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Co projednávalo zastupitelstvo obce Šaratice dne 9.6.2010
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Záměru rozšíření kapacity MŠ – úpravy prostor v ZŠ Šaratice
3. TJ Šaratice – ţádost o dotaci na „přípravku pro děti 6-10 let“ – účelově určená
dotace byla schválena.
4. ATIS Jihlava – povolení provozu VHP v pohostinství Šlahora
5. Projednání návrhu na pronájem nebytových prostorů v bývalém kině –
schváleno s krátkou výpovědní lhůtou,v případě neplnění smluvních ujednání.
6. JmKraj – smlouva na dotaci – projekt Protipovodňová ochrana obce Šaratice
- objednán projekt protipovodňových opatření
7. Rozpočtové opatření č. 3/2010 – schváleného RO č.5/2010.
8. Rozpočtové opatření č. 4/2010
9. Oprava havárie dešťové kanalizace za ZŠ - info
10. Návrh zápisu do Obecní kroniky
11. Měření záření vojenského radaru v Sokolnicích – info
12. Různé, úkoly, závěr
plné znění zápisu najdete na úřední desce nebo na www.saratice.cz
UPOZORNĚNÍ

Z důvodu malého zájmu občanů o zájezd na muzikál do Prahy se tato akce
bohuţel ruší.
Kulturní výbor
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Milí čtenáři obecního zpravodaje,
mnozí z nás si teď začali uţívat horké letní dny a vše ostatní, co k tomu patří.
Dětem začaly prázdniny a my dospělí se chystáme na zaslouţené dny letních
dovolených a je celkem jedno, jestli v blízkých nebo vzdálenějších končinách.
Já bych se ale rád na tomto místě vrátil k událostem na začátku června, kdy
se naše prakticky po celý rok klidná a malá říčka začala následkem dlouhodobých a
silných dešťů naplňovat aţ po okraj. Je sice pravda, ţe i tentokrát jsme měli štěstí a
protékající voda zůstala navzdory velmi nepříznivému vývoji v korytě. Nadělala ale
i tak mnohým lidem další vrásky na čele – dlouhodobě zvýšená hladina podzemní
vody se tlačila nejen kanalizací, ale i doslova kaţdou mikroskopickou trhlinkou
do okolních sklepů a rodinných domů. Jako pozitivně naladěný člověk a optimista
od přírody jsem si ale i na tom našel potěšitelné souvislosti. Vţdyť stačila jedna
výzva místním rozhlasem a uprostřed pracovního dne se velmi rychle sešlo cca
40 ochotných spoluobčanů, kteří přestoţe (anebo právě proto?!) nebyly v ohroţení
jejich domy, přispěchali pomáhat těm méně šťastným…
Kdyţ bych vycházel z různých zpráv o vzájemné lhostejnosti, kterými nás
dnes a denně „krmí“ televize a ostatní sdělovací prostředky, tak bych to musel
povaţovat za zázrak. O ţádný nadpřirozený úkaz ale nejde, jen praktický ţivot
ukázal i všem zatrpklým, ţe všechno není jen špatné a černé.
Na druhé straně jsem velmi rád, ţe jsme byli úspěšní při ţádání o dotaci na
zpracování projektu na protipovodňová opatření pro případ, ţe by té vody bylo
někdy příště ještě o pověstná prsa víc… Tento projekt se nyní začal zpracovávat a
bude v příštím volebním období nezbytým podkladem pro sloţitá jednání o další
finanční prostředky na realizaci navrţených opatření a úprav.
Na závěr „povodňových zpráv“ bych rád ještě jednou poděkoval místním
hasičům, vedení ZeV a.s. Šaratice, firmě Autodoprava Válek, ale i všem dalším
ochotným pomocníkům, kteří pomáhali plnit nebo nosit pytle, pomáhali čerpat
vodu ze sklepů, popř. zapůjčili své kalové čerpadlo a nebo „jen uvařili čaj“…
Do těch následujících letních dnů vám všem přeji mnoho pěkných a
příjemných chvil, a to ať je proţijete s kýmkoliv a kdekoliv.
Karel Kalouda

Z FARNOSTI
Podělit se o příjemné zprávy je vţdycky radostí, ale dnes nenapíšu pouze
vítané informace. V souvislosti se jmenováním farářem (po 5ti letech od kněţského
svěcení se ověřují schopnosti a způsobilost kněze k trvalému pověření vést farnost),
převezmu duchovní správu další obce - Prace - a dojde k mírné úpravě doby
bohosluţeb. Změna má své opodstatnění a reflektuje co nejlepší uspořádání s
ohledem na mnoţství věřících, a proto je na místě porozumění.
Dobrou zprávou uţ je zkrášlení interiéru kostela: probíhajícím restaurováním
hlavního oltáře (kromě obrazu sv. Mikuláše) a výmalbou apsidy, aby se k výročí
posvěcení kostela 4. srpna ukázal v plném lesku.
V době letních prázdnin se uskuteční rovněţ významné výročí sto let od
kněţského svěcení a primice rodáka P. Mila Kaloudy v sobotu 31. července, a
ţehnání dopravních prostředků po nedělní mši 25. července, a nakonec (ale k
nejdřívější akci) zvu zájemce o "light" cyklo-výlet k malé projíţďce po okolí v
pondělí 19. července se startem v 9:00 u fary.
kněz Marek Slatinský
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Sbor dobrovolných hasičů si Vás dovoluje pozvat
na výlet za přírodou do ZOO Ostrava spojený
s prohlídkou muzea Tatry v Kopřivnici v sobotu 24.7.

Program : 8:00 odjezd od OÚ Šaratice
10:00 příjezd do Zoo Ostrava
10:00 - 13:00 volná prohlídka ZOO 13:15 odjezd do Kopřivnice
14:00 příjezd do Kopřivnice
14:00 - 16:00 volná prohlídka Muzea
16:15 odjezd domů
18:15 příjezd do Šaratic
Cena jízdného je 250Kč/dosp. osoba150Kč/dítě do 15 let děti do 3 let včetně - zdarma
Ceny vstupného jsou
ZOO - dospělý – 90Kč děti 3-15, studenti s průkazem, důchodci, ZTPP nad 15 let – 60Kč
děti do 3 let, ZTPP do 15 a doprovod – zdarma
muzeum - dospělí – 90Kč děti do 15 let, důchodci a ZTPP – 55Kč
časový plán je přibližný
Záloha ve výši 100 Kč/os. se vybírá při přihlášení.
Hlásit se můžete na Adrese: Drabálková Petra, Náves 4, Šaratice

Myslivecké sdruţení „Voda Šaratice“ Vás všechny srdečně zve na

TANE?NÍ ZÁBAVU,

která se uskuteční v sobotu 31. července od 20 hodin
pod širým nebem ve dvoře za OÚ.
K tanci i poslechu ve stylu country western hraje skupina

PRAKL
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v sále tělocvičny OÚ.
Občerstvení zajištěno 

Sbor dobrovolných hasičů Šaratice
Vás srdečně zve na

V. ročník noční soutěţe
„O putovní pohár starosty a velitele SDH“
která se koná v sobotu 21. srpna 2010
od 21 hodin na šaratické návsi.
občerstvení a krásná podívaná budou zajištěny
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Stárky a stárci Vás všechny srdečně zvou na

TRADIČNÍ ŠARATICKÉ HODY,
které se budou konat ve dnech 13.8. – 15.8. 2010
V pátek: večer letní diskotéka ve dvoře obecního úřadu
V sobotu: od 13 hodin zvaní stárků,
večer předhodová taneční zábava ve dvoře OÚ,
V neděli: ve 13.30 hodin stárkovská poboţnost v kostele sv. Mikuláše,
ve 14 hodin předávání práva a sloţení stárkovského slibu před budovou OÚ,
poté průvod stárků vesnicí a tancování pod májou ve dvoře OÚ,
večer hodová taneční zábava ve dvoře OÚ
NA SOBOTU I NEDĚLI SI PRO VÁS STÁRCI OPĚT PŘIPRAVILI
☺PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ☺

Občanské sdruţení Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ Šaratice
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŢITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek a záclon
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
 Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne:
místo:

pátek 3.9.2010 (15 – 19 hodin) a

sobota 4.9.2010 (9 – 12 hodin)

ve dvoře OÚ Šaratice

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.
Kulturní dům Ţdánice a Město Ţdánice pořádají dne 25. září 2010 v 19.00
v Kulturním domě ve Ţdánicích travesti show skupiny SCREAMERS.
Vstupenky jiţ nyní v předprodeji v kanceláři Kulturního domu Ţdánice, tel:
776 276 284.
Cena vstupného: 200,150 a 100,- Kč dle sedadel.
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Sokolnický radar
Na konci června se konalo další setkání představitelů Armády ČR, hejtmana
JmK a starostů z nejbliţšího okolí nově budovaného radaru na kopci nad
Sokolnicemi. Za naši obec jsem se těchto jednání od začátku zúčastňoval já a
mám tedy v Šaraticích asi nejucelenější informace k této stavbě. Ti z vás, kteří
jste se zapojili do systému SOS zpráv, jste byli informování, ţe byl zahájen
zkušební provoz, který má jednak Armádě ČR postupně ověřit a prokázat
funkčnost jednotlivých technologických částí, ale také ukázat případné rušivé
jevy na ţivot v jeho okolí. Jedná se především o obavy občanů ze zdravotních
rizik a rušení TV signálu, popř. signálu mobilních telefonů.
Zdravotní rizika byla v minulých dnech měřením v jednotlivých obcích
prokazatelně vyloučena (v Šaraticích naměřené negativní záření je na úrovni
záření zapnutého mobilu v kapse).
S rušením TV signálu to ale není uţ tak jednoznačné. Armáda prověřovala
řadu stíţností, z nichţ sice většina byla neoprávněná, ale ne všechny. Problémy
dělají tzv. širokopásmové antény, které snímají nejen určené pásmo, ale i vše
ostatní a z toho plynou problémy s kvalitou obrazu. Problémy mohou ale
vzniknout i při příjmu TV signálu přes satelit. Na vašich obrazovkách se to
projeví v pravidelně se opakujících poruchách cca 6x za minutu – tak rychle se
otáčí radar.
Kdokoliv se domnívá, ţe radar má na svědomí poruchy na jeho přijímači,
můţe se obrátit na Český telekomunikační úřad prostřednictvím tel čísla
541428618. Šetření o oprávněnosti je pro občany bezplatné.
A na závěr asi to nejdůleţitější. Podle výkladu příslušného zákona musí
řešit a tedy i financovat nápravu vzniklých oprávněných případů ten, který je
způsobil, tedy armáda ČR.
Karel Kalouda

Kontejner na bioodpad
V minulých týdnech jsme zajistili ve dvoře za OÚ kontejner na bioodpad.
Zareagovali jsme i na rychle rostoucí poptávku po této sluţbě a rozšířili dobu,
kdy je pro všechny občany přístupný. Z ekonomických důvodů si ale nemůţeme
dovolit platit po celou dobu stálého „hlídače“. Proto vás ţádám o dodrţování
pravidel pro třídění tohoto odpadu. Firma, která naší obci likviduje tento druh
odpadu, totiţ převezme pouze kontejner, který obsahuje cokoliv rostlinného
původu –trávu, listí, květiny, zbytky plodin a rostlin ze zahrady včetně větví.
Díky zpřístupnění místa na legální ukládání tohoto odpadu pro všechny, tedy i
zaměstnané spoluobčany, bych uvítal, kdyby si kaţdý fyzicky zdatný majitel
nemovitosti tento odpad průběţně odváţel na toto místo a neodkládal ho na
veřejná prostranství. Páteční dopolední odváţení hromádek obecními
zaměstnanci proto chápejte jako sluţbu především pro spoluobčany fyzicky
méně zdatné. Vţdyť bez těch mnoha hromádek bude naše obec zase hezčí. A o
to nám jde snad všem.
Karel Kalouda

Kontejner na bioodpad je nově k dispozici:
Po – Pá
So

8.00 – 18.00
9.00 – 14.00
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Poděkování - povodňová sbírka – květen 2010
Koncem měsíce května 2010 vyhlásil OÚ Šaratice ve spolupráci Diecézní
charitou Brno materiální a finanční sbírku na pomoc oblastem postiţeným
letošními povodněmi. Naši občané do kanceláře OÚ Šaratice přinesli zhruba 30
kg humanitárního materiálu (převáţně se jednalo o čisticí a desinfekční
prostředky). Veškerý shromáţděný materiál byl starostou obce převezen do
oblastního střediska charity Hodonín ve Slavkově u Brna. Odtud byl materiál
distribuován jiţ pracovníky charity do postiţených oblastí.
Na vyhlášenou finanční sbírku byly k dispozici pokladničky v obou prodejnách
potravin (u pí. Poláškové i u p. Jochymka) a také v kanceláři OÚ. Celkový
výnos z těchto tří pokladniček činil 2.843,- Kč a byl odeslán na účet Oblastní
charity Hodonín, k rukám koordinátorky sbírky pí. Ludmily Malé.
Za veškeré poskytnuté dary (materiální i finanční ) našim občanům ještě jednou
děkujeme. Mnozí z Vás se o pár dní později, po vydatných deštích, kdy také
v naší obci hrozilo vylití řeky Litavy a došlo k zatopení mnoha sklepů
nastupující spodní vodou, moţná dokázali vcítit do situace těch, kterým voda
skutečně jejich majetek poničila.
za OÚ a Charitu Blanka Jiráčková
Jízda na kolečkových bruslích se stává fenoménem
1)Nedávno jsem byl s přáteli na cyklistické dovolené u Lipna. To, ţe to je opravdu
cyklistický ráj jsem se velmi rychle přesvědčil i sám, ale co mě opravdu překvapilo,
tak to bylo velké mnoţství "inlajnistů", kteří křiţovali cyklostezky Šumavy i veřejné
komunikace. Brusle se stávají fenoménem dnešní doby a jízdu si na nich uţívají lidé
nejrůznějších věkových kategorií. Nejinak je tomu i naší obci a jejím blízkém okolí.
To mě vedlo ke hledání odpovědi na otázku, jak se vlastně správně má na silnici
chovat bruslař? No a tady jsou některé postřehy, které jsem našel na internetu.
2)Brusle se stávají módním trendem, bruslařů je čím dál víc a značná část běţně jezdí
po vozovkách. Určitě by stálo za zváţení, jestli by pro ně neměla platit jasná pravidla
tak jako pro cyklisty. Je dost zraněných a rychlost, kterou se pohybují, je vysoká.
Na bruslích nelze zastavit hned. Brzdíte déle neţ na kole. U bruslí je potíţ i to, ţe neţ
bruslař zabrzdí, trvá mu to příliš dlouho. Brzdná dráha kolečkových bruslí je v
porovnání například s obyčejným bicyklem dvojnásobná, s automobilem dokonce
čtyřnásobná.

Povinnosti a práva bruslařů v provozu
1. Bruslař je podle zákona chodec, takţe má stejná práva jako on.
2. Bruslař nesmí na silnici, pokud je podél ní chodník. V tom případě musí jezdit
po chodníku.
3. Kde není chodník, smí jet bruslař po levé krajnici nebo při levém okraji vozovky.
4. Bruslaři mohou jet při levém okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe, při sníţené
viditelnosti nebo zvýšeném provozu smějí jet pouze za sebou.
5. Bruslař nemá povinnost nosit například ochrannou přilbu.
6. Bruslař nesmí ohrozit chodce.
7. Bruslař nemá povinnost být na silnici osvětlen.
8. Bruslař nemá zakázáno při jízdě telefonovat nebo poţívat během jízdy alkohol.
9. Sráţka bruslařů není dopravní nehoda, přesto je lepší při zranění zavolat policii
Článek připravil Zdeněk Střítecký.
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Aktuálně ze základní školy
Malé ohlédnutí za úspěchy našich ţáků ve školním roce 2009/2010
Zvláštního uznání si zaslouţí naši ţáci, kteří reprezentovali školu v rámci regionu,
kraje či státu. Chtěla bych jmenovat především ty ţáky, kteří v soutěţích a
olympiádách dosáhli výborných úspěchů. Nejúspěšnějším ţákem byl Pavel Vajík z 9.
třídy - ten obsadil 1. místo v okresním a krajském kole dějepisné olympiády, 2. místo
v celostátním kole dějepisné olympiády, 1. místo v celostátním kole mezinárodní
přírodovědné soutěţe Kadet, 2. místo v okresním kole matematické olympiády a získal
Zlatý oříšek v soutěţi pro talentované děti. Dále to byl Sebastian Lorenz, rovněţ z 9.
třídy, který se umístil v okresním kole matematické olympiády na 1. místě. Dalším
úspěchem bylo umístění Petra Gerneše ze 6. třídy na 1. pozici v okresním kole
recitační soutěţe a získání zvláštní ceny v krajském kole. Dále Petr Vajík ze 7. třídy
obsadil 4. místo v okresním kole biologické olympiády.
Z literárních soutěţí bych zmínila krajskou soutěţ Expedice středověk, kde získaly
Sára Pospíšilová a Kamila Šmídová, obě z 5. třídy, 1. místo. V soutěţi Slavkovské
memento osadila Sára Pospíšilová 3. místo a Petra Dosoudilová z 9. třídy 2. a 3. místo.
Ve výtvarné soutěţí Slavkovské memento získaly Sára Pospíšilová a Tereza
Kropáčková z 5. třídy 1. místo a v soutěţi Čarovné malování dosáhla úspěchu Katka
Mixová, která skončila také první.
Dále bych chtěla vyzdvihnout úspěch 2 smíšených druţstev v okresním kole dopravní
soutěţe. Na 3. místě se umístilo druţstvo ţáků z 5. třídy – Sára Pospíšilová, Tereza
Kropáčková, Lukáš Měšťan a Vojtěch Nešpůrek a druţstvo sloţené z ţáků 7. a 8. třídy
– Kamila Lorenzová, Nikola Málková, Filip Hála a Petr Vajík.
V letošním roce byla naše škola také úspěšná v oblasti sportu a někteří ţáci se vyšvihli
v rámci okresu na přední místa. Byl to Nazar Yagupa z 8. třídy, který v Poháru
rozhlasu ve skoku do výšky obsadil 1. místo nebo Adrian Hron na 3. místě ve vrhu
koulí.
Bylo ještě několik ţáků, kteří se umístili v soutěţích velmi dobře nebo získali zvláštní
ocenění, jako například Kateřina Dúpalová, Terezie Robešová, Šimon Matyáš, Ondřej
Maloň a Tereza Matúšová.
Získání certifikátu Férová škola
18. června jsem převzala na MŠMT v Praze prestiţní certifikát Férová škola, který je
oceněním práce našich pedagogů. Toto ocenění je udělováno na dva roky a
předcházelo mu několik hodnocení přímo ve škole, například, jak je dodrţován rovný
přístup k ţákům, v jakém se učí prostředí apod.
Text na certifikátu:
„Tato škola vytváří prostředí, které umoţňuje rozvoj plného potenciálu kaţdého ţáka a
plnohodnotné zapojení všech ţáků do školního a mimoškolního ţivota, podporuje
integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dbá na dodrţování lidských
práv.“
Mgr. Eliška Novoměstská, ředitelka školy

SDH informuje
Váţení spoluobčané přemýšlím jak začít tento článek,neboť vím ţe na toto téma zde
bude nebo bylo napsáno uţ řadu slov. Prostě řečeno květnové a červnové vydatné
deště nadělaly starosti nejen členům zásahové jednotky ale převáţně některým z Vás
spoluobčanů. Poklidná říčka zvedla díky dešťům svoji hladinu a následkem spodních
vod a různých trhlin či prasklin se začaly zaplavovat sklepy ale i kanalizace a bylo
třeba řešit povodňová opatření. Neb sbor nemá dostatečné mnoţství členů a navíc v tu
chvíli dostupných poţádal starosta o pomoc i Vás spoluobčany – sešlo se nečekané
mnoţství pomocníků za coţ patří všem poděkování.
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Další poděkování patří všem zúčastněným členům zásahové jednotky ale i členkám a
členům sboru,kteří se neúnavně aţ do nočních hodin podíleli na čerpání vody ze
sklepů a v noci pak kontrolovali Litavu zdali se nezvedá,aby bylo případně moţno
okamţitě zasáhnout. Po ukončení prací v obci byla nabídnuta pomoc sousedním
Hruškám,ale ti ji s poděkováním po našem příjezdu odmítli se slovy ţe zvládají.
Druhý den proběhlo ještě čerpání vody ze sklepů v obci Šaratice. V pátek pak obec
Hrušky v koordinaci s operačním střediskem poţádala náš sbor o pomoc při čerpáni
vody.
Začalo léto a právě v letních měsících probíhají ţně, domácí grilování či různé
opékání na otevřeném ohni. To vše jsou akce, jeţ skýtají zvýšené riziko vzniku poţáru.
Většina poţárů je způsobena neopatrností a nedbalostí. Proto chci na Vás na všechny
apelovat jménem svým i jménem SDH Šaratice, abyste právě v tomto počínání byli
velice obezřetní a opatrní. Co dělat pokud se staneme svědky nekontrolovaného ohně
či jiné události?! Dle moţností jsme povinni se snaţit ji zlikvidovat vlastními
dostupnými prostředky. Není-li to moţné volat bezplatná čísla150 nebo 112
J. Drabálek st. velitel SDH

Vhozením odpadu do kontejneru to nekončí!
Co se s odpady děje poté, co je vyhodíte do barevných kontejnerů? Co všechno
vzniká z roztříděných odpadů? Neznáte odpověď? Podívejte se dále a moţná budete
překvapeni.
Papír Do modrého kontejneru vhazujeme noviny, časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón a papírové obaly (např. sáčky).
Sloţení všech těchto druhů papíru se liší, a proto na třídící lince dochází k roztřídění
na jednotlivé druhy. Dotříděný papír se potom lisuje do balíků a odváţí se k dalšímu
zpracování. Z vytříděného papíru se dá znovu vyrobit novinový papír, sešity,
lepenkové krabice, obaly na vajíčka nebo toaletní papír. Papír je moţné recyklovat aţ
sedmkrát!
Sklo
Kontejner na sklo můţe být zelený i bílý. Do bílého kontejneru patří čiré sklo
a do zeleného kontejneru barevné sklo. I skleněný odpad je před dalším zpracováním
ručně předtříděn. Rozdělené střepy pak putují na speciální automatickou linku, kde
lidskou práci přebírá počítač. Ten zajistí vysokou čistotu vytříděného skla tak, aby uţ
nic nebánilo jeho dalšímu zpracování ve sklárnách. Sklo lze recyklovat téměř do
nekonečna. Ze skleněného odpadu vznikají nejčastěji nové lahve na minerálky nebo
pivo.
Plasty PET láhve od nápojů (samozřejmě sešlápnuté), výrobky a obaly z plastů,
kelímky, sáčky, fólie a polystyrén - to vše patří do ţlutého kontejneru. I tyto odpady
procházejí důsledným tříděním a recyklací. Jejich následné pouţití je velmi rozmanité.
Z PET lahví se vyrábí vlákna, která se pouţívají jako výplň zimních bund a spacáků
nebo se přidávají do takzvaných zátěţových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) vznikají
nové fólie a různé pytle. Polystyren slouţí k výrobě speciálních cihel. Zbylá směs
plastových odpadů se lisuje do balíků a odváţí se do závodu na recyklaci směsných
plastů. Tam vznikají odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlaţba,
protihlukové stěny u dálnic apod.
z internetu redakce
Redakční rada: Jaroslav Horáček, Vlastimil Kučera, Zdeněk Střítecký
své příspěvky a podněty můţete odevzdávat na OÚ nebo elektronicky na adrese
obecnizpravodaj@seznam.cz „redakční rada neodpovídá za převzaté příspěvky“
Vydává obec Šaratice jako občasník. Datum vydání 16. 7. 2010.
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