapsán na LV 10001 

pro obec Šarovy, v k. ú. Šarovy za cenu 

ve výši 224 korun (32,-Kč/m²) panu Aleši 

Brzákovi – AZ kovo s.r.o. Šarovy 97.

Výběr dodavatele na zhotovení ÚP obce 

Šarovy

Zastupitelstvo na základě výběrového 

řízení dne 24. 9. 2013 jako zhotovite-

le územního plánu Šarovy schválilo vítě-

ze Ing. Lubory Sawickiho, Ohrada 1854, 

Vsetín. Dále schválilo a pověřilo starostu 

obce Františka Langra k uzavření smlou-

vy o dílo. Veškeré doklady k výběrovému 

řízení jsou k dispozici na obecním úřadě.

Uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene 

Bylo schváleno uzavření smlouvy o zří-

zení věcného břemene č. UZSVM/

BZL/5981/2013/BZLM mezi Českou re-

publikou – Úřad pro zastupování stá-

tu ve věcech majetkových a obcí Šarovy, 

z důvodu umístění vodovodní přípojky 

pro budovu šaten na pozemku p.č. 457 – 

ostatní plocha, zapsán na LV 60000 v k. ú. 

Šarovy pro ČR.

Hospodaření obce Šarovy k 30. 9. 2013

Zpráva předložená starostou Fr. Langrem 

o hospodaření obce k 30. 9. 2013 byla 

vzata na vědomí.

Návrh usnesení

Starosta přednesl návrh na usnesení 

č. 22/2013.

Odsouhlaseno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Je přítomno 6 členů zastupitelstva, zase-

dání je usnášení schopné v souladu s ust. 

§ 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Jednání řídí starosta František Langr

Body programu: 

Rozpočtové provizorium 

Schválení rozpočtového provizoria pro 
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hospodaření obce v období po 1. 1. 2014 

do doby schválení nového rozpočtu pro 

rok 2014. V období rozpočtového pro-

vizoria bude obec hradit výdaje měsíč-

ně pouze do výše 1/12 skutečných výda-

jů předchozího roku.

Dílčí přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2013

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí díl-

čí přezkoumání hospodaření obce za rok 

2013 a to bez výhrad.

Schválení účetní uzávěrky za rok 2012

Ke schválení byla předložena účetní závěr-

ka za rok 2012 bez výhrad. Její součástí je 

závěrečný účet obce k 31. 12. 2012, včetně 

závěrečné zprávy o přezkoumání hospo-

daření obce za rok 2012, zpráva o inventa-

rizaci obce za rok 2012, příloha účetní uzá-

věrky obce k 31. 12. 2012, přiznání k dani 

z příjmů právnických osob k 31. 12. 2012, 

rozvaha-bilance obce k 31. 12. 2012, vý-

kaz zisků a ztrát obce k 31. 12. 2012, výkaz 

2-12 ÚSC k 31. 12. 2012.

Rozpočtové opatření č. 2/2013

Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočto-

vé opaření č. 2/2013, v souladu s § 102, 

odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. O ob-

cích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 

změn a doplňků v souladu s § 16 odst. 

3, písm. a) zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočto-

vých pravidlech územních rozpočtů - 

změny v rozpočtu – přesun rozpočtových 

prostředků na jednotlivých paragrafech 

a položkách. Dále pověřuje a dává pravo-

moc starostovi obce k provedení úpravy 

rozpočtu dle skutečnosti za rok 2013.

Hospodaření obce k 30.11.2013

Starosta seznámil přítomné s výsledky 

hospodaření k 30.11.2013. Informace 

byly vzaty na vědomí.

Příkaz k inventarizaci obecního ma-

jetku za rok 2013

Byl odsouhlasen vydaný příkaz k in-

ventarizaci obecního majetku za rok 

2013 včetně jmenných seznamů invent. 

komisí.

Navedení do majetku a evidence chrá-

něné kulturní památky ČR

Zastupitelstvo schválilo navedení kul-

turní památky kamenného kříže, rejs-

tříkové číslo 26778/7-2089 dle Sezna-

mu kulturních památek ČR do eviden-

ce majetku obce v ceně 250 000 korun 

dle znaleckého posudku č. 03/2013, vy-

pracovaného Ing. arch. B. Písaříkem 

dne 22.11.2013 v souladu s § 2 záko-

na č. 172/1991 Sb., o přechodu někte-

rých věcí z majetku České republiky 

do vlastnictví obcí.

Nákup kompostérů

Starosta předložil ke schválení žádost 

na poskytnutí fi nančního příspěv-

ku na pořízení systémů pro nakládá-

ní s biologicky rozložitelným odpadem 

(nákup kompostérů pro domácnosti, 

případně velkoobjemových nádob pro 

obce) z rozpočtu operačního podpro-

gramu životního prostředí. Podíl spo-

luúčasti obce je 10%.

Žádost o dotaci na SFDI – přechod 

pro chodce

Zastupitelstvo odsouhlasilo podání 

žádosti o poskytnutí fi nančního pří-

spěvku z rozpočtu SFDI na akci Silni-

ce II/497 – Šarovy, přechod pro chodce.

Návrh usnesení

Starosta přednesl návrh na usnesení 

č. 23/2013.

Odsouhlaseno: pro 6, proti 0, zdržel se 

0
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ŠAROVSKÉ OSOBNOSTI

V této rubrice čtenářům pravidelně 

představujeme některou z osobností Ša-

rov. Tentokrát jsme se zaměřili na Ro-

berta Gajduška a jeho vztah ke stolní-

mu tenisu. Jde o jednoho z nejzkušeněj-

ších šarovských stolních tenistů, který 

má společně s Luborem Křenem největší 

zásluhu na nynějším úspěchu místních 

sportovců. V Šarovech se za poslední 

roky hodně změnilo. Obrovský boom 

v zájmu lidí a dětí o stolní tenis ale pa-

tří k těm nejpozoruhodnějším momen-

tům, které si zaslouží uznání. Rozhovor 

s Robertem Gajduškem vedl Aleš Fuksa. 

Za poslední roky se v Šarovech rapidně 

zvýšil zájem o stolní tenis. Jak velkou 

základnu má v naší vesnici ping pong? 

Náš oddíl stolního tenisu se od roku 

2006 čtyřnásobně rozrostl. K dnešnímu 

dni máme 32 členů. Z toho je 9 aktivních 

mládežníků (2 dívky). Toto jsou členo-

vé, kteří mají platnou registraci v oddíle 

a mohou hrát utkání. Dále máme 15 

členů, kteří dochází na trénink nebo si 

jen chodí zahrát. Do letošního roční-

ku 2013/2014 jsme přihlásili 5 družstev. 

Dvě družstva v krajských soutěžích – 

A družstvo Divize a B družstvo Kraj-

ská soutěž II. třídy. C družstvo hraje re-

gionální soutěže II. třídy, D družstvo 

III. třídy, E družstvo IV. třídu. 

Kde hledat kořeny takového nárůstu 

zájmu?

Na to je jediná odpověď. Je to vše v li-

dech. My máme úžasnou partii lidí, kte-

ří táhnou za jeden provaz a mají stále 

nadšení pro náš malý sport. Všichni to 

děláme jeden pro druhého a bez fi nanč-

ního ohodnocení. Naopak, platíme si 

vše z vlastní kapsy a v neposlední řadě 

ze sponzorských darů. Nemohu nezmí-

nit samozřejmě velkou pomoc obce. Bez 

zázemí by to opravdu nešlo. 

Po obnovení oddílu stolního tenisu v Ša-

rovech v roce 2006 začalo jediné druž-

stvo v soutěži (ve IV. třídě regionálních 

soutěží) vítězstvím soutěže. To byl první 

pozitivní krok k vzestupu oddílu soutě-

žemi. Následující ročník již bylo přihlá-

šeno B družstvo. V ročníku 2008/2009 

Áčko vyhrálo III. třídu a do oddílu se 

postupně vraceli šarovští hráči, kte-

ří hrávali v jiných oddílech vyšší soutě-

že. Tím pomohli zvítězit II. třídu a po-

sléze i I. třídu a historický postup od-

dílu do krajských soutěží. Abychom ale 

soutěže udrželi, tak bylo nezbytné posí-

lit družstva i hráči nebydlícími v Šaro-

vech. Postupy pokračovaly až do Divize. 

To je nejvyšší soutěž kraje. A nechci být 

špatným prorokem, ale třetí liga je v le-

tošním ročníku na dosah. 

Na takovou malou vesničku je to tedy 

unikát srovnatelný s účastí Blšan či 

Drnovic v nejvyšší fotbalové lize.

To bych ani neřekl. Je to zásluha všech, 

co mají zájem o sport a o to, aby se roz-

víjel pro děti. Tedy nejen lidí, co stolní 

tenis dělají, ale i těch, co nám pomáha-

jí. Také je důležitý zájem obce o to, aby 

u nás sport fungoval.

V posledních letech se věnujete i dě-

tem a mládeži. Je znát i v tomto smě-

ru posun? 
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Je to pravda. Nemůžeme zapomenout 

na naši mládež. Děláme pro ně vše, co 

nám dovolí čas a fi nance. Nejdříve tré-

ninky vedli sami hráči, ti zkušeněj-

ší, a dali dětem základy hry. Ale to bylo 

málo, tak jsme angažovali profesionální-

ho trenéra pana Karla Bojka. Pod jeho 

vedením trénuje jak muže tak hlav-

ně děti. A během několika měsíců už je 

u nejmladších hráčů vidět neuvěřitelný 

pokrok. Karel je nejlepším hráčem naše-

ho A týmu. Jeho zkušenosti z první ligy 

jsou k nezaplacení.

Děti hrají regionální soutěž IV. třídy a zís-

kávají zkušenosti se silnějšími soupeři. 

A po několika kolech se úspěchy dostavi-

ly. Je to běh na dlouhou trať. Letošním ro-

kem se naše mládež poprvé začala účast-

ni i BTM kraje (bodovací turnaje mládeže) 

a je vidět že i u nás máme nadějné talenty. 

Jak k tréninkům děti přistupují?

Myslím, že je trénink velmi baví. Tre-

nér má těžkou situaci vzhledem k tomu, 

že máme mládež ve velmi širokém vě-

kovém rozpětí. A skloubit, aby trénink 

měl smysl a dal dětem co nejvíce, je těž-

ké. Karel Bojko se se svými zkušenost-

mi s dětmi vypořádává velmi dobře. Pes-

trostí tréninku dětem dává možnost se 

bavit „pincem“. Máme k dispozici pin-

gpongového robota a ten děti velmi baví. 

Ale není to jen zábava. Taky dřina. Deset 

minut na robotovi dá zabrat každému. 

A co dospělí hráči. Berou vážně přípra-

vu na jednotlivé mistrovské zápasy? 

Oddíl už má za ty roky zaveden určitý 

systém předpřiprav na sezonu a trénin-

kových dávek. Sezonu vždy zahajujeme 

soustředěním v Hluku s trenérem Kar-

lem Bojkem. Jsou to tři dny dvojfázového 

tréninku. Je to po létě dost náročné. Pak 

máme trénink celoroční. Začíná se v úte-

rý muži a dětmi pod vedením trenéra, 

ve středu muži, ve čtvrtek muži. Indivi-

duální trénink si řídí každý sám.

Můžeš přiblížit, jak si vedou jednotlivé 

týmy v tabulkách? 

V letošní sezoně máme nasazeno 5 druž-

stev. A to je pro tak malý oddíl a v rámci 

kapacity herny stropová možnost. Všech-

na družstva, krom Áčka, hrají v soutěžích, 

které jsou pro hráče zatím maximum je-

jich výkonnosti. A proto letos hrají spí-

še o záchranu. B, C, D, a E družstva jsou 

na sestupovách příčkách. Jen A družstvo 

je lídr soutěže – Divize.

Při jednotlivých zápasech jde vidět, že 

zaujetí pro hru při zápasech i trénin-

cích je vysoké. Když si ale odmyslím 

hráče a jejich zápal do hry, cítíš v Šaro-

vech dostatečnou podporu „zvenčí“? 

V první ředě musím jmenovat Obec Ša-

rovy. Obecní úřad nám velmi vychází 

vstříc. Bez poskytnutí sálu, tepla a světla 

by náš sport nebyl možný provozovat. Vel-

mi děkujeme za podporu. Nepotřebujeme 

od obce fi nanční podporu. Ale bez skvě-

lého zázemí se nedají výsledky očekávat. 

Taky my členové se snažíme obci vracet 

její podporu brigádami a různými prace-

mi pro obec. Myslím, že i ti, kteří „pinec“ 

nehrají, začínají mít zájem a chodí se dívat 

na opravdu špičkový stolní tenis v podání 

našeho A týmu. A je na co se dívat. 

Úspěchy sebou přinášejí i větší zájem 

zvenčí. Je klub zajištěný i po této stránce? 

Každý rok máme hodně sponzorů. Ne-

chtěl bych jmenovat všechny, abych 

na některé nezapomněl. Protože za ty 

roky jich bylo opravdu hodně. A chtěl 
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VÝLET NA HRAD ŠAROV

I letos po letních prázdninách vyrazi-

li obyvatelé čtyř obcí pod někdejším 

hradem Šarov na společné setkání. 

Výlet se uskutečnil 29. září odpoledne. 

Putování na hrad Šarov přilákal rodi-

ny s dětmi a další obyvatele z Březolup, 

Zlámance, Svárova i ze Šarov. A jak se 

ukázalo, termín jsme vybrali velmi 

dobře, protože nám počasí přálo a do-

hromady se nás u rozvalin hradu sešlo 

asi 250.

Na děti čekalo několik stanovišť, u kte-

rých skládali obrázkové puzzle, lezli 

po lanech, skákali v pytli, zkoušeli sílu 

zatloukáním hřebíků do pařezu, sekali 

sekyrkou na přesnost nebo se trefovali 

do plechovek. Z Olomouce k nám 

tentokrát přijel odborník Petr Skácel, 

který sám vyrábí luky. Některé přivezl, 

povyprávěl nám o nich a děti i dospělé 

z nich učil střílet. Svou sezonu u nás 

zakončila skupina historického šermu 

Solutus, která si připravila šermířské 

vystoupení se středověkou pohádkou. 

Občerstvení zajistil spolek Chlapi sobě 

ze Zlámance. Na pořádání jubilejního 

pátého ročníku Putování na hrad Ša-

rov se kromě chlapů ze Zlámance po-

dílelo také Šarovské hejtmanství, SDH 

Šarovy a turisté z klubu Chřibský le-

nochod Březolupy.

text / foto Jana Fuksová

bych všem poděkovat. Bez nich bychom 

činnost měli velmi obtížnou. Můžu ale 

zmínit, že pro poslední dva roky nás 

nejvýrazněji podpořila fi rma Cream. 

Na každou sezonu většina členů spon-

zorsky dostaneme teplákové soupravy, 

dresy a podobně.

Profil:

Robert Gajdušek se narodil v roce 1970. 

Stolnímu tenisu se věnuje od dětství. 

Na závodní úrovni působil přes 20 let, 

během té doby hrál i nejvyšší krajskou 

soutěž za Kostelec. Mimo jiné závodně 

působil v Mysločovicích, Loukách, Sa-

laši, Bohuslavicích a nyní v Šarovech. 

Od roku 1999 je i funkcionářem Regi-

onálního svazu stolního tenisu Zlín, 

ve svazu působí v pozici předsedy spor-

tovně technické komise. 

Díky za rozhovor.
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SÁL PATŘIL OSLAVĚ DNE SENIORŮ

Mezinárodní Den seniorů jsme oslavili 

6. října v šarovské hospůdce. Oslavu nám 

připravili obecní zastupitelé a členové 

kulturní komise při OÚ. Už při milém 

pozvání členek komise se nedalo říct: Ne-

mám čas. To je totiž pozdrav důchodců.

A čas jsme si opravdu udělali. Před 

15. hodinou se do sálu začali scházet 

mladší i my starší, z dolního i horního 

konce a také z Uličky za potokem.

Přivítaly nás organizátorky a také po-

zdravy a úsměvy sedících seniorů 

u pěkně prostřených stolů s kytičkou. 

Ta nás vždycky potěší. A potěšilo nás 

také setkat se s někým, koho jsme dáv-

no nepotkali.

Že se nezapřela naše ženská výmluvnost, 

bylo slyšet ze všech stran. Jak se máš, 

dávno jsem Tě neviděla? Co Tvůj malý 

vnouček, máš radost? Jak se cítíš v dů-

chodu, Ty jsi ještě mladá, ale mně už ti 

pravnuci stárnou.

Kdyby nepřišel mezi nás starosta Fran-

tišek Langr, povídání by nebralo konce. 

Pozdravil, přivítal nás a vzpomněl Me-

zinárodní Den seniorů. Se skleničkou 

vína nám popřál zdraví do dalších dnů 

a příjemné prožití nedělního odpoledne. 

A jaký by to byl přípitek bez hudby? O to 

se postarali manželé Pivodovi.

Překvapením bylo také bohaté pohoš-

tění, čaj, káva, výborné zákusky a štrůdl 

- pozornost předsedkyně komise Jarky 

Ulčíkové. A kdo měl hlad, mohl ochut-

nat i masité pohoštění.

Pivodovi hráli a zpívali písničky našeho 
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mládí, ale vplout na parket neměl ni-

kdo odvahu. Až předsedkyně rozhodla. 

Dala zahrát tango a vyzvala přítom-

né k tanci a parket se zaplnil. A když 

Pivodovi zahráli – Jede, jede mašin-

ka, vyjeli i senioři bez ohledu na věk a 

řekli si: Sál je dnes náš – jedeme. Chci 

poděkovat za nás přítomné 6. října 

v šarovské hospůdce za pěkné prožití 

nedělního odpoledne členům obecního 

zastupitelstva, členům kulturní komise 

a také manželům Pivodovým.Měli zá-

sluhu na tom, že při hudbě a zpěvu nás 

nic nebolelo a při tanci jsme se vrátili 

do mladých let.

text Věra Blizňáková / foto MF

HODOVÝ FOTBAL

V duchu tradic proběhlo první listopa-

dovou neděli hodové fotbalové utkání. 

Na místním kluzišti se sešli převážně 

sváteční fotbalisté ze Šarov. Tentokrát 

se nerozdělili na ženaté proti svobod-

ným jak bývalo zvykem. V tomto roce 

se utkali týmy horního a dolního kon-

ce Šarov. Po celou dobu zápasu vydatně 

pršelo. To ale neodradilo místní borce. 

V napjatém derby se bojovalo i v hlubo-

kých kalužích o každý míč. V průběhu 

hry se ukázalo družstvo horního konce 

v lepší herní i fyzické kondici. Po urput-

ném boji se soupeřem i počasím zvítězil 

tým z horňáku pod vedením kapitána 

Petra Macha. Budiž to hozená rukavice 

pro příští rok.

Jan Soukup
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NAD OBCÍ LÉTALI DRACI

Podle některých pozdě, podle pořada-

telů tak akorát. Letošní šarovská Draki-

áda se v každém případě vydařila. Se-

šli jsme se na ní v sobotu 2. listopadu. 

Na kopci Rusenov se po obědě vznáše-

lo kolem dvacítky draků. Některé udě-

lané doma z vlastních zdrojů, jiné kou-

pené v obchodě a další vyrobené jen 

pár hodin předtím na společném tvo-

ření draků v šarovské hospůdce. Vítr 

byl tak akorát a počasí jako dělané na 

podzimní akci. Po pouštění následo-

valo opékání špekáčků, chleba i pečení 

brambor. Pustili jsme i pár čínských 

balonků pro štěstí. 

text Jana Fuksová / foto MF

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

„Vítáme tě děťátko, vítáme tě mezi sebe, 

neseme ti pozdravení, každý z nás, jak 

to svede.

Nemluvňátko nemluví, ale za to dobře ví,

co je nejměkčí, co je nejsladší, kdo je nej-

hezčí, kdo je nejlepší.

A tak jednoho dne, možná z rána, všem 

vám to poví.

Řekne: máma!“

Tímto  veršem začalo v sobotu 30. listopa-

du ve 14.00 hodin v prostorách knihovny 

historicky první vítání občánků v naší obci.
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7. července se narodil Monice Osohové 

a Davidu Kelíškovi prvorozený syn Do-

minik. O dvacet dnů později 27. červen-

ce se narodila Radce Slaběňákové a Vla-

danovi Vilímkovi holčička, která dostala 

jméno Viktoria. Po představení občán-

ků se ujal slova starosta obce František 

Langr. Po krátkém projevu následovalo 

předání pamětních listů. Každý občánek 

dostal do začátku peněžitý dar a mamin-

ky kytičku. Miminka v bezpečné náruči 

svých maminek vůbec netušila, co se ko-

lem nich děje a slavnostní chvíli i focení 

zvládla na jedničku.

Nakonec jsme si na zdraví našich ma-

lých občánků připili. Přejeme jim pevné 

zdraví a prožití bezstarostného dětství.

text Jarmila Ulčíková / foto VK

ADVENT ZAČAL ROZSVĚCENÍM STROMU

První adventní neděli jsme v Šarovech 

založili novou tradici – Rozsvěcení vánoč-

ního stromu. Pravda, světla na něm svíti-

la i v předchozích letech, ale nebýval tak 

nazdobený a navíc jsme jeho rozsvěcení 

tolik neoslavovali. Tentokrát se šarovské 

děti potkaly už tři dny předtím v knihovně, 

aby vymalovaly a vyzdobily ozdoby, kte-

ré vyrobil a vyřezal Jan Soukup. Kdo to 

nestihl, mohl si svého vánočního kapra, 

zvoneček nebo kouli ozdobit i v neděli 

1. prosince. Rozsvěcení vánočního stromu 

ten den začalo ve tři hodiny odpoledne. 

Šarovští hasiči postavili strom na obvyklé 
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místo před obecním úřadem a s pomo-

cí dalších dobrovolníků na něj rozvěsili 

světla i dětmi připravené ozdoby. Mezitím 

členové kulturní komise obce nachystali 

na stoly doma napečené štrúdly, perníčky 

a další dobroty i chleba se sádlem a cibulí. 

Kdo se chtěl zahřát, dostal tradiční svařák 

nebo punč, který byl i bezalkoholický pro 

děti. Kolem čtvrté hodiny už bylo u stro-

mu asi osm desítek Šarovjanů. Hasiči je 

přivítali, slavnostně rozsvítili vánoční stro-

mek a členové souboru Botík z Březolup 

spustili vánoční koledy. Společné zpívání 

navodilo tu pravou předvánoční adventní 

atmosféru. 

text Jana Fuksová / foto MF

HISTORIE ŠAROVSKÉ ZVONICE A KAPLIČKY

Povinnost obcí mít na svém území zvo-

nici, pochází z doby panování císařovny 

Marie Terezie a jednalo se především 

o bezpečnostní prvek. Zvony ohlašovaly 

občanům blížící se nebezpečí. Ať to byly 

povodně, požáry nebo vpád nepřítele či 

úmrtí v obci. Častěji se z těchto jednodu-

chých stavení stávala dominanta obce. 

První zmínka o šarovské zvonici a kapli je 

z roku 1884/5. Ve školní kronice Dějiny Ša-

rova píše správce školy Mac Grundmann: 

Na severním, zvaným horním konci dě-

diny, stojí malá kaple. Naproti č. 16 stojí 

malá zvonice, dřevěná. Na jižním, zvaným 

dolním konci osady, stojí mlýn č. 1. Před 

ním přes cestu stojí kamenný kříž, jejž dal 

postavit v roce 1759 praděd nynějšího ma-

jitele, Matěj Hruboš své zemřelé dceři.

V roce 1886 při opravě dřevěné zvonice 

byl na straně jednoho šindele nalezen 

kus papíru s textem: Léta Páně 1843. Tato 

střeška jest kryta od Pavla Janoty z Břez-

nice. Pavlík Josef toho času pudmistr, Va-

lentin Panak školní učitel.

Zvoněním ve zvonici byl pověřen obecní 

sluha František Postava č. 16. V roce 1900 

dostal za zvonění 5 zlatých místo 2 zlatých. 

O vybudování kapličky rozhodlo obecní 

hejtmanství na počátku roku 1900. První 

sbírka byla provedena 3. dubna toho roku 

a vynesla 120 korun. Přispěla i záložna Na-

pajedla částkou 20 korun. Peníze byly již 

19. dubna uloženy v záložně v Napajedlech 

na účet výstavby kaple. Sbírky se potom 

opakovaly i v dalších letech. V roce 1901 

byla uzavřena kupní smlouva mezi Janem 

Soukupem č.14 parcela č. 54 a Františkem 

Bartasem č. 15 parcela č. 26 u silnice ved-

le mlýnského potoka v šířce 12 m za cenu 

1 zlatý za čtvereční sáh. Bylo to nedaleko 

dřevěné zvonice. Vítaným příspěvkem 

na postavení kaple bylo 10 zlatých za pro-

dej otépek obecního klestí. Uskutečnila 

se také druhá sbírka na kapli. Bylo potře-

ba připravit plán a rozpočet na postavení 

kaple v rozměrech 10 x 6 m a půjčit pe-

níze v rolnické záložně v Napajedlech 

do výše 800 korun. Obecní hejtmanství se 

rozhodlo v roce 1902 jednat se stavitelem 

Tabarou z Napajedel. Uskutečnila se další 

sbírka na kapli, ale kolik vynesla, není v zá-

pisech uvedeno. Bylo třeba opravit střechu 

zvonice slaměnými došky. Opravena byla 

5. 4. 1903, kdy za slámu a jejich výrobu 

bylo zaplaceno 5,88 korun. Byla uspořá-

dána další sbírka. Fond na postavení kaple 
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po zaplacení místa a zhotovených plánů 

vykazuje v roce 1904 celkem 183 korun 

uložených v záložně v Napajedlech. Fond 

na kapli vykazoval každoroční přírůstky. 

V roce 1905 to bylo 194,18 korun

V roce 1906 206,68 korun (5,50 korun 

za trávu z pozemku, úrok 9 korun)

V roce 1907 221,58 korun 

V roce 1908 240,58 korun

Z toho lze usoudit, že sbírky přispěly 

na zvyšování fondu. V roce 1911 se opra-

vovala škola. Zbytek cihel, vápna a písku 

byl ponechán na stavbu kaple zadarmo 

na pozemku Josefa Ambruze č. 19 vedle 

školy. V tom roce se také stal pokladníkem 

fondu Jan Michálek č. 21. 

Z jakého důvodu byla v roce 1913 pře-

nesena dosavadní zvonice na nové, dříve 

určené místo na náklady obce, v zápisech 

není. O Františku Postavovi č. 16, obec-

ním sluhovi a zvoníkovi šarovské zvonice, 

máme zmínku v roce 1900. Po jeho smrti 

v roce 1920 se ujala zvonění jeho manželka 

Andělína Postavová roz. Ondrášová č. 46. 

V roce 1929 si zažádala na obci o zvýšení 

příspěvku na zvonění. Z 50 korun na 100 

korun. Její žádost byla zamítnuta. Zvoni-

la až do roku 1940. V roce 1946 zemřela, 

takže se nové kapličky nedožila. V nové 

kapličce zvonila její dcera Karolina Hu-

báčková, později Josef Hrnčíř. 

V roce 1937, konkrétně 19. září, se v Ša-

rovech uskutečnila smuteční schůze obec-

ního zastupitelstva k uctění památky T. G. 

Masaryka, které se zúčastnil i hasičský 

sbor a občané obce. Na závěr došli pří-

tomní ke zvonici, kde se konala smuteč-

ní tryzna. V roce 1941 byl ustaven výbor 

pro stavbu kaple ve složení: Josef Hubáček 

č. 16, Josef Hrnčíř č. 63, František Vyoral 

č. 68, Josef Svoboda č. 54, František Ond-

rašík č.18 a Ludmila Hrubošová č. 1. 

Další sbírka na kapli se uskutečnila na sva-

todušní neděli 1942. V roce 1944 rozhodlo 

zastupitelstvo obce rozbourat zvonici. Hro-

zila zřícením. Dřevo ze zvonice ponechali 

na výtop obecní kanceláře. V té době byla 

už bez zvonu, který odvezli němečtí oku-

panti na výrobu zbraní pro německou ar-

mádu. V zápisech obce není o této události 

psáno. A také nemohlo. Sebemenší nesou-

hlas by znamenalo vězení nebo smrt. Bylo 

Rok 1899, pohled na horní konec Šarov, vpravo původní dřevěná zvonička.
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to smutné pro občany Šarov. Zvon chyběl 

a jeho pravidelné zvonění ráno, v poled-

ne i večer také. A také neohlásil smutnou 

zprávu, že v obci někdo zemřel. Bylo nutné 

postavit co nejdříve kapli. 

V roce 1945 za hospodáře pro fond 

na postavení kaple byli zvoleni Ludvík 

Jahoda č. 72 a Josef Hrnčíř č. 63. V srpnu 

se uskutečnila další sbírka. V roce 1946 

byla vyzvána fi rma Baťa, aby zaplatila 

za pronájem honitby od roku 1942. Část-

ka 7 058 korun byla předána hospodáři 

fondu na dostavbu kaple se zvonicí, Josefu 

Hrnčířovi. 4. srpna byla provedena další 

sbírka. Na horním konci ji provedl Josef 

Hrnčíř č. 63 a Josef Soukup č. 46. Na dol-

ním konci Jaroslav Janků č. 5 a František 

Vyoral č. 8. 

29. března 1947 rozhodl se MNV pro do-

končení stavby kapličky se zvonicí sehnat 

písek, vápno a okapové roury. Stanovené 

úkoly byly splněny dne 18. května. Kaple 

byla vysvěcena a v její věžičce byl umís-

těn původní zvon z dřevěné zvoničky, 

který byl nalezen po ukončení války. Dru-

hý zvon zakoupil pan Josef Hrnčíř ještě 

před nalezením původního zvonu. 

Historii šarovské zvonice a kapličky 

končí rokem 1947, kdy byla vysvěcena 

v květnu Panně Marii Lurdské a předá-

na šarovským občanům. Uvítáme další 

vzpomínky našich občanů a rádi uveřej-

níme v dalším Zpravodaji. V letošním 

roce se obci podařilo získat fi nanční pro-

středky ze zdrojů Státního zemědělského 

intervenčního fondu ČR – Program roz-

voje venkova - Ochrana a rozvoj kulturní-

ho dědictví, prostřednictvím Místní akč-

ní skupiny Dolní Poolšaví a při fi nanční 

spoluúčasti obce se kaplička a její okolí 

natolik zvelebila, že se dle názoru drtivé 

většiny obyvatel stala chloubou obce.

Až budeme o Štědrém večeru v naší kap-

ličce zpívat vánoční koledy, vzpomeňme 

a poděkujme našim předkům, že nám kap-

ličku darovali. Naší povinností je opatrovat 

ji, chránit a předat dalším pokolením.

Libuše Langrová

Rok 1947, v květnu vysvěcena. Rok 2013, po rekonstrukci.
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HISTORIE ŠÁROVCŮ VE SLEZSKU

V době protireformační, kdy nekatolíci 

nebyli na Moravě trpěni, odstěhovali se 

příslušníci rodu Šárovců do Slezska, kde 

se rod držel až do poloviny 19. století. 

Šárovcové přišli do Slezska po roku 1630. 

Na Opavsku žil Jakub Jan Šárovec ženatý 

s Kateřinou Goičovou. V Opavě křtili jim 

3. 4. 1647 dceru Annu Saloménu a 24. 8. 

1650 Marii Kateřinu. Štítinu měl v nájmu 

pro rok 1659 Kryštof Vilém Šárovec, nej-

vyšší zemský písař. Jan Kryštof Šárovec, 

byl na Opavsku známý rváč, který před 

rokem 1693 zastřelil vladyku Janušovské-

ho z Vyšehradu. Šárovcové žili ve Slezsku 

na Smolkově a jinde ještě před koncem 

18. století. Též na Rybnicku, v oblasti 

Kreuzburka a Nisy ještě po roce 1850. 

Jedna větev žila v Braniborsku. Kryštof 

Vilém Šárovec měl statek v oblasti Ola-

vy a byl ženatý s Kristinou, sestrou Karla 

Bernarda z Bergu. Zemřel roku 1675.

Z knihy: Rody starého Slezska, Josef Pil-

ňáček 

Znak Šárovců žijících ve Slezsku

Hněvošice

Dalším sídlem Šárovců byla ves Hněvo-

šice (dříve i Nebožtice), 10 km severo-

východně od Opavy. Uvádí se poprvé 

v roce 1288. Tvořila původní samo-

statný rytířský statek, jehož majitelé se 

často měnili. Během 16. a 17. století se 

v držení statku vystřídala řada slezských 

šlechtických rodů. V roce 1680 držela 

statek Kateřina Schaff gotschová, pro-

vdaná Šárovcová a její sestra Mariana, 

provdaná Ohnová. Hněvošický statek 

si rozdělily a Kateřině připadla i tvrz. 

Koncem roku 1700 zanechal statek 

i podíly svým synům Jiřímu Hynkovi 

a Janu Kryštofovi, Šárovcům ze Šarova. 

Někdy roku 1700-1720 byla tvrz zni-

čena požárem a Šárovcové si na jejím 

místě postavili menší barokní zámek, 

v jehož existenci máme zprávy ještě 

v roce 1780. Ke stavbě došlo pravděpo-

dobně za Jana Rudolfa, syna Jana Kryš-

tofa asi kolem roku 1730, kdy vystavěl 

v Hněvošicích fi liální kostel. V roce 

1746 prodal Hněvošice za 20 000 tolarů 

své manželce Rosině z Frankenbergu. 

Zemřel v roce 1774. Jejich syn Rudolf 

Šárovec prodal Hněvošice v roce 1777 

Žofi i Karolině hraběnce z Dyrhon a 

Ludvíku Frydrychovi hraběti z Chre-

ibersdorf. Týž prodal 1780 pozemky 

poddaným, které osvobodil od daní. 

Snad jen dodat, že koncem roku se 

Hněvošice staly součástí oldřišovského 

panství.

 Z knihy: Historický místopis země Mo-

ravskoslezské, Ladislav Hosák

Bílá krokvice, dole 

držadlem opatřena 

na červeném poli, 

klenot-obrněná ry-

tířská paže či rame-

no s mečem, přikrý-

vadla červeno-bílá.



Měsíce

Podzimní měsíce říjen i listopad nám 

daly možnost užít si ještě slunečních dnů 

a procházek v přírodě. Připravit zahrady 

k zimnímu spánku i krmítka a dobroty 

pro naše ptáčky zpěváčky. A co měsíc 

prosinec? I když bude deštivý a blátivý, 

nebo mrazivý a zasněžený, předvánoč-

ního shonu nás neušetří. Říká se, že je 

to měsíc hospodyň. Připravit vše, aby 

vánoční dny proběhly v pěkném, vy-

zdobeném, voňavém prostředí domo-

va, plné pohody a lásky v kruhu svých 

nejbližších. Prosincem také ukončíme 

humorné pranostiky našich předků – 

z kalendáře z roku 1848.

Říjen 

Říjen už nám zimou hrozí, 

Brambory se domů vozí,

V stodolách je slyšet cepy, 

Podvečer se daří klepy, 

A kdo chce mít plné sklepy, 

Spižírny a komory, 

By měl v zimě podpory, 

Nesmí váhat v tuto chvíli, 

Nebo kdo si nepopílí,

Tomu tento čas, 

Nevrátí se zas.

Listopad

Měsíc listopad,

Má všelikých vnad, 

Však i mnoho vad, 

Truchlí háj i sad, 

Nebo listopad 

Na stromy je kat; 

Okrasu jim bere,

Do zahrad se dere,

Tam i květiny,

Trávy, byliny,

Dechem chladným usmrcuje, 

Všechno v niveč připravuje.

 Prosinec 

S prosincem rok dokoná,

Potom spadne opona;

Nyní však je pravý čas, 

Bysme přísně vyšetřili, 

Důkladně se přesvědčili, 

Co nám vnitřní pravý hlas: 

Minulý jestli sme rok,

Učinili větší krok,

K našemu vzdělání,

Jestli jsme se polepšili,

Komu sme as ublížili;

Pakli sme se prohřešili 

Čiňme hned pokání.

Naše příroda

Skončilo období babího léta, listopad si 

pohrál se všemi barvami na posledních 

listech stromů. Svůj příchod oznámila 

i paní Zima. Během roku jsme vystřída-

li ve Zpravodaji roční období a využili 

všech darů přírody. Ať to byly bylinky, 

plody keřů a stromů a snad nejvzácnější 

dar od našich pilných včeliček med. Jistě 

tyto dary nám překonají nemoci, depre-

se a smutné nálady dlouhých zimních 

dnů a večerů.

V posledním letošním čísle Zpravodaje 

chci všem popřát klidné a pohodové dny 

Adventu, svátky vánoční plné duševního 

klidu a pohody v kruhu rodiny. Do nové-

ho roku hodně zdraví, radosti a lásky.

Libuše Langrová
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