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Milí čtenáři obecního zpravodaje,
kdyţ jsem byl osloven, abych opět napsal slovo starosty, napadlo mě hned několik
témat. Začnu tím nejméně příjemným, a sice nepořádkem v naší obci. Proč je v naší obci
takový nepořádek? Spousty poházených krabiček od cigaret, PET lahve, krabice od pizzy
apod. Jsem přesvědčen, ţe devadesát procent tohoto nepořádku dělají mladí lidé. Tím se
samozřejmě nechci dotknout všech mladých. Vím, ţe těch „nepořádníků“ je jen malé
procento. Po večerech a nocích posedávají na zastávkách, za obecním úřadem, na dětském
hřišti apod. A všude dělají nepořádek.
Chápu, ţe se mladí chtějí někde scházet. Proč ne? Ale je jim zatěţko udělat 2 kroky a
krabičku od cigaret hodit do koše? Proč to dělají? Chtějí nás, kterým to vadí, naštvat? Kde
se stala chyba? Ve výchově v rodině? Nebo ve škole? O většině těchto lidí vím, znám je
osobně. Jsou to stále ti stejní. Občas, kdyţ je někde vidím, napomenu je, ale pokaţdé
slyším tu stejnou odpověď: „My tady nepořádek neděláme, to dělá někdo jiný.“ Dokonce
jsem se doslechl, ţe kdyţ je někdo z dospělých přistihnul „při činu“ a napomenul je, místo
odpovědi uslyšel vulgární uráţku. Kdyţ vidím v 10 večer sedět na zastávce několik
teenagerů a druhý den jsou tam dvě rozbité lahve od piva, několik pohozených krabiček
od cigaret a spousta nedopalků, je mi jasné, ţe to není po lidech, kteří tam ráno čekali na
autobus. A právě nepořádek na zastávkách mě trápí nejvíc, protoţe to je to, co kaţdý uvidí
jako první, kdyţ vystoupí z autobusu, a hned si o naší vesnici udělá obrázek. Proto
uvaţujeme o tom, ţe bychom prostor před zastávkami monitorovali a tomuto nešvaru
tímto snad předešli. Nemyslím si, ţe by se těmito řádky na nepořádku v naší obci něco
změnilo, ale snad se ti, kterých se to týká, nad sebou aspoň zamyslí.
Dalším tématem je podzimní úklid zahrádek, okolí domů a celé obce. Předpokládám,
ţe uţ v naší obci není nikdo, kdo by si myslel, ţe odpad ze zahrádky za něho uklidí obecní
zaměstnanci. Kdyby se snad někdo takový našel, tak připomínám, ţe za obecním úřadem
máme kontejner na bio odpad, který je přístupný kaţdý pracovní den od 8 do 18 hodin
a v sobotu od 8 do 12 hodin. Z tohoto důvodu byl také zrušen pravidelný páteční svoz
tohoto odpadu. Pokud si někdo bude chtít před svým domem shrabat listí sám a pomoct
tak obecním zaměstnancům, budeme rádi a toto listí po dohodě odvezeme.
A tím posledním a nejpříjemnějším tématem je chodník spojující Náves
a průmyslovou zónu. Určitě jste si někteří všimli, ţe jeho stavba je v podstatě dokončena.
Ještě upravíme okolí a nejpozději do dušiček bude v provozu veřejné osvětlení. Doufám,
ţe to bude pro spoustu občanů zpříjemnění cesty na hřbitov a pro obyvatele bytovek na
Slunné zase cesty do obchodu a k lékaři. A pro všechny ostatní to můţe být součást
oblíbené trasy procházky mimo silniční provoz.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí nebo teď na podzim budou
podílet na úklidu naší obce a všem bych chtěl popřát, aby si ty poslední slunečné dny
krásně uţili.
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ZE ŠKOLY
Zajímá Vás, co je u nás nového na prahu školního roku 2011/2012?
1. září byl hezký slunečný den a místní rozhlas vítal ţáky veselými písničkami.
Nejvíce se asi těšili do školy naši noví ţáci. Do lavic v 1. třídě zasedlo 23 prvňáčků,
které doprovázeli jejich rodiče. Jiţ tradičně je přivítala paní ředitelka Eliška
Novoměstská, pan starosta Karel Kalouda a samozřejmě i třídní učitelka Dagmar
Matyášová. Děti si prohlédly nejenom svoji třídu, ale i celou školu, která se od této
chvíle stane jejich pracovním domovem. Přejeme ze srdce nejenom prvňáčkům, ale
všem našim ţákům úspěšný školní rok a stálou pohodu.
V letošním školním roce navštěvuje školu v Šaraticích stejný počet ţáků jako
v loňském roce. Je zajímavé porovnávat počty dětí z jednotlivých spádových obcí po
3 letech.
K 1. 9. 2008
Šaratice – 69
Hostěrádky-Rešov – 67 Zbýšov – 32
K 1. 9. 2011
Šaratice – 73
Hostěrádky-Rešov – 49 Zbýšov – 40
Tři děti k nám dojíţdějí, a to z Brna a Křenovic.
Moderní výpočetní technika z projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM
Od 1. 4. 2010 je naše škola zapojena do projektu EU – peníze školám v rámci
operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.

Projekt bude realizován v těchto oblastech:
 Čtenářská a informační gramotnost
 Vyuţívání informačních a komunikačních technologií
 Matematická gramotnost
 Inkluzívní vzdělávání
Zahájení projektu: 1. 4. 2011
Ukončení projektu: 30. 9. 2013
K dnešnímu datu škola vyuţila část poukázaných prostředků na modernizaci
výpočetní techniky v učebně informatiky a na nákup výukových programů a pomůcek.
V plánu je také nákup zařízení pro interaktivní výuku.
Mgr. Eliška Novoměstská
ředitelka školy

Z FARNOSTI
Před Světovou poutí mládeţe do Španělska jsem v srpnu psal o velkolepé události,
aniţ bych ještě tušil, jak nezapomenutelné záţitky nám přinese. Proto bychom se o ně
chtěli podělit při promítání ze dnů mládeţe v neděli 9. října v 17.00 na faře.
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Ze Šaratic, Prace, Slavkova, Újezdu u Brna a Šlapanic se světového setkání
účastnilo mnoho desítek mladých. Celkem počet účastníků vysoko přesáhl dva
miliony. Přes takové mnoţství jsem nikde nenarazil ani na náznak nepřístojností.
Často se naopak ozývalo spontánní skandování „Esta es la juventud del Papa“, tedy
„Toto je mládeţ papeţe“, aby se zřetelně odlišilo chování fanoušků sportovců a
zpěváků od pouti, kdy papeţ vyzve „v tichu se pomodleme“ a nekonečný zástup
teenagerů ho poslechne. Příčinou naprosto překvapivého vystupování byl určitý druh
cílevědomosti (poznání, ţe aţ přejde mládí, budeme stárnout ve světě, který jsme si
teď vytvořili), coţ se projevilo na tak prostém faktu jako je ukázněnost v udrţování
pořádku, i statistickém hodnocení, ţe mezi křesťanskou mládeţí je polovina
vysokoškoláků. Víc se můţete dozvědět na promítání.
kněz Marek Slatinský

OZNÁMENÍ
Sbírka oblečení pro Diakonii Broumov se uskuteční ve dvoře OÚ v pátek
25. listopadu od 8 do 16 hodin a v sobotu 26. listopadu od 8 do 12 hodin. Věci
přineste, prosím, zabalené do igelitových pytlů nebo v uzavřených krabicích. Další
informace budou včas vyvěšeny na obecní vývěsce ve vchodu do budovy OÚ.

POČÍTAČOVÝ KURZ (?)
Před letními prázdninami jsem slíbila, ţe bude na podzim opět kurz počítačové
gramotnosti pro nové zájemce, kteří se budou chtít naučit pracovat nejen s Internetem,
ale s počítačem celkově. Nyní prosím zájemce, aby se laskavě předběţně přihlásili
v kanceláři OÚ nebo v knihovně. Podle počtu zájemců se potom kurz buď neprodleně
rozběhne, nebo odloţí. Děkuji za spolupráci.
knihovnice a lektorka kurzu lucka

ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ V LAA
V pátek 28. října (státní svátek) se uskuteční zájezd kulturního výboru do
termálních lázní v rakouském Laa. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři OÚ do
středy 19. října! Nahlaste se, prosím včas, musíme 10 dní předem rezervovat
vstupenky! V kanceláři od Vás také bude vybrána cena za autobus ve výši 150,- Kč
za osobu (děti a studenti 100,- Kč).
V areálu lázní najdete několik bazénů s teplou termální vodou, venkovní solnou
lagunu s „podvodní“ relaxační hudbou i velký venkovní plavecký bazén. Děti i rodiče
jistě osloví především dětský vodní svět a 90 metrů dlouhý tobogán Fantasia. Ţeny
moţná zaujme nabídka cvičení vodní gymnastiky zdarma. V areálu je také restaurace,
kde se můţete občerstvit (ceny jsou zde však poněkud vyšší).
Po cestě vybereme peníze na vstupné ve výši do 21 Euro na osobu (děti do 14 let
13 Euro). Potřebná Eura si, prosím, zajistěte sami před odjezdem. Další informace
a podrobnosti o zájezdu dostanete v kanceláři OÚ.
za kulturní výbor lucka
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INZERCE

Petr Dusbaba
Školní 237, Křenovice 683 52

Tel.: 737 630 489
e-mail: okna.dvered@seznam.cz
www.oknadvered.cz








Plastová okna a dveře
Hliníková okna a dveře
Dřevěná okna a dveře
Střešní okna
Garážová vrata
Parapety








Sítě proti hmyzu
Žaluzie
Venkovní žaluzie
Rolety
Markýzy
Servis oken a dveří
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SAUNA KŘENOVICE
Nově otevřená finská sauna v soukromí!!!
Nabízíme moţnost relaxace pro skupiny, páry i rodiny s dětmi.
Kapacita sauny maximálně 8 osob.
Objednávky předem na tel. 606147218
Křenovice Školní 649
Těšíme se na Vaši návštěvu

OCHOTNICKÉ DIVADLO & CVIČENÍ S LUCKOU
Kulturní výbor naplánoval na neděli 23. října představení ochotnického divadla (o
tom jste se mohli dočíst v minulém čísle Obecního zpravodaje). Avšak z důvodu
opravy podlahy v sále tělocvičny OÚ, která bude probíhat po celý říjen, nebudeme
moct tento termín dodrţet. Rádi bychom akci přesunuli na neděli 6. listopadu,
momentálně však ještě nemáme potvrzené, ţe ochotníci budou moct v tento den přijet.
Spoléháme tedy na to, ţe budete poslouchat obecní rozhlas a sledovat plakáty na
nástěnkách a v obchodech a o všem se dozvíte včas…
Ze stejného důvodu zatím nebude probíhat ani cvičení s Luckou. Další informace
o tom, kdy bude cvičení zahájeno, se dozvíte včas prostřednictvím rozhlasu a obecního
infokanálu. Děkujeme za pochopení.
za kulturní výbor i za sebe lucka

Šaratické stárky Vás srdečně zvou na

13. babské hody,
které se konají v sále obecního úřadu dne

19. listopadu 2011.
K tanci a poslechu hraje

Boršičanka Antonína Koníčka.
Těší se na Vás Šaratické baby
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ROZHOVOR O SETKÁNÍ MLÁDEŢE V MADRIDU
Zatímco v Šaraticích vrcholily přípravy na tradiční vesnické hody, pan farář se
spolu se sourozenci Masařovými vydal do Španělska na akci globální a novodobou,
bez alkoholu a dalších drog (jak sám předeslal v minulém čísle zpravodaje). Venďa
i Šimon, se kterými jsem tento rozhovor dělala, byli ještě i po měsíci plní dojmů,
takže nakonec z našeho povídání nevznikl ani tak rozhovor jako spíš jeden příběh,
kdy si navzájem skákali do řeči a doplňovali se. Jen občas jsem udávala směr, ale při
přepisování rozhovoru jsem se rozhodla ponechat pouze jejich vyprávění. Přečíst si
tedy nyní můžete část rozhovoru bez otázek…
Šimon: Vyrazili jsme po společné mši autobusem z Třebíče přes Rakousko a Německo
do Francie. Tam jsme měli 9hodinovou zastávku v městečku Annecy, kde jsme měli rozchod.
Někdo se šel projít, někteří vyzkoušeli koupačku v ledovcovém jezeře. Voda byla pěkně
studená. Večer byla společná závěrečná mše pro nás všechny Čechy v tamním kostelíku
a postupně jsme odjíţděli do Španělska do Tarragony. Tam byl další program. Spali jsme
v tělocvičnách, ale někteří i venku na hřišti, protoţe bylo teplo. Kaţdý den jsme měli mši.
Jako předprogram jsme měli různé prohlídky města, programy a katecheze a odpoledne bylo
volno. Kdo chtěl, vyrazil k moři, kdo chtěl, tak si ještě prošel město sólo.
Venďa: Španělé nám nechali vstupy do muzeí a na zámky zadarmo, takţe jsme mohli jít
kamkoliv a nemuseli jsme nic platit, kdyţ jsme se prokázali průkazkou poutníka.
Š: A měli jsme kartičky na jídlo. V Tarragoně to fungovalo tak, ţe jsme si ráno při
snídani zrovna museli vyzvednout i oběd a večeři a celý den jsme si jídlo nosili s sebou.
Španělská gastronomie je trochu odlišná od té naší poctivé české. Dostávali jsme třeba
gaspacho, to je jejich národní jídlo a je to v podstatě nějaká rajčatová polévka s mixovanou
cibulí a olivovým olejem. To bylo v obalu jak kefír. Ne kaţdý to pil, ale jeden borec tam vypil
tři na ex. Večer vedle něho nikdo nechtěl spát.
V: No, to bylo fakt pro silnější jedince. Ale tak jinak jsme dostávali bagety, salát, jogurt
na snídani, těstoviny…
Š: Celkem jsme v Tarragoně strávili 5 dní, z toho jeden den jsme navštívili zábavní park
Port Aventura, a jeden den byl uspořádán výlet do Barcelony, kde byla, hned jak jsme tam
dojeli, mše. Tam uţ bylo víc národů, nejen Češi. Po mši šli někteří na stadion (Camp Nou –
pozn. red.), někteří nakupovali suvenýry nebo se byli podívat na ţivé sochy, někteří vyrazili
do Parku Güell na Gaudího díla a na katedrálu Sagrada Família jsme se byli podívat.
V: A my jsme pak taky byli ve městě se podívat na Gaudího stavby. Podle mapky jsme
teda našli jenom asi tři, ale koupili jsme si tam celodenní lístek na metro a jezdili jsme.
Š: No Praţské 3 trasy se nedají srovnávat, tam to byla pořádná pavučina. Tak trochu
španělská vesnice  A potom jsme cestovali do Madridu.
V: Tam jsme strávili taky asi 5 nebo 6 dní.
Š: Zase nás tam ubytovali v tělocvičnách, akorát ţe jsme byli daleko od toho našeho
českého centra…
V: …takţe jsme museli vţdycky cestovat.
Š: Ráno jsme vlastně vstali a jeli jsme do toho českého centra…
V: …no protoţe dopoledne jsme měli vţdycky program tam a odpoledne jsme měli
jakoby svůj program. Tady v Madridu uţ to bylo takové volnější. A taky jsme měli kníţečku
s programem na večer, kde jsme si mohli vybrat nějaké koncerty, různé festivaly, modlitby
a adorace, mše…
Š: A večer jsme museli být do půlnoci zpátky v té tělocvičně, ale mohli jsme si domluvit
pozdní příchod.
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V: No to bylo ale výjimečně. Třeba jsme mohli jít na muzikál, který končil o půl druhé,
takţe to měli domluvený. A klíče od toho měli jenom Španělé, Češi vůbec. Takţe kdyţ
Španělé šli a zamkli, tak kdo přišel pozdě, spal venku. A stravování uţ bylo úplně jiné…
Š: …akorát ráno jsme dostali snídani a jinak jsme dostali stravenky…
V: …a k tomu mapu, kde bylo vyznačených 5 typů restaurací – italské, španělské,
vegetariánské a makrobiotické, čínské a taky fast foody. A v těch označených restauracích
jsme si mohli dát za stravenku zdarma jídlo asi do 12 Euro. Bylo dobré, ţe jsme si mohli
vybrat kaţdý podle svojí chuti.
Š: Já jsem si dal jednou biftek a hranolky v jedné restauraci a byl jsem zklamán, takţe
pak uţ jsem chodil jenom do fast foodů.
V: My jsme třeba vychytali dobrou španělskou restauraci, ţe jsme si mohli dát i předkrm.
A kaţdý jsme si dali něco jiného a pak jsme to od sebe navzájem ochutnávali.
Š: Já jsem ţádné španělské jídlo nechutnal, po gaspachu uţ jsem na to neměl nějak chuť.
Já jsem se drţel fast foodu nebo taky telepizzy. My jsme chutnali spíš jiné místní speciality.
Jeden kluk od nás si tam koupil láhev španělského červeného vína, tak jsme koštovali.
V: V podstatě kaţdý den jsme se domluvili a šli jsme něco ochutnat – jednou to byla
pizza, pak třeba zmrzlina, další den pivo – ta jejich třetinka…
Š: …a malé pivo se tam točí do dvoudecových skleniček na víno. Měli jsme akorát pivo
San Miguel, ale nijak nás nenadchlo, to neţ přinesl ke stolu, tak tomu padla pěna…
V: A my jsme s holkama ochutnali Sangríu s ovocem. To jsme zjistily, ţe je mnohem
silnější jak ty, co se prodávají tady u nás.
Š: V sobotu jsme se pak přesunuli na letiště na závěrečnou vigílii a nedělní ranní mši.
Sobotní vigílie byla teda přerušená deštěm, protoţe se přihnala bouřka.
V: To bylo docela krušný, no. Měli jsme mokrý věci…
Š: No byla nám docela zima. Někteří si ani nebrali spacák, ţe bude teplo přes noc.
V: Přes den padaly teplotní rekordy.
Š: To tam jezdilo asi 7 hasičských aut a hasiči stříkali vodu mezi lidi, protoţe byl pařák.
V: A v neděli ráno nás budili a vyzývali v reproduktorech, abychom uţ vstávali…
Š: …protoţe byla ta mše s papeţem. Celkem tam bylo asi 3500 poutníků z Česka. Ale to
jen na té mši, byli tací, co přijeli opravdu jenom na ty 2 dny do Madridu na letiště.
V: Ale překvapilo nás, ţe tam ani nebylo nějak extra moc Španělů, kteří to vlastně měli
doma. Co jsme vypozorovali, tak tam bylo asi nejvíc Francouzů, Němců a Italů. Holky se spíš
dívaly po Francouzích. A kluci zkoumali Španělky, ţe nechodí skoro vůbec namalované.
Š: No to nás překvapilo, to je pravda. A po mši jsme jeli zpátky akorát pro věci a vyrazili
jsme na cestu zpátky domů. To jsme po cestě zastavovali ve Versailles, kde jsme měli opět
9hodinovou přestávku a mši. A po cestě zpátky jsme jeli přes Paříţ, kolem Eiffelovky. A teď
jsme měli ještě 17. září pomadridské setkání v Brně v kostele sv. Michala, takţe jsme se zase
skoro se všema viděli po delší době, jinak si píšeme na Facebooku.
V: I se Španěly si píšou lámanou angličtinou. No španělsky ne…
Š: Já mám vţdycky jenom strach, kdyţ jsem na tom Facebooku, aby některá nenapsala,
protoţe to pak musím rychle googlit. Ale s angličtinou jsme si tam úplně bohatě vystačili.
A dost jsme si ji procvičili, to určitě.
V: Nám by byla španělština stejně asi k ničemu, protoţe v Tarragoně a v Barceloně
mluvili katalánsky. Pan farář se sice snaţil mluvit na ně španělsky, ale stejně se s nimi
nedomluvil, aţ potom v Madridu, tam uţ to bylo lepší. Ale jinak jsou Španělé takoví pohodáři
a moc se nenechají stresovat. A pořád říkají to jejich „mañana, mañana“ (zítra, zítra – pozn.
red.). Ti, co uţ byli před 4 roky v Německu v Kolíně nad Rýnem na setkání, tak říkali, ţe to
byla úplně jiná organizace, my jsme zatím neměli s čím srovnávat…
Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách www.saratice.cz.
lucka
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 S ÚSMĚVEM 
Dotaz uživatele na lince technické podpory:
Dobrý den,
loni jsem provedl upgrade Přítelkyně 1.0 na verzi Manţelka 1.0 a nový program
nečekaně spustil proces Dítě, s mimořádně velkou spotřebou paměti a systémových
zdrojů. V návodu není tato funkce zmiňována. Mimo to Manţelka 1.0 také zasahuje do
ostatních programů a natahuje se uţ při bootování systému. Ostatní programy, jako je
například noční Poker 10.3 a Pivo 2.5 od té doby přestaly fungovat, při jejich spuštění se
systém zhroutí. Zdá se, ţe Manţelku 1.0 nemůţu odstranit ze systému. Uvaţoval jsem o
návratu Přítelkyně 1.0, ale uninstall skončil neúspěšně.
Můţete mi někdo poradit?
Odpověď:
Váţený uţivateli, toto je velmi častý problém. Mnoho lidí přechází z Přítelkyně 1.0 na
Manţelku 1.0, domnívaje se, ţe je to neškodná zábavní utilita. Ale Manţelka 1.0 je
operační systém, navrţený tak, aby sám spouštěl ostatní aplikace. Nepouštějte se do
instalace! Dodatečné odstranění Manţelky 1.0 můţe mít za následek poškození
systémových zdrojů. Někteří se pokoušeli instalovat Přítelkyni 2.0, resp. Manţelku 2.0,
ale narazili na více problémů neţ v původním systému. Jiní zkoušeli spouštět Přítelkyni
2.0 paralelně na pozadí. Bohuţel, Manţelka 1.0 detekuje přítomnost Přítelkyně 2.0, coţ
zapříčiní konflikty, s následným kolapsem systému. Jediná moţnost, jak se vyhnout
problémům, je neinstalovat software Manţelka, ale pouţívat pouze Přítelkyni. Verze
Přítelkyně 1.0, 2.0, 3.0 atd. jsou navzájem kompatibilní, dokonce se mohou pouţívat
paralelně.
Nyní je jiţ pozdě, můţete jen varovat Vaše známé. Ještě dodáváme, abyste si dal
pozor na nedokumentovanou automatickou instalaci programu Tchýně 6.4.
S pozdravem FamilySoft
Další zkušenosti uživatelů:
Přidal bych zkušenost s instalací Manţelky 2.0, ale je to dost komplikované. Musíte
úplně odinstalovat Manţelku 1.0, coţ jde špatně, jelikoţ tam rezidentně běţí dceřiné
procesy, které na druhou stranu potřebujete k chodu systému. A to můţete mazat registry,
jak chcete, stejně 2.0 tu 1.0 pořád detekuje. Noční Tarok 7.7 a většina podobných utilitek
přestávaly dobře běhat uţ s instalací Dítě 1.0, verze 4.0 uţ nedovolí ani instalaci…
na Internetu vyhledala lucka

POCHVALA
Tak teď jsem zhlédla video k šaratické olympiádě a klobouk dolů, celá parta, která se
na tom podílela, zaslouţí velké uznání a pochvalu. Je krásné dívat se na to, ţe i v dnešní
době plné násilí se umí mladí bavit nejen sami mezi sebou, ale dokáţou bavit i ostatní
kolem sebe. Moc Vám všem fandím a uţ se těším, aţ zase něco vymyslíte. Jste báječní.
S díky Zdena Kaloudová (Zahradní)
Pozn. red.: Odkaz na video je umístěn v aktualitách na www.saratice.cz.
Odpovědná redaktorka: Lucka Kaloudová
Své příspěvky a podněty můţete odevzdávat na OÚ a v knihovně
nebo elektronicky na adrese knihovna@saratice.cz.
Vydává obec Šaratice jako občasník. Datum vydání 4. 10. 2011.
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