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Slovo starosty
Vážení čtenáři obecního zpravodaje,
vzhledem k situaci, že redakční rada ukončila činnost s volebním obdobím a
žádná jiná zatím nebyla ustanovena, ujal jsem se aktivity a vyzval tradiční
spoluautory, aby přispěli ke vzniku tohoto vydání. Doufám, že i takto připravený
občasník bude alespoň pro některé z vás zdrojem užitečných informací.
Souhrnné informace o komunálních volbách v naší obci a výsledcích voleb na
ustavujícím zasedání, kde zastupitelstvo v novém složení tajnou volbou rozhodovalo
o personálním obsazení jednotlivých funkcí, získáte přečtením následného
příspěvku.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat těm, kteří se aktivně podíleli na
přípravě a hladkém průběhu voleb. Zvláštní poděkování však patří všem 452
aktivním voličům za to, že si udělali čas a došli sdělit svůj názor na obsazení
radnice. Myslím si totiž, že ať už se svobodně rozhodli podpořit svým hlasem
kteréhokoliv ze 45 kandidátů, dali tím také najevo, že obec Šaratice je místem, na
kterém jim záleží a je pro ně zřejmě skutečným domovem. A to při počtu občanůvoličů není tak špatná zpráva.
Do dalších dnů Vám přeji od všeho přiměřeně.

Karel Kalouda, starosta

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve dnech 15. a 16. 10. 2010 v naší obci proběhly volby do zastupitelstva obce
pro volební období 2010–2014. V Šaraticích bylo voleno do zastupitelstva 15 osob.
Z celkového počtu 804 voličů zapsaných ve volebním seznamu se k volbám
dostavilo 452 osob, což představuje účast 56,22 %.
Volební výsledky:
1. KDU - ČSL
2. ČSSD
3. Sdruž. nez. kandidátů

3287 hlasů
1942 hlasů
1022 hlasů

8 mandátů
5 mandátů
2 mandáty

52,58 %
31,07 %
16,35 %

Zvolení zastupitelé:
1. KDU – ČSL:
p. Karel Kalouda – starosta (člen rady obce)
p. František Holoubek – člen rady obce
p. Miroslav Málek – člen rady obce
Bc. Lucie Kaloudová – předsedkyně kulturního výboru
pí Dana Pitrová – členka kulturního výboru
Mgr. Jindřich Švehla – předseda kontrolního výboru
Ing. Marek Silnica – předseda finančního výboru
p. Jaroslav Horáček – člen finančního výboru

2. ČSSD:
p. Petr Konečný – člen rady obce
p. Pavel Válek
p. Miroslav Kalouda – místostarosta (člen rady obce)
p. Stanislav Rozbořil – člen kontrolního výboru
p. Pavel Ševčík – člen finančního výboru, člen kulturního výboru

3. Sdružení nezávislých kandidátů obce Šaratice:
p. Pavel Jakubec – člen kontrolního výboru
p. Jan Přerovský

NEÚPLNÝ KULTURNÍ VÝBOR – Přijďte rozšířit naše řady 
Všechny příznivce kulturního výboru zdravíme ve staronovém složení: Lucka
Kaloudová, Danka Pitrová a Pavel Ševčík. Na ustavující schůzi nového zastupitelstva
bylo ale schváleno, že bude mít kulturní výbor v tomto volebním období (2010-2014)
členů pět. Proto se obracíme na Vás, ostatní občany naší vísky. Najde-li se mezi Vámi
někdo (a my bychom byli moc rádi, kdyby se našel), kdo by se rád podílel
na organizaci kulturních akcí a chtěl by zkusit realizovat také svoje představy, nápady a
plány, dejte nám o sobě vědět. Obrátit se můžete na kohokoliv z nás tří nebo na e-mail
obec@saratice.cz, který slouží ke komunikaci se členy kulturního výboru. Zájemcům
rádi poskytneme více informací a už na příštím jednání zastupitelstva obce v polovině
prosince by mohli být zvoleni zbývající dva členové.
Těšíme se na Vás a naši brzkou spolupráci!
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První adventní neděli,
tedy 28. listopadu,
bude v 18 hodin před budovou OÚ

ROZSVĚCENÍ OBECNÍHO
VÁNOČNÍHO STROMU.

Připraven bude krátký kulturní program,
Ježíškova schránka na dopisy od dětí
i prodejní stánek s teplými nápoji.
Srdečně Vás zve kulturní výbor.

Srdečné pozvání do naší školy na předvánoční program
ADVENTNÍ LADĚNÍ na vlnách lidských vztahů
ÚTERÝ 7. 12. 2010 V 17,30 HODIN
Čtení z knih Vítězslava Nezvala, Josefa Fouska, Miroslava Holuba, Karla Poláčka, A. de
Saint-Exuperyho – MgA. Eugen Sokolovský ml., režisér
Hudební doprovod na džezovou kytaru – Milan Kašuba
Po ukončení programu bude následovat slavnostní zahájení VÁNOČNÍHO JARMARKU
s prodejem výrobků našich žáků. Jarmark bude přístupný veřejnosti také 8. 12. a 9. 12.,
vždy od 12,00 hodin do 18,00 hodin.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!

V sobotu 4. prosince 2010
se koná ve dvoře OÚ

VELKÁ DOMÁCÍ ZABIJAČKA
Akce vypukne v 9 hodin ráno a po celý den se bude něco dít.
Budou připraveny například ochutnávky vařeného masa (ovar,
vnitřnosti apod.), zabíjačkové polévky, čerstvých jitrnic a jelit.
Akce bude zakončena po 18. hodině ochutnávkou čerstvých škvarků.
Samozřejmě, že tak jako na každé správné zabijačce,
nebude ani zde chybět něco sladkého k zakousnutí.
Tímto vyhlašujeme pro vás všechny

„SOUTĚŢ O NEJLEPŠÍ KOLÁČ“
Své koláče, moučníky, buchty atd. můţete uţ od rána nosit
na místo konání, kde budete řádně zaregistrováni
a porotou budou všichni účastníci zabijačky☺
Kromě toho si od dopoledních hodin budete moct zakoupit
douzovanou klobásu nebo cigáru,
v odpoledních hodinách potom třeba zabijačkový guláš.
Během zabijačky si budete moct zakoupit
v pojízdné prodejně Pepíčkova uzenářství ze Žatčan
veškeré zabijačkové speciality, čerstvé maso i uzeniny.
K dobré náladě jistě přispějí i muzikanti.
Těšíme se na Vás!

Na předvánoční neděli 12. prosince
pro Vás kulturní výbor připravil

VÁNOČNÍ ODPOLEDNE,

které bude probíhat od 15 do 18 hodin v sále OÚ.
Těšit se můžete na prodej vánočních dekorací,
stánek se šperky z drahých kamenů i polodrahokamů,
prodej ručně malovaných hedvábných šátků,
krátký kulturní program
a mnohé další…
Pro děti zde bude připravená Jeţíškova dílna
a pro ty, co rádi pečou, bude letos vyhlášena
SOUTĚŢ O NEJLEPŠÍ VÁNOČKU.
Vítěz dostane poukaz na zájezd s kulturním výborem
dle vlastního výběru - buď na hory, nebo do termálních lázní
(oba zájezdy by se měly uskutečnit v měsíci únoru – podrobnosti v dalším čísle).

Úplný a podrobný program je ještě v jednání, děkujeme za pochopení.

Přijměte srdečné pozvání na

TRADIČNÍ
PŘEDVÁNOČNÍ
SETKÁNÍ SENIORŮ,

které se koná v úterý 14. 12. v 15 h ve školní jídelně.
OBECNÍ MIKULÁŠ A SILVESTRovská bečka
V letošním roce bude opět 5. prosince navečer vesnicí procházet obecní Mikuláš se
svojí družinou. Přihlášky si mohou rodiče vyzvednout v chodbě a v kanceláři obecního
úřadu, v provozní době v knihovně, v mateřských školkách a k dispozici budou i na
rozsvěcení obecního stromu. Vyplněné přihlášky však musí být nejpozději ve středu 1.
prosince vhozeny do poštovní schránky obecního úřadu. Upozorňujeme „opozdilce“, že
změny v nabitém programu obou Mikulášů se dělají na poslední chvíli velice obtížně!
Letošní oslavu Silvestra jsme se letos (na rozdíl od minulých dvou roků) rozhodli
pojmout velmi neformálně. V sále OÚ bude uspořádána SILVESTROVSKÁ BEČKA
s volným vstupem. Pozvánku a bližší informace naleznete ve vánočním čísle Obecního
zpravodaje. Uvidíme, zda tato netradiční akce přiláká na jedno místo různé lidi napříč
generacemi a bude to příjemné setkání a posezení…
předsedkyně kulturního výboru Lucka

Z FARNOSTI
Posláním věřících je šířit evangelium, společně se modlit, a pomáhat bližním. Toto
trojí zaměření církve se v podstatě odvíjí od víry: která se hlásá - slaví - a žije podle ní.
Do první skupiny se řadí veškeré misijní aktivity, vše od jednoduché výuky
náboženství až po nejtěžší svědectví víře v Ježíše Krista mučednictvím. V druhé oblasti
jsou společné bohoslužby, kterými se prokazuje úcta pravému Bohu. Poslední kategorií
je charita všeobecně, což by se dnes podle moderního vyjadřování označilo za služby
pro znevýhodněné. V rámci nich naše oblastní pobočka České katolické Charity
vyhlašuje sbírku použitých autolékárniček pro krajany v Rumunsku. Vyhláška od
příštího roku rozšiřuje povinnou výbavu, a proto většina motoristů kupuje nové
lékárničky nebo obměňuje prošlé součásti. Obvazy a další materiál mohou ještě
posloužit právě v Banátu (který je s námi spřízněný, protože chudé oblasti
jihovýchodní Evropy osídlovali generace našich prapradědečků). Pokud chcete
podpořit dobrou věc a dát je k využití, přineste lékárničku nebo její část v průběhu
listopadu či prosince do sběrných boxů přístupných během otevírací doby v obecní
knihovně a v budově obecního úřadu.
kněz Marek Slatinský

PODĚKOVÁNÍ
rodičům žáků I. stupně za účast a pomoc na projektovém dni 9. 11. 2010
Děkujeme všem milým a ochotným rodičům za to, že věnovali čas a invenci naší
škole. Doufáme, že i oni strávili při společné práci s dětmi příjemné úterní
dopoledne. I díky nim se projekty velmi vydařily.
Mgr. Eliška Novoměstská, ředitelka školy

POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. prosince 2010.
Vyzýváme proto občany, kteří tento řidičský průkaz vlastní, aby provedli výměnu
v průběhu roku a neponechávali ji na poslední chvíli.
K vyřízení potřebujete: platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu
fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Povinná
výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku. Nový řidičský
průkaz bude vydán nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti. Řidičský průkaz si
můžete vyměnit na MěÚ Slavkov u Brna, odbor dopravy a silničního hospodářství,
registr řidičů, v úřední dny: pondělí a středa 7.30 – 17.00 hodin a v úterý 8.00 – 13.00
hodin.
Bc. Dagmar Janebová, vedoucí odboru dopravy a SH

INZERÁT

Vydává obec Šaratice jako občasník.
Datum vydání 12. 11. 2010.

