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Milí čtenáři obecního zpravodaje,
prodluţující se denní světlo (za to můţe ale i mnohými nenáviděná změna letního
a zimního času) a v minulých dnech i slunečné počasí jsou takovým startovacím
motorem pro nás všechny, kteří máme v oblibě jarní období. Je to doba, kdy se
probouzí příroda, a tak se i nám chce udělat po zimě, a mnohdy vlastně i po podzimu,
na zahrádkách úklid. Pěkně pohrabat trávníky, zastřihnout nějaké zaschlé větvičky na
keřích a stromech a nachystat záhonky na novou úrodu.
Obdobně to vnímáme i my na OÚ, kteří do jisté míry „zodpovídáme“ za vzhled
a i bezpečnost venkovní (veřejné) zeleně. Proto jsme také ještě na konci období
vegetačního klidu za spolupráce s odbornou firmou vyřezali a prořezali některé
nemocné a jinak nebezpečné stromy. Na volných plochách jsme hned provedli 1. etapu
nové výsadby, abychom uvolněné prostory co nejdříve zhodnotili. V příznivých
klimatických podmínkách budeme v této činnosti určitě pokračovat, takţe někteří
rádoby kritici mohou i nadále za okny sledovat, jestli a jak se postupně obnovuje
a ozdravuje veřejná zeleň.
Na tomto místě bych ale také rád poděkoval všem, kteří se nebojí vyjít před svůj
dům zamést chodník, vyhrabat kousek trávníku a popř. zvednout nějaký zatoulaný
papírek či igelit (větší hromádky odvezou po dohodě obecní zaměstnanci). I tímto
zdánlivě jednoduchým úkonem (na špatný zdravotní stav se můţe vymlouvat jen
opravdu málokdo) kaţdý z nás přispěje k tomu, abychom měli i v tomto roce pěknou
obec.
Do dalších dnů Vám dostatek radosti a pohody přeje

Karel Kalouda
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PS: Ještě doplnění k nádobám na bioodpad
V minulých dnech byly po obci rozmístěny nádoby na bioodpad, které budou od
poloviny dubna pravidelně vyváţené. Jejich účelem je nabídnout občanům moţnost
třídit bioodpad i při běţném domácím a kuchyňském provozu. Proto byly pouţity
menší nádoby na více místech, aby se dalo předpokládat, ţe např. slupky z brambor
a odkrojky zeleniny bude vůbec někdo chtít třídit. Jejich kapacita se můţe příleţitostně
doplňovat i suchou trávou a ostatními povolenými materiály (viz nálepky na
jednotlivých nádobách). V ţádném případě ale jejich objem nebyl uvaţován na
veškerý odpad z vašich zahrádek, zvláště ne v tomto období, kdy všichni vyhrabou
všechny trávníky a ostříhají všechny proschlé a promrzlé keře. Pro tyto účely zůstává
k dispozici velkoobjemový kontejner ve dvoře za OÚ přístupný v obvyklé době.
Pro tento kombinovaný systém jsme se rozhodli jednak z estetických důvodů (ulice
plné dalších popelnic) a i z důvodů ekonomických – co si budeme nalhávat, za kaţdou
sluţbu musí někdo dříve nebo později zaplatit….

SVOZ BIOODPADU V ŠARATICÍCH
V obci jsou rozmístěny sběrné nádoby na bioodpad. Firma Respono bude tyto
nádoby vyváţet pravidelně každý lichý týden v pátek, první svoz se uskuteční
v pátek 13. dubna 2012.

Z FARNOSTI
Můj oblíbený spisovatel Karel Čapek, který se do náboţenského dění výrazně
nezapojoval, přece jen uznal, ţe pouze Církev je schopna nabízet krásu, oslavu
a poetiku: „Demokracie je pěkná, ale neumí udělat ani jednu slavnost… Ještě
z vadnoucí ruky církve přijímáme vánoce a velkonoce a Dušičky; ještě staré katolictví
udrţuje posvátné dělení roku, ale my bezboţní jsme nenašli nic, zhola nic, místo
toho.“
Uvedený výrok z jeho Kalendáře mě přišel na mysl v souvislosti s Velikonocemi.
Tyto svátky jsme přijali jako oslavu, kterou nabídla Církev. Přijali jsme je jako krásný
dar „veliké noci“, kdy Bůh dává člověku darem věčný ţivot. Důvodem je, ţe právě
tato oslava Jeţíšova zmrtvýchvstání nám pomáhá lépe proţít náš ţivot. Můţeme to
doprovodit další úvahou našeho národního spisovatele o filozofii praktického ţivota:
„Je-li nějaký ţivot, jenţ spíše by byl dobrým ţitím neţ jiný, a je-li nějaká myšlenka,
která, přijmeme-li ji, by nám pomohla ţíti tímto ţivotem, pak bylo by vskutku lépe pro
nás věřiti v tuto myšlenku.“
Velikonoční oslava nám připomenula nejen krásným způsobem Jeţíšův ţivot od
jeho ukřiţování aţ po vzkříšení (a drobnějším způsobem ji proto opakujeme při kaţdé
nedělní bohosluţbě), ale zároveň nám poskytla dobrý příklad, kdyţ si Kristus
v posledních hodinách ţivota netouţí uţít, ale poučit apoštoly; kdyţ v utrpení
nepodléhá beznaději, ale na kříţi se modlí; a kdyţ poté, co vstane z hrobu, se nemstí
nepřátelům, ale jde ukázat apoštolům, ţe Bůh ho ochránil.
kněz Marek Slatinský
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ZE ŠKOLY – Soutěžní úspěchy našich žáků
Na jaře kaţdého školního roku se konají okresní a krajské soutěţe, v nichţ měří
ţáci z různých škol své síly. Jsme menší úplnou školou, a proto vnímáme kaţdé
umístění našich ţáků na předních příčkách jako prestiţní. I v tomto školním roce
jsme uţ zaznamenali několik výrazných úspěchů a oceněným ţákům blahopřejeme.
Okresní kolo recitační soutěže
Naši ţáci z 5. třídy se zúčastnili okresního kola recitační soutěţe ve Vyškově a získali
2. a 3. místo. Krásné druhé místo ve své kategorii obsadil Dominik Brázdil s úryvkem
Exupéryho Malého prince a postoupil do krajského kola. Třetí místo obsadil Vojtěch Bělík,
který přednesl báseň Jak šli bratři pro kládu od Jiřího Ţáčka.
Okresní kolo Pythagoriády
Ani v této soutěţi naši ţáci nezklamali. Zuzana Lorenzová z 6. třídy obsadila 6. místo,
Martin Mixa 7. místo a dvě ţákyně ze 7. třídy Magdaléna Robešová a Eva Pecinová obsadily
5. místo.
Okresní kolo biologické olympiády
Velkou radost jsme měli z úspěchu Petra Vajíka z 9. třídy, který skončil na 4. místě
a postupuje do krajského kola.
Okresní kolo olympiády v českém jazyce
Potěšujícího výsledku z 38 soutěţících dosáhly v této olympiádě dvě ţákyně z 9. třídy
Kamila Lorenzová, 7. místo a Kateřina Dúpalová, 17. místo.
Okresní soutěž O nejoriginálnější velikonoční kraslici
Blíţí se Velikonoce, a tak u nás proběhla soutěţ O nejoriginálnější velikonoční kraslici.
Kraslice vítězů školního kola byly poslány do Vyškova, kde 3. místo obsadily sestry Eva
a Hana Máckovy. V sobotu 31. 3. 2012 se obě děvčata zúčastnila slavnostního předávání cen
ve Vyškovském muzeu.
Soutěž na ČT 1 Věříš si?
Jiţ tradičně naše děti zápolí ve vědomostní soutěţi Věříš si? Letos naši školu zastupovala
Eva Pecinová ze 7. třídy, která zdárně odpověděla na všechny připravené otázky a vyhrála.

Čekají nás ještě další soutěţe. Kromě olympiád je to i Slavkovské memento, na
které jsme jiţ tradičně zaslali literární a výtvarné práce.
Mgr. Eliška Novoměstská, ředitelka školy

SVĚDECTVÍ NALEZENÝCH DOPISŮ A DENÍKU
Před několika lety jsem na půdě ve staré krabici od bot objevila zaţloutlé dopisy
a jakýsi špinavý deník. Moje zvědavost mě postrčila k tomu, abych obsah důkladně
prozkoumala. Brala jsem do ruky jedno psaní po druhém a hltala kaţdé slovo: „…drahý
manţeli, nemáme ţádné peníze, Josef je nemocný…“. Nevím, co se stalo, ale jakoby se ve
mně něco probudilo a hnalo mě za prababičkou, aby mi pomohla rozluštit, kdo to byl
Josef, o němţ se psalo v tom starém psaní. Mohl by to být její syn? Ten nosil totéţ jméno!
Prababička mi moje domněnky potvrdila a začala vyprávět svůj příběh, jenţ dopisy
i dědův deník dokreslil.
Psal se rok 1914 a právě začala 1. světová válka. Císař František Josef I. nechal
naverbovat všechny mládence a muţe. Mezi nimi byl i můj prapradědeček, který tak
musel opustit svoji ţenu Františku a čtyři děti. Při odchodu manţelce slíbil, ţe jí bude psát
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vţdy, kdyţ to bude moţné. Děda byl odvelen do Polska. Zde se seznámil se svým novým
kamarádem Václavem a tady si také začal psát svůj deník.
Ze stejného roku jsou datovány jeho první dopisy pro babičku, tehdy ţijící se všemi
dětmi v sousední obci.
„Drahá ţeno. Všechny vás mnohokrát zdravím. Jsem dosud zdráv. Mám se dobře, jen
tu stále mrzne nebo je sychravé počasí. Kabát a boty jsem jiţ dostal, jenţe boty mi otlačily
palce a strašně to bolí. Nevím, jak to bude, aţ pořádně zamrzne. Své boty jsem si dal
spravit. Píšeš mi, ţe chodíš na řepu. Jestli to není potřeba, tak proč se dřeš? Stačí, kdyţ
obslouţíš čtyři děti a celou domácnost. Je toho dost. Obávám se, abys to neodnesla
nemocí. Kdo by se pak o ty děti staral? Já se mám dosud stejně, jenţe s tím prádlem to
není v pořádku. Děti by mě nepoznaly. Vţdyť jsem se neholil, co jsem z domu odešel.
Peníze, těch 27 korun na mundůr, jsme nedostali. Prý aţ půjdeme domů… Kdy to bude, to
ví sám Bůh, ale někdy snad přece. S Bohem. Alois.“
Takových dopisů přišlo ještě mnoho a babička dědovi také mnoho dopisů poslala.
„Drahý manţeli, srdečně tě pozdravujeme a stokrát líbáme. Jsme všichni zdraví
a i tobě to přejeme. Lístek, kde píšeš, ţe tam je zima a sychravo, jsme od tebe dostali.
Josef mně povídá, abych mu odemkla světnici. Byla tam tvá fotka. Vzal ji a řekl, ţe je mu
smutno po tatínkovi a ţe se podívá na tvoji fotografii. Musela jsem mu ji sundat. Josef tě
líbal a povídá: Boţe, tatínku, kdy dojdete jenom domů? Musela jsem plakat. S Bohem.
Nashledanou.“
V dědově deníku jsem našla i tento zápis z roku 1915:
„Včera večer jsme šli do jedné vsi. Ta byla našima dobyta. Spali jsme pod stromy.
Ráno zas pršelo. Odpoledne jsme šli na to místo. Prohledali jsme bojiště. Bylo tam moc
mrtvých. Sebrali jsme celty. Šli jsme pak do jednoho domu a našli tam pár slípek. Někteří,
co měli hlad, je vařili. Já jsem měl taky velký hlad. Opekl jsem si slepici na kastrůlku,
který tam leţel na zemi. Jeden sedlák nám dal mlíko, brambory a okurky. Pořád jsme měli
hrozný hlad a ţízeň. Pak dále v jedné vsi jsme se usadili. Tam jsme byli týden. Pak jsme
šli zase dál a já jsem musel jeden večer stát po kolena ve vodě, abych hlídal. Šest kroků
ode mě padl granát, ale nic se mně nestalo. Bylo tam bláto a mělko.“
Přišel rok 1916 a děda se dlouhou dobu neozval. Dne 29. 5. 1916 dostala babička
dopis, avšak od Václava, kde se psalo: „Drahá Františko, vím, ţe se ti uţ dlouhou dobu
Alois neozval. Je mi to líto, ţe ti to musím oznámit, ale Alois zemřel. Nechtěli mi nic říct.
Věci po Aloisovi by ti měly kaţdým dnem přijít. Je mi to líto. S Bohem. Václav.“
Babička se zhroutila a ptala se sama sebe, jak ţít dál: „Co s námi bude? Kde mám vzít
peníze na ţivobytí?“ Na tyto otázky neznala odpověď. Navíc její nejmladší syn Josef byl
v té době váţně nemocný. Měl zápal plic. Celý dlouhý rok se o něj babička starala, přesto
v roce 1917 zemřel. Bylo mu teprve 12 let.
Vím, ţe ostatní děti babička vychovala dobře a ve zdraví se doţili vysokého věku.
Kolik smutku však zaţívala, to ví, jak říkal děda, jen sám Bůh.
Celý příběh mnou otřásl. Kaţdou buňkou svého těla jsem vnímala bolest. Hlavou mi
prolétlo: kolik takových ţen bylo, jimţ se nevrátili manţelé? Kolik dětí přišlo o tatínky,
kolik muţů se nevrátilo ke svým ţenám…
Přeji si pro všechny lidi na světě, aby se nic takového, co bylo ukryto v dopisech,
nikdy neopakovalo.
Literární esej žačky ZŠ Šaratice
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Z KNIHOVNY – Ocenění a změna otevírací doby
Tuto středu (11. dubna) se uskutečnilo v prostorách Moravské zemské knihovny
v Brně Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje. Při této příleţitosti bylo
oceněno celkem 12 knihoven a ta naše/Vaše byla jednou z nich. Kaţdá z oceněných
knihovnic obdrţela kromě finanční odměny květinu, knihovnické věcné dary (fólie,
lepítka, propisky apod.), kníţku, která bude zařazena do fondu knihovny, „diplom“, který
hrdě vystavím v knihovně, láhev vína (ta uţ je vypitá) a bonboniéru, kterou budu
rozdávat v knihovně, dokud bude co rozdávat – tak přijďte a oslavte úspěch s námi
O této akci dokonce informoval ve čtvrtek 12. 4. Brněnský deník Rovnost (str. 5). Článek
bude naskenován a zveřejněn na stránkách knihovny www.saratice.cz/knihovna.
Otevírací dobu v knihovně vţdy nerada měním, protoţe mám pocit, ţe pak dlouho
trvá, neţ si čtenáři zapamatují, kdy mají přijít. Letos jsem se však rozhodla zavést tzv.
letní provozní dobu. Od začátku května do odvolání tedy bude knihovna otevřena:

úterý
středa

15–18 hodin
18–21 hodin

Zavřeno bude ve sváteční dny, tj. v úterý 1. a 8. května!
Teď uţ se skutečně nikdo nebude moct vymlouvat, ţe knihovnu nestíhá Tak
uvidíme, jak se tento provoz osvědčí a zda u něj zůstane i v zimě nebo jen do konce září…
knihovnice Lucka

SBÍRKA OŠACENÍ – DIAKONIE BROUMOV
Diakonie Broumov pořádá ve spolupráci s Obecním úřadem sbírku (nejen) starého
ošacení. Ta se uskuteční v pátek 20. dubna od 8 do 18 hodin a v sobotu

21. dubna od 8 do 12 hodin.
Jaké věci je možné darovat:
 Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůţkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
 Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se
boty neztratily
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 – musíme jej nechat na vlastní náklady zlikvidovat
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.
Děkujeme za Vaši pomoc.
http://www.diakoniebroumov.org/
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Z KULTURNÍHO VÝBORU
Na posledním jednání zastupitelstva obce (19. března) byla oficiálně schválena
personální změna v našem kulturním výboru. Pracovně vytíţeného Pavla Ševčíka, který
odstoupil z funkce člena KV, nahradil Filip Kropáček. My ostatní („kulturačky“) mu
přejeme hodně zdaru a trpělivosti s dámským kolektivem
Do konce června, kdy si dáváme tradičně letní přestávku v pořádání akcí, nás ještě
čeká: 30. dubna Pálení čarodějnic (více na plakátech)
8. května Zájezd do Bratislavy (viz příspěvek níţe)
19. května Voříškiáda (tentokrát „organizujeme“ pouze občerstvení)
24. června Soutěžní odpoledne pro děti (letošní téma zatím neprozradíme)
Červnový zájezd do termálních lázní v Dunajské Strede bude oproti původnímu plánu
uspořádán aţ na podzim. Zájemcům však jako náhradu nabízíme zájezd do termálů
v Györu, kde to mnozí z Vás jiţ dobře znají. Kulturní komise v Sokolnicích tam vypraví
zájezd v neděli 20. května a také 24. června. Ze Šaratic bude odvoz do Sokolnic zajištěn
(podle počtu účastníků buď autem nebo autobusem). Bliţší informace budou k dispozici
v knihovně u Lucky Kaloudové.
A oproti zvyklostem nebudeme zahálet ani o letních prázdninách. Připravujeme pro
Vás nabídku cyklistických výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí. Máte se na co těšit
za kulturní výbor předsedkyně Lucka

ZÁJEZD DO ZOO V BRATISLAVĚ
Opět jsme se rozhodli uspořádat jiţ tradiční květnový zájezd do ZOO, avšak letos
poprvé vyrazíme do zahraničí. Vyuţijeme toho, ţe do konce května mohou děti ještě
cestovat s rodiči na jejich cestovní pas či občanský průkaz (pokud jsou děti v tomto
dokladu zapsané) a v úterý 8. května vyrazíme do hlavního města sousedního Slovenska.
Kromě 147 druhů zvířat k obdivování ZOO nabízí bufety se stolováním v přírodním
stylu, ZOO shop s pestrou paletou propagačního materiálu a suvenýrů, dvě dětská hřiště
(průlezky, lanová dráha, trampolína, rodeo zvířátka, dětská elektrická autíčka, houpačky,
dětský bagr) a víkendové vození na ponících. Stejně jako ve Vyškově je navíc moţnost
navštívit také Dinopark. Více informací naleznete na stránkách www.zoobratislava.sk,
informační letáčky budou k dispozici v kanceláři OÚ.
Cena vstupenek pro dospělého činí 4,50 Euro, pro děti, studenty a důchodce 3 Eura,
děti do 3 let mají vstup do ZOO zdarma. Rodinná vstupenka pro 2 dospělé a 2 děti vyjde
na 13,50 Euro. Návštěva Dinoparku je uţ v ceně.
Zájemci z řad dospělých se mohou přihlásit v kanceláři OÚ zaplacením částky za
dopravu ve výši 300 Kč. Děti do 15 let mají dopravu zdarma. Abychom zabránili
pozdějším problémům a nedorozuměním, při přihlašování předloţte doklad totoţnosti, se
kterým plánujete na Slovensko vycestovat.
Zvaţujeme i moţnost udělat zájezd tzv. 2 v 1, kdy by zájemci mohli místo zoologické
zahrady navštívit město a například Bratislavský hrad. Z důvodu jakési koordinace
a logistiky Vás tedy prosíme o rychlou spolupráci. Do pátku 20. dubna budou přihlašováni
přednostně zájemci o návštěvu ZOO a od pondělí 23. dubna nabídneme případná volná
místa zájemcům o prohlídku města. Uvědomujeme si, ţe to nyní od Vás vyţaduje
bleskové rozhodování, ale snad se nám podaří zájezd nějak „efektivně“ naplnit.
Spoléháme na Vás
za kulturní výbor předsedkyně Lucka
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OZNÁMENÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Oznamujeme rodičům, ţe zápis dětí do Mateřské školy v Šaraticích pro
školní rok 2012/2013 se koná ve středu 16. května od 15 do 16 hodin v budově
mateřské školy (Malá Amerika 230). K zápisu přineste rodný list dítěte
a potvrzení od dětského lékaře o zdravotním stavu a řádném očkování dítěte.
Věra Bugárová, vedoucí učitelka MŠ

SBĚRNÝ DVŮR V OTNICÍCH
Od měsíce dubna 2012 je obci Otnice, ulice U parku 537(u pohostinství
Marek odbočka vlevo směrem na Milešovice a za mostkem přes potok u parku
opět odbočka vlevo aţ na konec ulice) otevřen sběrný dvůr společnosti
RESPONO, určený pro potřeby občanů i podnikatelů.
Sběrný dvůr Otnice, provozní doba:
Středa: 13.00 – 18.00 hodin
Sobota: 8.00 – 12.00 hodin
Sběrný dvůr v Otnicích je k dispozici i občanům spádových obcí. Je tedy na
zvážení občanů Šaratic zda využijí služeb sběrného dvora firmy RESPONO ve
Slavkově u Brna nebo nově v Otnicích. Každý občan však při ukládání odpadu
do sběrného dvora předloží doklad, kde je uvedeno místo jeho trvalého pobytu –
nejlépe OP. Firma RESPONO následně účtuje poplatek za uložení odpadu té
obci, ve které má občan trvalý pobyt.
Sběrný dvůr Slavkov u Brna, provozní doba :
Pondělí:
13.00 – 18.00 hodin
Středa:
13.00 – 18.00 hodin
Sobota:
8.00 – 12.00 hodin
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OZNÁMENÍ – VaK, středisko Slavkov u Brna
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. oznamují, ţe s účinností od 1. dubna se
mění provozní doba střediska Slavkov u Brna, Čs. armády 323, tel.:
544 221 809 nebo 724 010 103:
Pro veřejnost otevřeno: pondělí a středa
10.00 – 16.00 hodin
Mimo pracovní dobu střediska Slavkov u Brna je moţné vyuţít sluţeb
Zákaznického centra ve Vyškově, Brněnská 13, tel: 517 324 930:
Pondělí – čtvrtek: 6.30 – 16.00 hodin, pátek: 6.30 – 14.30 hodin
Hlášení poruch nonstop na tel. č. 800 137 239

INZERCE

Odpovědná redaktorka: Lucka Kaloudová
Své příspěvky a podněty můţete odevzdávat na OÚ a v knihovně
nebo elektronicky na adrese knihovna@saratice.cz.
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