Občasník OÚ v Šaraticích
OBSAH:







Slovo starosty
Ze školy
Z farnosti
Poděkování
Evidence obyvatel
Pozvánky

č. 1/2012, vydán 10. 2. 2012








Z knihovny
Počítačový kurz
K zamyšlení
 s úsměvem 
Oznámení – Respono
Odpověď na anonym

Milí čtenáři obecního zpravodaje,
letošní první vydání obecního zpravodaje začnu jako obvykle přáním, aby se
Vám tento rok všem podařil, a na jeho konci jste ho vnímali jako vcelku úspěšný.
Venku nás sice trápí dost kruté mrazy, ale i ty jednou skončí (údajně během dvou
týdnů). Není to ale tak strašné, ţe by se zastavil běţný ţivot. Proto i na pondělním
jednání zastupitelstva obce bylo o čem jednat. Mimo jiné jsme projednali a následně
i schválili návrh pro získání finanční podpory pro organizace a spolky, které se starají
o mimoškolní činnost našich dětí a mládeţe. Víme moc dobře, ţe za ní stojí jednotliví
nadšenci, kteří tomu věnují spoustu svého „volného“ času a energie. Na jednání rady
obce jsme se proto této problematice uţ několikrát věnovali, ale aţ nyní se nám
podařilo formulovat zásady, které na jednu stranu nebudou ty „dobré duše“ příliš
administrativně zatěţovat, ale na druhou stranu budou celkem snadno kontrolovatelné.
Jedná se tedy o jakési granty pro různá sdruţení a spolky, které mohou na základě
celkem jednoduché ţádosti získat finanční podporu pro svoji sportovní, klubovou nebo
jinou zájmovou činnost, kterou pořádají pro šaratické děti (celé znění zastupitelstvem
schválených pravidel a formulář pro podání ţádosti je na obecním webu – aktuality).
Smyslem této akce je podpořit rozumné vyuţití volného času našich dětí a mládeţe,
coţ by se nám všem mohlo vrátit i v běţném ţivotě – moţná bude méně poflakujících
se dětí, které nejsou ochotny nic a nikoho respektovat. Po roce to zkusíme vyhodnotit
a rozhodneme se, jestli touto cestou půjdeme i příště.
Do dalších dnů Vám dostatek radosti a pohody přeje

Karel Kalouda
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ZE ŠKOLY
Zápis do I. třídy pro školní rok 2012/2013
Ve čtvrtek 26. ledna 2012 proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. V odpoledních
hodinách přišlo postupně 28 dětí za doprovodu svých nejbliţších - maminek, tatínků
a sourozenců. V příjemné atmosféře a za pomocí čtyř ţáků z 5. a 7. třídy nejistota
z budoucích prvňáčků velice rychle opadla. Na děti čekaly různé úkoly ve dvou hezky
vyzdobených třídách. Poznávaly barvy, tvary, procvičily si prostorovou orientaci
a počítaly. Většina z nich předvedla, jak umí recitovat a namalovat hezký obrázek.
Všechny děti se moc snaţily.
Po povinné části zápisu byly pro děti připravené sportovní soutěţivé hry v malé
tělocvičně. Za kaţdý výkon obdrţely děti hezkou odměnu. S rodiči mohli budoucí
prvňáčci také navštívit školní druţinu a podívat se, kde budou trávit čas po vyučování.
Při zápisu musí děti prokázat, ţe jsou na školu připravené, pak mluvíme o školní
zralosti. Jsou však děti, které by mohly mít problémy s aklimatizací na školní
prostředí. Pro ty probíhají na naší škole tzv. edukační skupinky.
Letošní výsledek zápisu je takový, ţe po odkladech přivítáme na prahu nového
školního roku 26 prvňáčků – 10 dívek a 16 chlapců. Uţ teď se na ně všichni moc
těšíme.
Edukační skupinky pro předškoláky
V letošním školním roce probíhají edukační skupinky od listopadu, vţdy jednou za
měsíc od 16.00 hod. v 1. třídě. Na tuto činnost pod vedením Mgr. Dagmar Matyášové
a Mgr. Daniely Danielové dochází 16 dětí – 6 dětí ze Zbýšova, 2 děti z Hostěrádek
a 8 dětí ze Šaratic.
V tzv. edukačních skupinkách pracují děti, učitel a rodiče. Jejich cílem je rozvíjet
schopnosti a dovednosti důleţité pro zvládnutí vstupu do základní školy. Činnost je
zaměřena na smyslové vnímání, početní představy, rozvoj řeči, soustředěnost při práci,
uvolňování ruky, správné drţení tuţky apod. Učitelka vţdy seznámí rodiče s cílem
a významem prováděné činnosti. Rodiče se aktivně podílejí na plnění zajímavých
úkolů a mají moţnost srovnání.
Mgr. Eliška Novoměstská, ředitelka školy

Z FARNOSTI – Koncert duchovní hudby v Šaraticích
V neděli 15. ledna 2012 se ve farním chrámu sv. Mikuláše v Šaraticích uskutečnil
koncert duchovní hudby u příleţitosti ţivotního jubilea zdejšího rodáka P. Mariana
Rudolfa Kosíka, OPraem. Oslavenec se narodil 28. prosince 1951 v Šaraticích Rudolfu
Kosíkovi a Věře, rozené Střítecké. Po teologických studiích (1978–1983) působil jako
kněz ve Ţďáru nad Sázavou, Batelově, Panských Dubenkách, Archlebově, Věteřově,
Bohuslavicích u Kyjova, Ţarošicích, Brně-Ţidenicích, Nové Říši a Staré Říši. Dne 1. října
1999 byl na kapitule zvolen 15. novoříšským opatem a téhoţ roku téţ jmenován čestným
občanem Šaratic. Tato okolnost ve spojení s ţivotním jubileem byla podnětem
k uspořádání koncertu k jeho poctě.
Na úvod zaznělo Trumpet tune Henryho Purcella, poté následovala Vánoční pastorela
in C Jakuba Jany Ryby pro sóla, sbor, housle, trubku a varhany a Pastorela in A Jana
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Evangelisty Kypty pro sopránové sólo s nápaditou varhanní registrací. Vánočně laděný
koncert pak doplnil šaratický chrámový sbor písněmi Nebeský slavíček, k chvále Boţí
sladce prozpěvující, divné Boţí narození Adama Václava Michny z Otradovic
a krkonošskou koledou Hoši honem vzhůru. V podání čtyř sólových hlasů zazněla díla
Item jiná o narození Pána Krista Adama Václava Michny z Otradovic a Svatou dobu
v úpravě Antonína Tučapského, dva sólové ţenské hlasy pak interpretovaly Rybovu
pastorelu Spi, spi, neviňátko a to za doprovodu houslí a varhan. Na koncertu bylo dále
provedeno Ave Maria Charlese Gounoda, jeţ vzniklo na podkladu Bachovy klavírní
skladby. Předposlední skladbou koncertu bylo Chvalte radostně Krále Jeremiaha Clarka,
které v podání sboru, trubky, varhan a tympánů podtrhlo slavnostní atmosféru. Na závěr
zaznělo instrumentální Trumpet voluntary Johna Stanleyho.
Chvíli ticha ukončí delší potlesk, neţ bývá obvyklé, jako dík za hezký záţitek. Proto
zazní ještě přídavek Ave Maria Franze Schuberta. Děkuje a loučí se se všemi i oslavenec.
„Bylo to krásné,“ říkají odcházející posluchači před kostelem, místní i přespolní občané
z kraje vinné révy a vína, ke kterému zpěv patří od nepaměti.
Zdeněk Sedlák, kronikář obce Hostěrádky-Rešov

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat šaratickému chrámovému sboru pod vedením
varhaníka Mgr. Karola Frydrycha za koncert duchovní hudby, který zazněl
u příleţitosti ţivotního jubilea našeho rodáka P. Mariana Rudolfa Kosíka.
farníci

Chtěl bych tímto poděkovat všem domácím i přespolním hasičům zasahujícím při
likvidaci poţáru dne 2. 2. v naší obci; za jejich nelehkou práci, kterou ztěţoval krutý
mráz. Všechny jednotky bravurně splnily své úkoly i přes tohle úskalí. Slova díků patří
i obecnímu úřadu a firmě ZEV a. s. za technickou pomoc při tomto zásahu.
Josef Drabálek st., velitel SDH

EVIDENCE OBYVATEL – Statistika za rok 2011
V Šaraticích bylo k 31. 12. 2011 hlášeno k trvalému pobytu celkem 1016 obyvatel.
Nejstarší občanka naší obce oslavila loni 98. narozeniny, nejstarší občan se pak v roce
2011 doţil 87 let. Na konci měsíce ledna 2012 však krátce po sobě zemřely hned dvě
naše nejstarší občanky. Věnujme jim tichou vzpomínku.
V roce 2011 se narodilo celkem 14 dětí (8 dívek a 6 chlapců). Nejmladší občánek
Šaratic se narodil v polovině prosince 2011.
Sňatek uzavřelo v uplynulém roce 12 našich spoluobčanů, 9 občanů v průběhu
roku 2011 zemřelo (6 muţů a 3 ţeny).
Do Šaratic se také v roce 2011 celkem 45 občanů přistěhovalo, dalších 9 občanů
změnilo svůj trvalý pobyt pouze v rámci obce. Celkem 25 osob se naopak ze Šaratic
odstěhovalo.
matrika
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POZVÁNKY

Srdečně Vás zveme na

KONCERT ROMANA DRAGOUNA.
Česká rocková legenda, zpěvák, skladatel a klávesista
působí na hudební scéně od poloviny sedmdesátých let

a v Šaraticích vystoupí v sobotu 25. února ve Vinárně Natálie.
Vstupenky v ceně 100 Kč si můţete zakoupit v předprodeji v kanceláři OÚ.

Termální lázně
Do termálních lázní v Mošoni, kam se kulturní výbor vypraví v sobotu 3. března, uţ
se mohou zájemci hlásit pouze jako náhradníci, kapacita autobusu je plně vyčerpána. Ty
z vás, kteří zaváhali a nestihli se včas přihlásit, jistě potěší, ţe se do termálních lázní
chystáme v tomto pololetí ještě jednou, a to pravděpodobně do Dunajské Stredy na
Slovensku orientačně někdy na přelomu května a června. Bliţší informace budou
zveřejněny v příštím čísle Obecního zpravodaje.

Kulturní výbor srdečně zve děti i dospělé
na slavnostní jarní průvod Šaraticemi s názvem

PROBOUZENÍ BROUČKŮ.
Sraz dětí v maskách broučků a berušek
a dospělých s lucerničkami všech druhů
je v pátek 23. března v 17.30 h před OÚ.
Průvod zakončíme na sportovním areále,
kde bude pro masky připraveno občerstvení.
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Srdečně Vás zveme na zábavnou přednášku

cyklotrampa Honzy Vlasáka,
který uţ na kole procestoval půl světa.
O svých záţitcích napsal několik kníţek,
které nasbíraly mnohá ocenění, především za originalitu a humor.
Většinu z nich si budete moct na akci prolistovat a zakoupit.
Audiovizuální prezentace,

která se uskuteční v neděli 25. března ve Vinárně Natálie,
se bude týkat především Jiţní Indie a Albánie.
Nenechte si ujít toto poutavé vyprávění, třeba Vás inspiruje…

Z KNIHOVNY
Moţná se některým z Vás můţe zdát, ţe se v naší knihovně nic neděje. Opak je ale
pravdou – děje se tam toho víc neţ dost… Přijďte se o tom přesvědčit na vlastní oči 
V úterý byla na Facebooku knihovnou vyhlášena blesková výtvarná soutěţ pro děti do
15 let s názvem „O nejhezčí malůvku dětského hřiště“. Ve čtvrtek (včera) se nám nakonec
sešlo pět krásných obrázků a všechny budou odeslány do Prahy spolu s ţádostí o dotaci na
nové dětské hřiště v Šaraticích. Věříme, ţe obrázky poslouţí dobré věci a děti se
v Šaraticích budou moct v blízké době radovat z nových atrakcí a prolézaček. Vyhlášení
vítězů a odměnění všech účastníků soutěţe se uskuteční v úterý v 18 hodin v knihovně,
kde budou ke zhlédnutí také kopie vybraných obrázků. Všichni jste srdečně zváni.
Další akcí, která jiţ probíhá delší dobu, ale stojí za připomenutí, je sběr víček od PET
lahví. Koš se nám úspěšně plní, ale zapojit se můţete i nadále aţ do odvolání.
Nashromáţděné vršky jsou průběţně předávány jedné mateřské školce, kde mají
přislíbenou za víčka skluzavku pro děti.
V minulých dvou týdnech jsme měli v knihovně celkem pilno. Nejmenovaná dárkyně
věnovala naší knihovně celkem sedm krabic od banánů plných kníţek. Ty jsem následně
přebrala, některé rovnou zlikvidovala, některé odloţila jako nabídku pro antikvariáty
a okolní knihovny (z případně získaných financí za tyto knihy bude rozšířena nabídka
povinné literatury), ale stále nám jich více neţ 120 v knihovně zůstalo. Nyní uţ jsou
všechny připraveny pro nedočkavé čtenáře – řádně zaevidovány, orazítkovány, očíslovány
a obaleny. Tím ale přísun knih do naší knihovny rozhodně neskončil. Uţ máme opět
připravené knihy k evidenci – jednak z antikvariátu, ale také tašku plnou nových dětských
knih od další dárkyně. Na cestě je rovněţ další povinná literatura pro studenty středních
škol, aby měli z čeho vybírat  Seznam knih, které jsou v knihovně k dispozici, je
průběţně aktualizován i na stránkách www.saratice.cz/knihovna.
O tom, ţe se toho v naší knihovně děje opravdu dost, svědčí i odměna v podobě
společenských her pro děti do dětského koutku, kterou jsem převzala v listopadu na
semináři neprofesionálních knihovníků v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. Další
potěšující zprávou je skutečnost, ţe byla Obecní knihovna Šaratice navrţena na ocenění
za region Vyškov v rámci slavnostního shromáţdění knihoven jihomoravského
kraje. Na tomto shromáţdění bude knihovna představena krátkou prezentací a věřím, ţe
některými akcemi můţeme inspirovat knihovny z blízkého i vzdálenějšího okolí.
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V loňském roce toto ocenění získala knihovna v sousedních Hostěrádkách, tak tentokrát
nepoputuje odměna příliš daleko.
A co se chystá v blízké době? Aby naše knihovna neusnula na vavřínech, uţ teď můţu
slíbit několik jarních akcí, především pak druhé kolo počítačového kurzu (viz následující
článek). Loni přibyla v naší knihovně slovenská kniha s názvem „Kilá, ktoré mi zmenili
ţivot“ popisující skutečný příběh ţeny, která shodila 62 kilogramů. S autorkou a současně
hlavní hrdinkou této knihy domlouváme návštěvu naší knihovny spojenou s besedou. Vy,
kteří se chcete nechat inspirovat, motivovat či poučit, si můţete knihu doplněnou DVD
s ukázkami efektivního cvičení přijít vypůjčit v otevírací době knihovny, tj. v pondělí od
13 do 16 hodin a v úterý od 16 do 19 hodin. Těším se, ţe po přečtení zajímavého
ţivotního příběhu se sejdeme na jarní besedě v dobré náladě a hojném počtu.

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO NOVÉ ZÁJEMCE
Jiţ dříve jsem v jednom ze zpravodajů vybízela zájemce k tomu, aby se přihlásili na
nový počítačový kurz pro začátečníky. V této chvíli uţ máme opět asi 10 zájemců a ihned
po domluvě s vedením školy o propůjčování počítačové učebny bude kurz opět zahájen.
Ještě zbývají ale volné počítače, proto prosím další zájemce, aby se informovali
a případně přihlásili přímo u mě na telefonním čísle 777 057 714, a to pokud moţno do
středy 15. února. V případě, ţe i nadále nebudou obsazeny všechny počítače, nabídneme
účast na kurzu zájemcům ze sousedních obcí.
knihovnice lucka

NABÍDKA
Váţení občané, od středy 1. 2. 2012 do středy 29. 2. 2012 probíhá ojedinělá akce
satelitní společnosti Digi Tv (satelitní poskytovatel televizních programů). Nabízíme Vám
3 měsíce zdarma (únor, březen a duben roku 2012), pokud registrace proběhne v měsíci
únor. Proto neváhejte a objednejte si sluţbu uţ teď. Více informací se dozvíte na
reklamních letácích, obecní vývěsce, obecním úřadě a na stránkách www.cz.digi.tv.
Lucie Tesařová, obchodní oddělení Digi Czech Republic

K ZAMYŠLENÍ – Ţeny se stále zlepšují…
Věk 3 roky: podívá se na sebe a vidí Královnu
Věk 8 let:
podívá se na sebe a vidí Popelku
Věk 15 let: podívá se na sebe a vidí Škaredou sestru (mami, já nemůţu jít do školy tak
jak vypadám!!)
Věk 20 let: podívá se na sebe a vidí: „moc tlustá/moc hubená, moc krátká/moc dlouhá,
moc plochá/moc oblá“, ale rozhodne se jít i tak ven.
Věk 30 let: podívá se na sebe a vidí: „moc tlustá/moc hubená, moc krátká/moc dlouhá,
moc plochá/moc oblá“, ale protoţe nemá čas to napravit, jde i tak ven.
Věk 40 let: podívá se na sebe a vidí: „moc tlustá/moc hubená, moc krátká/moc dlouhá,
moc plochá/moc oblá“, ale řekne si: „Alespoň jsem čistá“ a jde i tak ven.
Věk 50 let: podívá se na sebe a vidí: „já jsem“ a jde kamkoliv, kam chce jít.
Věk 60 let: podívá se na sebe, vzpomene si na všechny ty lidi, kteří se uţ na sebe do
zrcadla podívat nemůţou. Jde ven a svět jí patří.
Věk 70 let: podívá se na sebe a vidí moudrost; jde ven a těší se ze ţivota
Věk 80 let: neobtěţuje se díváním; nasadí si purpurovou čapku a jde ven, bavit se
světem.
Možná bychom všechny měly sáhnout po té purpurové čapce dřív…
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 S ÚSMĚVEM  – Muţská typologie podle IT:
1. Typ Virus:
Ani nezpozoruješ, a nastěhuje se ti do bytu; všechno si přivlastní.
2. Typ Internet:
Musíš zaplatit za přístup.
3. Typ Server:
Kdyţ ho potřebuješ, vţdy je obsazený.
4. Typ Windows:
Je plný chyb, ale nedokáţeš si bez něho představit ţivot.
5. Typ PowerPoint:
Je atraktivní, můţeš se s ním pochlubit, ale sám o sobě nemá hodnotu.
6. Typ Excel:
Říká se, ţe ví kdeco, ale ty ho pouţíváš jen pro základní úkony.
7. Typ Word:
Vţdy má pro tebe překvapení, ale v podstatě mu nikdo nerozumí.
8. Typ DOS:
Kdysi ho měli všichni; dnes o něho nikdo nemá zájem.
9. Typ ScanDisk:
Všichni vědí, ţe je uţitečný a chce jim pomoci, ale nikdo neví, co vlastně dělá.
10. Typ ScreenSaver:
Nehodí se na nic, ale aspoň tě zabaví.
11. Typ Kabel:
Je dobrý, jen kdyţ je zastrčený.
12. Typ Infraport:
Chce udrţovat přátelství bez kontaktu.
příspěvky K zamyšlení a  s úsměvem  na Internetu vyhledala lucka

OZNÁMENÍ – RESPONO
Od března budeme třídit bioodpad
Kaţdý občan na Vyškovsku ročně vyprodukuje aţ 90 kg biologicky rozloţitelných
odpadů (bioodpadů). Vhodným zpracováním lze z bioodpadu vyrobit kvalitní hnojivo
nebo dokonce elektrickou energii a teplo v bioplynové stanici. Od dubna budeme mít
moţnost třídit bioodpad i my v Šaraticích – nově budeme mít v obci 6 speciálních
kontejnerů.
Co jsou to bioodpady?
Biologicky rozloţitelné odpady neboli bioodpady jsou organické odpady, které jsou
významně zastoupeny ve směsném komunálním odpadu a tvoří aţ 40 % jeho hmotnosti.
 odpady z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny,
zbytky pečiva a obilnin, květiny, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajové
sáčky
 odpady ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé rostliny, listí, seno, sláma
Mezi bioodpad nepatří:
 plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad
(chemikálie, léky, postřiky, barvy, baterky), směsný
odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí,
jednorázové pleny, uhynulá zvířata.
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Milý anonyme,
vyuţívám tuto veřejnou cestu k tomu, abych reagovala na tvůj dopis, který mi byl
doručen, ale já bohuţel nevím komu odpovědět soukromě…
Nevím, jak jsi starý, zda jsi starousedlík či přistěhovaný, muţ nebo ţena. Píši jménem
všech stárek, které mě vybraly, abych se pro určité období postarala o udrţení jedné
z tradic v naší obci. Ano, tato tradice nemá dlouhého trvání, pouhých 13 let, ale je to
tradice, při které se dostávají ke slovu lidové písničky a kroje.
Já si od dětství pamatuju, ţe k nám vţdy v období plesů, zábav a hodů chodili
organizátoři těchto akcí nás pozvat, respektive naše rodiče. NENÍ NIČÍ POVINNOST
PŘISPÍVAT NA TYTO AKCE, ale podle mého názoru je hezké, kdyţ je člověk pozvaný
osobně a můţe se sám rozhodnout, jestli danou akci navštíví nebo ne.
My stárky z příspěvků, které vybereme při zvaní, na hody upečeme koláče pro hosty,
kteří se hodů zúčastní.
Takţe závěrem, milý anonyme, NENÍ NIČÍ POVINNOST PŘISPÍVAT NÁM, AŤ
UŢ FINANČNĚ NEBO DAREM DO TOMBOLY. Kaţdý to dělá dobrovolně a podle
svých momentálních moţností. A kdyţ nechceš, neotvírej lidem, kteří udrţují tradice.
Mezi starší generací, jak jsi je označil důchodci, je spousta lidí, kteří se na nás těší,
prohodí s námi pár slov a někteří, kterým to zdravotní stav dovolí, nás dokonce na naší
hodové zábavě potěší svou účastí. A právě kvůli těmto lidem stojí za to tyto tradice
udrţovat
Za šaratické baby Dana Pitrová

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 10. 2. 2012.
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