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Milí čtenáři Obecního zpravodaje,
v posledních dnech nelze nevnímat, že ze všech sdělovacích prostředků se na nás
doslova valí samé negativní informace. Nevím, jestli je to „jen“ tím, že za týden budou
další volby, anebo je za tím všeobecná „blbá nálada“. O to víc mě potěšilo, že jedna
šaratická občanka (nebudu ji záměrně jmenovat) na facebooku (fejsbůku) zveřejnila
následující malé zamyšlení:
„Chci poděkovat všem, co mi ubližovali, protože mě naučili, že debilům se
stačí jen smát do tváře. Děkuji všem lidem, co mě zklamali a nechali mě spadnout
na zem, protože jinak bych se nikdy nepostavila na vlastní nohy. Děkuji všem, co
mi říkali „podívej se na sebe“, protože jinak bych nezjistila, že jsem jedinečná.
Děkuji všem, co mě řeší, protože díky tomu vím, že nejsem světu ukradená.
A děkuji také všem, kteří mě pomlouvají, protože díky tomu vím, že jsem lepší
než Vy!“
Ta slova vlastně říkají, že na svět se můžeme vždy dívat různýma očima. Buď
podlehneme té negativistické mediální masáži, anebo si zachováme optimistický
pohled na náš život.
Navzdory přicházejícímu mnohdy nepříjemnému podzimnímu počasí přeji všem,
aby patřili do té druhé, tedy podstatně šťastnější, skupiny lidí. Třeba nakazíme i ty
zatím nerozhodnuté…
Do dalších dnů Vám dostatek radosti a pohody přeje

Karel Kalouda
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ZE ŠKOLY – Novinky na prahu školního roku 2012/2013
V pondělí 3. září se otevřely dveře naší školy pro 28 prvňáčků – 11 ze Šaratic,
7 z Hostěrádek a 10 ze Zbýšova. Doprovázeli je jejich rodiče, kteří jim dodávali
odvahu a jistotu v novém prostředí. Již tradičně je přivítala paní ředitelka Eliška
Sokolovská, pan starosta Karel Kalouda a samozřejmě i třídní učitelka Daniela
Danielová. 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 žákům úspěšný školní rok a stálou pohodu.
Počet žáků roste
V průběhu následujících pěti let se bude počet žáků v naší škole zvyšovat.
V letošním školním roce nám přibylo 19 žáků. Je zajímavé porovnávat počty dětí
z jednotlivých spádových obcí po 4 letech.
K 1. 9. 2008
Šaratice – 69
Hostěrádky-Rešov – 67 Zbýšov – 32
K 3. 9. 2012
Šaratice – 80
Hostěrádky-Rešov – 52 Zbýšov – 46
Šest žáků k nám dojíždí z jiných obcí.
Zvyšuje se zájem žáků o školní družinu a stravování
Charakteristickým rysem současné školy je také zvyšující se zájem rodičů o školní
stravování a školní družinu. Do školní družiny je zapsáno 60 dětí, tj. o 15 dětí více než
v loňském roce.
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“.

K dnešnímu datu jsme z poukázaných prostředků projektu zmodernizovali
výpočetní techniku pro žáky a zakoupili jsme interaktivní tabuli do 5. třídy. Do konce
roku 2012 je v plánu nákup dalších dvou zařízení pro interaktivní výuku.
Mgr. Eliška Sokolovská
ředitelka školy

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Základní škola Šaratice pořádá ve středu 10. října 2012 v době od 16 do 18
hodin sběr starého papíru (3 nejlepší sběrači z řad žáků budou oceněni).
Kontejner na papír bude přistaven za budovou základní školy. Škola také
nabízí nemohoucím občanům odvoz starého papíru přímo z jejich domovů –
v těchto případech připravte papír ke vchodům, žáci základní školy budou ve středu
okolo 16. hodiny procházet celou obcí a sběr odvážet. Podpořte, prosím, sběrovou
akci základní školy – výtěžek bude určen pro její potřeby.
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Z FARNOSTI
V příštím roce oslavíme národní výročí od příchodu svatých Cyrila a Metoděje do
naší země i místní výročí 110 let od postavení kostela. Farní kostel slouží už
5. generaci po duchovní (k bohoslužbám, sňatkům, křtům, pohřbům…) a praktické
stránce (jako orientační bod, k určování času, vyzvánění). Během této doby zůstala
jeho podoba stejná, jen se obměnily některé části vybavení. Kvůli opotřebení
hodinového stroje pořídila obec v roce 1948 nový, ale v současnosti bude opět nutné
nahradit (po pětašedesáti letech) vychozená mechanická soukolí, aby hodiny na věži
mohly ukazovat přesný čas.
Fyzickou přípravou pro oslavu kostela se proto stane elektrifikace věže
(elektromagnetickým systémem pro vyzvánění zvonů a rádiovým ovládáním věžních
hodin). Tyto zásahy si vyžádají náklady ve výši 180.000 Kč (z darů a příspěvků,
jelikož dosud neproběhlo vrácení produktivního církevního majetku).
Duchovní příprava povede k prohloubení života s farností a k zapojení v kostele.
Usilovně proto pracujeme na úplné nabídce pro všechny skupiny. Mše pro děti jsme
přesunuli na pátek, a bude je předcházet a zakončovat program pro děti na faře.
Náboženská výuka se v tomto školním roce zaměří na zažití Desatera Božích
přikázání. Mladým nabídneme další aktivity, dospělým mezi jiným bazar vzájemné
pomoci na farním webu www.saratice.cz/kostel a na kostelní vývěsce, seniorům
přednášky, výstavy a promítání atd. Vše pro hlavní cíl kostela (a liturgie), jakým je:
vytvářet vztah k Bohu na základě vztahů s lidmi.
kněz Marek Slatinský

OHLÉDNUTÍ A PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 22. 9. 2012 se na místní návsi uskutečnil již VII. ročník soutěže
v požárním sportu „O putovní pohár starosty a velitele SDH Šaratice“. Oproti
předchozím deštivým ročníkům nám letos konečně přálo počasí, a tak měla soutěž
zcela jinou úroveň než v předchozích letech.
Co se týče výsledků našich soutěžních družstev, jako už každoročně se nám na
domácí trati vůbec nedařilo. V konečném pořadí „B“ tým mužů skončil 17. s časem
46:15 s, a naše „áčko“ hned pod ním, tudíž 18. s časem 53:63 s z celkového počtu
24 družstev. Naše dívky do samotné soutěže nezasáhly z důvodů absencí. O to více
však byly nápomocny při organizaci soutěže.
Celkové výsledky mužské kategorie jsou následující: první příčku obsadila Kuřim
„A“ s časem 18:56, za nimi se umístil Starý Lískovec – Sport (18:79) a bronz si
odvezla Kuřim „B“ (19:11). Mezi 11 družstvy žen se nejlépe dařilo děvčatům
z Ivanovic na Hané, která zvítězila s časem 19:86, druhé místo patřilo Silůvkám z okr.
Brno-Venkov (21:47) a třetí skončily Hodějice „B“ (21:69).
Závěrem bychom chtěli poděkovat za velkou podporu našim sponzorům,
kamarádům, fanouškům a v neposlední řadě také Obecnímu úřadu, který nám opět
umožnil uspořádat tuto již tradiční akci v naší obci, za což jsme nesmírně rádi
a věříme, že tato spolupráce bude v budoucnu pokračovat.
Sbor dobrovolných hasičů Šaratice
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OZNÁMENÍ – VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
V pátek 12. 10. 2012 v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. 10. 2012
v době od 8.00 do 14.00 hodin se konají volby do Zastupitelstva Jihomoravského
kraje. Volební místnost je v Šaraticích již tradičně umístěna v budově OÚ – 1. patro,
obřadní síň. Voliči bude umožněno hlasovat po prokázání totožnosti a státního
občanství České republiky (nutné předložit platný občanský průkaz nebo cestovní
pas). Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky, ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Nejpozději ve středu 10. 10. 2012 do 16.00 hodin může také volič s trvalým
pobytem v Šaraticích osobně požádat v kanceláři OÚ Šaratice o vydání voličského
průkazu k volbám do Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Voličský průkaz pak
opravňuje voliče k uplatnění volebního práva v kterékoliv volební místnosti na území
Jihomoravského kraje – i v těchto případech je však nutné kromě předložení
voličského průkazu prokázat totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem.

OZNÁMENÍ – Zadávání termínů svatebních obřadů ve Slavkově
Od 3. října 2012 se začaly zadávat svatební obřady na příští rok, tj. 2013, jak to
bylo zvykem. Všechny zájemce upozorňujeme na skutečnost, že termín svatby se bude
zadávat osobně, a bude nutno hned uhradit správní poplatek a současně bude vyřízeno
i správní řízení, které se dělá při každé svatbě, která se koná mimo obřadní místnost
úřadu. Takže, nebudou se zadávat svatby po telefonické domluvě, ale pouze
osobním jednáním hned na místě. Hlavním důvodem tohoto postupu je snaha,
abychom vyhověli pouze snoubencům, kteří mají opravdu zájem uzavřít sňatek
ve Slavkově u Brna.
Mgr. Hana Řezáčová – vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Slavkov u Brna

OZNÁMENÍ – Anketa pro občany
Na základě rozhodnutí Rady obce byla na obecních stránkách www.saratice.cz
zpřístupněna nová anketa pro šaratické občany. O tom, zda by mělo Zastupitelstvo
obce vydat obecní vyhlášku, která by v Šaraticích zakazovala výherní hrací automaty,
můžete hlasovat i Vy. Pokud nemáte možnost připojení k Internetu, přijďte dát svůj
hlas na Obecní úřad nebo do knihovny.

Z KNIHOVNY
V pátek 5. října se v 15.30 h koná směnárna kartiček „Mluvení se zvířátky“.
V pátek 5. října v 17 h se uskuteční beseda se spisovatelkou ženských románů
Táňou Kubátovou. Akce je pořádána pro všechny zájemce, nejen pro čtenáře 
Změna otevírací doby v knihovně!
Obecní knihovna Šaratice bude bývat již od příštího týdne otevřena pouze
ve čtvrtek, a to v době od 14 do 20 hodin.
knihovnice Lucka
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DVAASEDMDESÁT HODIN PROTI LHOSTEJNOSTI
Může jít třeba o uspořádání hudebního vystoupení v domově pro seniory,
o zorganizování sportovního klání pro děti z dětského domova, o úklid parku. Nebo
o vyčištění potoka, o obnovu studánky, o opravu dětského hřiště, o nový nátěr zdi
počmárané sprejery… Když se rozhlédnete po svém okolí, jistě vás samotné napadne,
co se tu dá změnit k lepšímu. Chtělo by to vlastně jen pár lidí, kteří nejsou lhostejní.
A trochu toho času. Řekněme tak tři dny. Neboli 72 hodin.
Zmíněných dvaasedmdesát hodin uplyne od 12. do 14. října. Během této doby
proběhne v naší republice řada dobrovolnických akcí. Kdykoliv ve výše uvedeném
termínu – a zároveň jakkoliv dlouho v takto daném časovém rozmezí – se obětaví lidé
v Čechách, na Moravě i ve Slezsku pustí do činností, jimiž pomohou druhým, přírodě,
zkrátka okolí.
A nebudou v tom sami. Tou dobou totiž přiloží ruku k svému vyhlédnutému dílu
i jejich neznámí kolegové v partách nadšenců na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku,
ve Slovinsku či v Bosně a Hercegovině. Zmíněný projekt probíhá v některých
evropských zemích už více než deset let a za tu dobu se do něj zapojilo přes 200 000
dobrovolníků. U nás zvedla pomyslnou pořadatelskou rukavici Česká rada dětí
a mládeže (ČRDM) a povědomí o projektu šíří pod názvem „72 hodin – Ruku na to!“
„Smyslem projektu je zapojit během dvaasedmdesáti hodin co nejvíce dobrovolníků
a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopni
změnit věci, které se jim nelíbí,“ vysvětluje místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka,
hlavní koordinátor. Pokud vás myšlenka 72 hodin zaujala, vše potřebné snadno zjistíte
na webu www.72hodin.cz.
Pro případ, že by snad nadšencům nechyběl elán, ale netušili by, do čeho konkrétně se
pustit, inspiraci jim nabídne databáze na webu příbuzného projektu ČRDM „Nelíbí se mi
to“ (www.nelibisemito.cz). Oč se jedná? Komu není lhostejné, jak jeho okolí vypadá, má
nyní k dispozici nový nástroj, jehož pomocí může na zanedbaný kout naší republiky
alespoň upozornit. Prostřednictvím Facebooku pak může databázi míst nevábného
vzhledu sdílet poměrně široká komunita; může o ní vést diskusi, hodnotit jednotlivé její
položky a snažit se o dílčí nápravu. „K dispozici je již také aplikace pro mobilní telefony,“
doplňuje Ondřej Šejtka. „Majitelé telefonů s operačním systémem Android mohou
jednoduše vyfotit například posprejovanou zeď a její obrázek pomocí mobilního telefonu
ihned umístit do interaktivní mapy,“ vysvětlil, jak může přidání nového záznamu také
fungovat.
Text na internetových stránkách projektu „Nelíbí se mi to“ je vcelku výmluvný:
Máš plné zuby rozmlácených a zanedbaných míst, špíny a neochotných lidí? Nemůžeš
se na to již více dívat? Ukaž, co se ti nelíbí, a označ to na mapě. Ať to všichni vidí! Na
webu také probíhá hlasování o nejodpudivější kout v ČR: každý uživatel může přidat
svůj záporný hlas – a tímto „lajkováním naruby“ ukázat ostatním, že ani jemu se dané
místo vůbec nelíbí.
Na monitorech svých PC si mohou mapu s rozrůstající se databází zobrazit –
stejně jako každý jiný – odpovědní magistrátní úředníci a další činitelé místních
samospráv, respektive majitelé daných objektů. Databáze může být užitečná jednak
jim, a jednak i případným dobrovolníkům, kteří by se chtěli na odstranění některé
z „vad na kráse“ – byť té sebenepatrnější – sami podílet…
Tomáš Hurt, koordinátor projektu 72 hodin
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POZVÁNKY

Stárky a stárci Vás srdečně zvou na

ŠARATICKÉ KÁCENÍ MÁJE 2012,

které se koná dne 27. října 2012 ve 20.00 hodin v sokolovně OÚ.
K tanci a poslechu tradičně hraje oblíbená rocková kapela
FLASH z Kobylnic.
Pro návštěvníky je připravena bohatá tombola!
Těšíme se na Vaši hojnou účast:-)

Šaratické stárky Vás srdečně zvou na

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

17. listopadu 2012.
K tanci a poslechu hraje Voděnka.
Připravena bude bohatá tombola
i slosovatelné vstupenky.
Těší se na Vás Šaratické baby

CVIČENÍ S LUCKOU
Ve čtvrtek 11. října ve 20 hodin začíná opět Cvičení s Luckou pro ženy i muže
všech věkových a váhových kategorií. Přijďte rozšířit naše řady. Potřebujete jen
sportovní obuv, podložku (např. karimatku nebo ručník) a dvacetikorunu.
lucka
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K ZAMYŠLENÍ
V dubnu 1998 udělala Oprah Winfrey (americká televizní komentátorka), rozhovor s
Mayou Angelou u příležitosti jejich 70. narozenin (internet ji označuje za americkou
renesanční ženu, narodila se v r. 1928, je to spisovatelka, dramatička, tanečnice a
zpěvačka).
Oprah se jí zeptala, co si myslí o stárnutí.
Maya řekla, že to bylo vzrušující. „Třeba tělesných změn,“ pokračovala Maya, „těch
byla každý den spousta. Například ňadra. Zdálo se, že závodí, které dřív dostihne pasu.“
Diváci se smáli, až slzeli.
Maya prohlásila: „Naučila jsem se, že ať se stane cokoliv, ať se to zdá dnes sebehorší,
život jde dál a zítra bude všechno vypadat líp.
Naučila jsem se, že o člověku hodně napovědí tři věci, a to způsob, jako se chová:
1. v deštivém počasí,
2. když se mu ztratí zavazadla
3. a když rozmotává zacuckané žárovičky na vánoční stromek.
Naučila jsem se, že bez ohledu na to, jaký vztah jsi měl k rodičům, budou ti chybět,
když zmizí z tvého života.
Naučila jsem se, že žít není totéž jako prožívat život.
Naučila jsem se, že ti život někdy dá druhou šanci.
Naučila jsem se, že bys neměla procházet životem s rukavicemi zadáka (určenými na
chytání míčů) na obou rukou, musíš být schopná některé věci nechat padnout na zem.
Naučila jsem se, že když jsem něco rozhodla se srdcem na dlani, obvykle to bylo
správné rozhodnutí.
Naučila jsem se, že i když mám trápení, nemusím na to být sama.
Naučila jsem se, že každý den můžeš natáhnout ruku a někoho se dotknout. Lidé
milují vroucí objetí nebo třeba jen poplácání po rameni.
Naučila jsem se, že se stále mám co učit.
Naučila jsem se, že lidi zapomenou, co jsi říkala, lidi zapomenou, co jsi dělala, ale
nikdy nezapomenou, jak se s tebou cítili.“
na Internetu vyhledala lucka

KULTURNÍ VÝBOR – Nejbližší akce
Kulturní výbor nabízí ještě poslední volná místa na jednodenní zájezd do
Prahy. Od 11 hodin je plánovaná prohlídka historického centra města
s průvodkyní paní Jandlovou (příp. si můžete samozřejmě udělat vlastní
program). V 15 hodin začíná v Hudebním divadle Karlín muzikálové představení
Jesus Christ Superstar ve hvězdném obsazení: Kamil Střihavka, Václav Noid
Bárta, Bára Basiková nebo Dasha a Jiří Korn alternující s Ondřejem
Brzobohatým. Celková cena 990 Kč zahrnuje dopravu, služby průvodce
i vstupné. Přihlásit se můžete u Lucky Kaloudové v knihovně ve čtvrtek v době od
14 do 20 hodin, příp. na telefonním čísle 777 057 714, tak neváhejte a pojeďte s námi.
Na odpoledne v neděli 4. listopadu je naplánovaná Drakiáda. Pokud bude
příznivé počasí, sejdeme se v 15 hodin s dětmi, dospělými a létajícími draky na poli za
novými bytovkami.
za kulturní výbor lucka
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 S ÚSMĚVEM  – Mužská typologie podle IT:
Typ Virus: Ani nezpozoruješ, a nastěhuje se ti do bytu; všechno si přivlastní.
Typ Internet: Musíš zaplatit za přístup.
Typ Server: Když ho potřebuješ, vždy je obsazený.
Typ Windows: Je plný chyb, ale nedokážeš si bez něho představit život.
Typ PowerPoint: Je atraktivní, můžeš se s ním pochlubit, ale sám o sobě nemá
hodnotu.
6. Typ Excel: Říká se, že ví kdeco, ale ty ho používáš jen pro základní úkony.
7. Typ Word: Vždy 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, že je užitečný 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 když je zastrčený.
12. Typ Infraport: Chce udržovat přátelství bez kontaktu.
1.
2.
3.
4.
5.

na Internetu vyhledala lucka

AUTO-PNEU SERVIS
-

oleje
Lubomír Flajšinger
brzdy
Šaratice
výfuky
tel.: 777 808 274
tlumiče
STK
náhradní díly
pneuservis
prodej nových i jetých pneu
baterie
diagnostika
geometrie podvozku
Odpovědná redaktorka: Lucka Kaloudová
Své příspěvky a podněty můžete odevzdávat na OÚ a v knihovně
nebo elektronicky na adrese knihovna@saratice.cz.
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