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Milí čtenáři obecního zpravodaje,
uţ jsou tomu víc neţ tři roky, kdy jsme poprvé na zasedání zastupitelstva
jednali o moţnosti vytvořit knihu o Šaraticích. Tenkrát jsme si mysleli, ţe to bude
vhodné doplnění oslav 800 let obce. Nějakou dobu jsme na knize i pracovali, ale
pak se vyskytly redaktorské problémy, a po dlouhé diskuzi jsme se smířili s tím, ţe
kniha při příleţitosti oslav jubilea obce nevyjde, ţe ji necháme ještě uzrát.
Nikdo z nás netušil, jak dlouho vlastně ve skutečnosti bude „zrát“ a jak dlouho
budou trvat následné konečné úpravy textu, výběr zajímavých fotografií, výběr
tiskárny, které naši knihu svěříme, sazba a další grafické úpravy…
Někteří z Vás uţ za tu dobu jistě zapomněli, ţe se o knize kdy mluvilo. Někteří
z Vás se však neúnavně zajímají, zda je vydání stále ještě v plánu.
Nyní nastal ten okamţik, kdy Vám mohu s radostí slíbit, ţe kniha skutečně
vyjde, a to ještě letos. Asi týden před Vánocemi by měla být k prodeji v kanceláři
obecního úřadu a v knihovně. Pokud tedy ještě uvaţujete nad nějakými vhodnými
dárky, moţná by to mohla být dobrá volba.

Karel Kalouda
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PODĚKOVÁNÍ

Milí spoluobčané,
ráda bych jménem šaratických stárek
poděkovala všem, kteří nám přispěli,
ať už finančně či dárkem do tomboly,
a umožnili nám tak uspořádat 13. babské hody v Šaraticích.
Děkujeme také těm, kteří se zúčastnili naší hodové zábavy
a tím nám dali najevo, že naše snažení nebylo zbytečné.
Za šaratické stárky Dana Pitrová

Milé stárky,
Vám všem bych ráda poděkovala za to,
že se snažíte udržet tradici v naší obci.
Je to spousta starostí a příprav a všechny jste mně moc pomohly.
Poděkování patří také Vašim rodinám, které nám naše přípravy tolerovaly.
Děkuji také panu starostovi, který má pro naše snažení pochopení
a také se do něj aktivně zapojuje.
Těším se, že se nás příští rok sejde zase o něco málo víc,
abychom udržely naši novodobě založenou tradici.
Vaše stárka Dana

POZVÁNKY
První adventní neděli,
tedy 27. listopadu,
se koná v 18 hodin před OÚ v Šaraticích

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU.
 společné odpočítání rozsvícení stromu
 krátké vystoupení ţáků ze ZŠ Šaratice
 Jeţíškova pošta na dětská přání
 vypouštění lampionů přání (i vlastních)
 stánek se svařákem a čajem na zahřátí
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V sobotu 3. prosince 2011 se koná ve dvoře OÚ

OBECNÍ MIKULÁŠSKÁ ZABIJAČKA.
Akce vypukne v 9 hodin ráno a po celý den bude co ochutnávat.
V čas oběda bude možnost
ochutnávky zabíjačkových polévek a vařeného masa (ovar, vnitřnosti atd.).
Odpoledne ochutnáme čerstvé jitrničky a jelítka.
Akce bude zakončena mezi 18. a 19. hodinou ochutnávkou škvarků.
Kromě toho si od dopoledních hodin budete moct zakoupit
douzovanou klobásu nebo cigáru,
v odpoledních hodinách potom zabijačkový guláš.
Během zabijačky si budete moct zakoupit
v pojízdné prodejně Pepíčkova uzenářství ze Ţatčan
zabijačkové speciality, čerstvé maso i uzeniny.

V průběhu dne budete mít opět moţnost si v budově fary
vytvořit za odborného dozoru vlastní adventní věnec nebo svícen.
Dobrou notu naladí harmonikář.
Těšíme se na Vás!
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OBECNÍ MIKULÁŠ
I v letošním roce bude kulturní výbor pořádat obecního Mikuláše. Snaţíme se tak
rodičům ulehčit práci se sháněním zodpovědného Mikuláše s druţinou. Toho našeho
totiţ můţete (jako kaţdý rok) pozvat k Vám domů prostřednictvím formulářů, které
jsou v tuto chvíli jiţ k dispozici v místních mateřských školkách, v knihovně, v chodbě
OÚ a také ke staţení na obecních stránkách www.saratice.cz. Vyplněné dotazníky,
prosíme, vhoďte do schránky OÚ nebo pošlete na e-mail kultura@saratice.cz, a to
nejpozději v sobotu 3. prosince (přihlášku můţete odevzdat i na obecní zabijačce).
Během neděle 4. prosince dáme dohromady itinerář pro obě obecní mikulášské
druţiny a dáme Vám vědět, kdy máte tu vzácnou návštěvu očekávat.
za kulturní výbor předsedkyně lucka

Přijměte srdečné pozvání na

TRADIČNÍ
PŘEDVÁNOČNÍ
SETKÁNÍ SENIORŮ.
Změna!!! Kdy: v úterý 13. 12. 2011 v 15 h v jídelně ZŠ Šaratice.
POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ JARMARK
Dny se krátí a sluníčka ubývá. V naší škole je však příjemně. Všude to voní
perníčky a ve třídách se začínají vyrábět dárky na náš jarmark. Chtěli bychom
pro Vás připravit příjemná odpoledne ve staročeském stylu.
Přijměte prosím srdečné pozvání do naší školy na:
VÁNOČNÍ JARMARK, který se koná od 15. 12. 2011 do 17. 12. 2011,
vždy od 12.00 do 18.00 hodin.
Vyvrcholením těchto svátečních dní bude KONCERT skupiny MAGNIFICAT
15. 12. 2011 v 17.00 hodin v malé tělocvičně.

Pozvánka na vánoční koncert v Heršpicích 16. 12. 2011
Mateřské centrum Ententyky Vás zve na vánoční koncert mladé muziky Šardice.
Koncert se koná v kulturním domě v Heršpicích v pátek 16. prosince 2011, začátek
v 19 hodin. Předprodej vstupenek i v kanceláři OÚ Šaratice, cena vstupenky 60,- Kč.
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Z FARNOSTI
Před 120 lety odešel na věčnost náš krajan Pelhřim Obdrţálek, kněz narozený
9. 5. 1825 ve Slavkově u Brna. On je autorem známé veršované modlitby pro děti
„Anděle Boží, strážce můj“, co zdomácněla v naší zemi (alespoň jejího českého znění,
které se výrazně liší od verzí ve světových jazycích). Zpracovával katechetickou
výuku formou otázky s veršovanou odpovědí. Pro toto adventní období si můţeme
vypomoci jeho textem o čekání na příchod Krista:
„Proroci též zbožní muži byli – vůli Boží lidem tlumočili;
k pokání lid napomínali – Messiáše předpovídali:
že se zrodí z čisté panny – na níž není žádné hany.
Narodí se v Betlehémě – v malém městě Judské země.
A že přijde spasit lidi – bez krále až budou židi.
Toť bez krále z rodu svého – z pokolení Judového.
Když pak on se narodí – celý svět se obrodí.“
Prostým veršem nastiňuje smysl adventu: čekat na Jeţíšovo narození, které
přemění ţivoty lidí, a to tak, ţe se intenzivně během čtyř předvánočních týdnů snaţíme
vnitřně projít „časem proroků“, abychom nasměrovali svůj ţivot k pravému dobru
a Bůh se nám mohl přiblíţit. (Vůbec nejde o dobu, kdy vysílá Nova, letos soutěţ
znova, o vánoční výzdobu. – I já jsem si zaveršoval ).
kněz Marek Slatinský

KULTURNÍ VÝBOR – Co se chystá na začátek roku 2012?
1. ledna
Novoroční lampionový průvod
8. ledna
Vítání občánků
8. ledna
Tříkrálový koncert
únor
Lyţařský zájezd do rakouských Alp*
25. února
Koncert Romana Dragouna ve vinárně Natálie
březen
1. ze 2 jarních zájezdů do termálních lázní (zřejmě Mošoň v Maďarsku)*
březen
Probouzení broučků*
25. března Přednáška cyklotrampa Jana Vlasáka ve vinárně Natálie
jaro
Zájezd na muzikál do Městského divadla Brno*
* Termíny těchto akcí budou včas upřesněny, sledujte internetové stránky a infokanál,
poslouchejte obecní rozhlas.
za kulturní výbor lucka

UPOZORNĚNÍ
Upozornění pro občany o odstávce systému cestovních dokladů – e-pasy
Z důvodu obnovy centrálního informačního systému cestovních dokladů
s biometrickými prvky nebude možné v období od 27. prosince do 1. ledna 2012
podávat žádosti o vydání e-pasu, provádět kontroly e-pasu a předávat vyhotovené
e-pasy občanům. V souvislosti s odstávkou systému je nejzazší možný termín pro
podání žádostí o vydání e-pasu stanoven na 19. prosince 2011.
Odstávka systému se netýká vydávání cestovních pasů typu „blesk“.
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Změny v agendě občanských průkazů
Vzhledem ke změnám v agendě občanských průkazů bude moţné poţádat
o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (který se
bude vydávat do 31. prosince 2011) nejpozději do 14. prosince 2011, bude-li ţádost
podána u úřadu příslušného pro vydání občanského průkazu (obecní úřad obce
s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana).
Bude-li ţádost o vydání stávajícího typu občanského průkazu podána
u nepříslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo u matričního
úřadu, bude zpracována a stávající typ občanského průkazu bude vydán, pouze pokud
bude ţádost podána nejpozději do 30. listopadu 2011. U matričních úřadů jiţ nebude
od 1. ledna 2012 moţné podávat ţádosti o vydání občanského průkazu.
matrika

Úřední adresa ohlašovny a doručení pošty – Informace týkající se
doručování korespondence určené občanům s úřední adresou Náves 83
Obecní úřad Šaratice nepřebírá korespondenci pro občany, jimţ byla přidělena
úřední adresa Šaratice, Náves 83. Tato adresa slouţí pouze jako evidenční údaj pro
vydání osobního dokladu a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence.
V budově OÚ Šaratice, na adrese Šaratice, Náves 83 nikdo z občanů s úřední adresou
nebydlí, a proto jim není moţno ţádnou korespondenci doručit. Úřad není ze zákona
oprávněn přebírat soukromou poštu fyzických osob.
Je v zájmu kaţdého občana učinit taková opatření, aby mu byly písemnosti
doručovány tam, kde se fakticky zdrţuje, respektive aby vyuţil všechny moţnosti
vyplývající z platné legislativy upravující problematiku doručování.
evidence obyvatel OÚ Šaratice

Za psí exkrementy hrozí pokuta!
Ano, je to tak. Za to, ţe neposbíráte po svém čtyřnohém miláčkovi jeho výkaly,
Vám hrozí pokuta. A i kdyţ to zřejmě není úplně moţné ošetřit i na vesnici, ale spíše
se tak děje ve městech, rádi bychom na Vás apelovali, abyste po svém pejskovi / psovi
/ hafanovi uklízeli, je to Vaše povinnost. A to i tehdy, kdyţ Vás zrovna nikdo nevidí!
Nebo kdyţ si myslíte, ţe Vás nikdo nevidí!? Dokud svého psa nenaučíte, aby „to“ po
sobě po kaţdém vykonání potřeby zabalil do igelitového sáčku a vyhodil do
nejbliţšího odpadkového koše nebo popelnice, je to na Vás!
Kaţdý z nás bude zřejmě mít raději pár „voňavých“ balíčků v popelnici neţ jedno
hovno před barákem…
lucka

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Připomínáme občanům, ţe v pátek (tj. dnes) probíhá sbírka ošacení do 16 hodin
a v sobotu (26. 11.) můţete staré oblečení přivézt či přinést na OÚ v době od 8 do 12
hodin dopoledne.
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 S ÚSMĚVEM 
1. Moje ţena a já chodíme dvakrát týdně na večeři do nějaké dobré restaurace.
Nejdřív si dáme nějaký aperitiv a potom obvykle místní specialitu. Přitom si
uţíváme příjemné společnosti. Ona chodí v úterý, já v pátek.
2. Máme oddělené loţnice. Její je v Brně, moje v Praze.
3. Beru svou ţenu všude. Ona však vţdycky najde cestu zpátky.
4. Kdyţ jsem se zeptal své ţeny, kam by chtěla jít na výročí naší svatby,
odpověděla, ţe někam, kde dlouho nebyla. Tak jsem jí navrhl kuchyni.
5. Vţdycky se drţíme za ruce. Kdybych ji pustil, šla by na nákupy.
6. Má elektricky vyhřívanou postel, elektrický mixér, elektrický opékač topinek,
elektrickou kulmu, elektrickou troubu, elektrickou myčku nádobí. Jednoho dne
povídá: „Všude spousta technických vymoţeností a já si přitom nemám kde
sednout.“ Tak jsem navrhl, ţe jí koupím elektrické křeslo.
7. Moje ţena mi řekla, ţe ji zlobí auto. Prý má vodu v karburátoru. Vzal jsem
tašku s nářadím a zeptal se, kde je auto. Odpověděla, ţe v rybníce.
8. Nechala si dát v salonu krásy pleťovou masku z piešťanského bahna. Dva dny
vypadala skvěle. Pak bahno opadalo.
9. Ráno běţela za popelářem a volala: Stihla bych ještě odvoz? Popelář se jen
vyklonil z okýnka a řekl: Ale jo, naskočte si!
10. Podle statistik je manţelství jednoznačně číslo jedna v příčinách rozvodu.
11. Nemluvil jsem se svou ţenou dva měsíce. Nechtěl jsem ji přerušovat.
12. Poslední hádku jsem zavinil já. Kdyţ se mě ţena zeptala, co je v televizi,
odpověděl jsem, ţe tištěné spoje, obrazovka a prach.
na Internetu vyhledala lucka

K ZAMYŠLENÍ – Několik zásadních PROČ?













Kdyţ plavání zeštíhluje, co dělají velryby špatně?
Kdyţ se kukuřičný olej dělá z kukuřic, jak je to potom s dětským olejíčkem?
Kdyţ super-lepidlo lepí všechno, proč ne vnitřek tuby?
Proč není nikdy obsazeno, kdyţ člověk vytočí špatné číslo?
Proč se člověk musí na návštěvu k jasnovidce objednat?
Proč se citrónová limonáda skládá většinou z příměsí, zatímco přípravek na nádobí
obsahuje pravou citrónovou šťávu?
Proč neexistuje krmení pro kočky s příchutí myši?
Kdyţ se na teflonu nic nepřichytí, jak to, ţe se to na pánvi udrţí?
Proč má benzinka otevřená 24 hodin denně na dveřích zámek?
Proč se ve Státech pouţívají při popravách tzv. „smrtící injekcí“ sterilní jehly
a stříkačky?
Jak se dostane řidič sněţného pluhu ráno do práce?
Kdyţ jsou černé skříňky v letadle nezničitelné, proč se celé letadlo nestaví z tohoto
materiálu?
na Internetu vyhledala lucka
7

INZERCE

Značkové dětské oblečení na zimu
Vše najdete na našem internetovém obchodě

www.trempik.cz
Neplatíte poštovné – osobní odběr v Hruškách (u Slavkova), ve Slavkově u Brna, popř.
v Brně nebo v Praze.
Pro všechny aktivní rodiče aktivních dětí, kteří touží společně poznávat krásy přírody a světa
kolem nás, pro všechny děti, které si zaslouží kvalitní vybavení zhotovené podle českých
norem a prověřené náročnými certifikacemi.
Oblečení – kombinézy, bundy, zateplené kalhoty, nepromokavé soupravy, softshellové
bundy a kalhoty, tepláky, termoprádlo, ponožky, čepice, batohy, spacáky, stany, návleky,
vařiče a spousta dalších vychytaných věciček, které Vám a Vašim dětem zpříjemní
a usnadní aktivní pobyt v přírodě.

Značkové dětské oblečení na zimu
Vše najdete na našem internetovém obchodě

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 25. 11. 2011.
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