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CO CHYSTÁ KULTURNÍ VÝBOR DÁL…
2. 12. v 18.00
8. 12. od 9.00
18. 12. v 15.00
31. 12.
1. 1. 2013
6. 1. 2013

Slavnostní rozsvěcení obecního stromu – s doprovodným
kulturním programem, svařákem a čajem
Soutěž o nejlepší koláč
Tradiční setkání seniorů
Silvestrovská bečka s překvapením šaratické omladiny
& obecní ohňostroj ve 22.00
Novoroční lampionový průvod
Tříkrálový koncert – Karel Gott Revival Morava
Na setkání s Vámi se těší Lucka, Dana, Denisa, Monika a Filip 
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Z FARNOSTI
V souvislosti s návrhem na prodej současného klubu Rimini bych chtěl
připomenout dějiny této stavby.
Veliké nadšení po vzniku samostatné české republiky vládlo i v naší obci. Horliví
občané z orelské jednoty se scházeli v dřevěném domku na konci farní zahrady. Nově
příchozí farář Jan Dvořák je přesvědčil ke stavbě spolkové budovy (a celé další
fungování bylo spjaté s jeho životem) a farnost poskytla v roce 1926 pozemek. Na
stavbu Orlovny přispíval on sám, kněží-rodáci, i duchovní, kteří zde působili před ním.
Pod záštitou československé strany lidové pak v domě probíhala cvičení,
zábavy, dětská divadelní představení o Kašpárkovi, činohra, operety, apod.
Po deseti letech byla činnost spolkového domu omezena německou okupací a nové
fungování po válce bylo znovu znemožněno v roce 1952 s odůvodněním, že „existence
Katolické besedy nepomáhá výstavbě socialismu a ohrožuje veřejný pokoj a řád“
a národní výbor zabral pozemek, budovu, vybavení a dokumenty.
Po návratu naší vlasti k demokratickému zřízení byl spolek opět obnoven, řádně
zaregistrován ministerstvem a obecní zastupitelstvo v roce 1991 odhlasovalo navrácení
kina původnímu vlastníkovi (k čemuž nedošlo, jelikož po generace potlačovaný spolek
nebyl schopen zajistit prostředky na úhradu vysoké převodní daně).
Protože šlo o vyčlenění části farní zahrady, smlouva o převodu nemovitosti
respektovala práva farnosti: zadní přístup k silnici a schvalování změn s nakládáním
a pronájmem budovy. Nový vlastník, kterým je obec, má tedy své závazky. Farnost
řádně uzavřela smlouvu a trvá na jejím dodržování, i když je protistrana jiná. Moje
stanovisko je to, že obec nemůže prodat celou parcelu, protože by porušila podmínku,
s jakou se farnost zahrady vzdávala (zadní přístup); a pokud by prodala budovu,
nemůže z morálního hlediska s utrženou sumou naložit pro své potřeby, jelikož stavbu
domu nefinancovala. Navíc stanovy spolku obsahují pojistku, že v případě zániku má
připadnout majetek zpět církevní organizaci. Případný prodej by měl být zvážen (jestli
by obec nemohla Spolkový dům v budoucnu využívat například po přebudování na
školku), a pokud by obec nechtěla nést odpovědnost za péči, může být věnován zpět
farnosti. Ze svého předchozího působiště v Křižanově mám zkušenosti, že Katolický
dům může dobře fungovat pro mládež i v moderní společnosti.
V každém případě očekávám, že ve svobodné společnosti nebude obec petrifikovat
právní a lidské křivdy či vydělávat na totalitní konfiskaci; nýbrž doufám, že bude
respektovat původní záměr, který měl spolek a farář při budování předmětného domu.
kněz Marek Slatinský

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
O možnosti prodeje budovy klubu Rimini se jednalo na zasedání zastupitelstva
v pondělí 19. listopadu 2012. Zápis z jednání najdete v průběhu příštího týdne na
úřední desce ve vchodu do budovy OÚ i na stránkách obce. Další jednání bylo
přesunuto na příští zasedání, čímž zveme všechny zájemce k účasti.
Dalším bodem, o kterém zastupitelé vedli dlouhou diskuzi, byly poplatky za svoz
odpadu – navýšit v příštím roce, či nenavýšit…
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Přestože ze zákona mohou být v naší obci poplatky na 1 občana ve výši až 750 Kč,
jako zastupitelé jsme rozhodli, že zůstanou i pro rok 2013 v nezměněné výši, tj. 480
Kč. Je dobré si uvědomit, co všechno je v těchto poplatcích zahrnuto. Zdaleka se
nejedná pouze o svoz odpadu z popelnic. Kromě toho je totiž započítán i svoz
kontejnerů s papírem, plasty, sklem, bioodpadem, svoz nebezpečného odpadu, údržba
velkoobjemového kontejneru a kontejneru ze hřbitova a v neposlední řadě také
likvidace černých skládek, kterých naštěstí ubývá.
V diskuzi byl také zmíněn názor, že čím víc třídíme, tím víc platíme. Zdání ale
klame. Ze všeho nejdražší je totiž právě svoz odpadu z popelnic, a pokud bychom
přestali odpad skutečně třídit, vyšplhaly by se poplatky do astronomických částek.
Jediný odpad, který v tomto poplatku započítán není, je stavební suť. Ve dvoře
Obecního úřadu je občanům k dispozici kontejner a v kanceláři OÚ každý platí 20 Kč
za kolečko vyvezené suti. Pěvně věříme, že se každý přihlásí ke své poplatkové
povinnosti. Prozatím tento systém funguje, tudíž není důvod ho měnit.
podle poskytnutých informací sepsala lucka

Z KNIHOVNY
Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 jsem se zúčastnila ve Vyškově porady
neprofesionálních knihovníků vyškovského regionu, kterou míváme vždy dvakrát za
rok. Čtenářům zřejmě neuniklo, že v srpnu probíhala revize knihovního fondu. Každá
kniha v naší knihovně tak prošla rukama mně i Peti Dosoudilové, která mi při revizi
pomáhala. Nutno podotknout, že to byla časově náročná práce, mnohdy se musela
knížka do systému vepsat úplně nově – tedy vypsat autory, název, rok a místo vydání,
přírůstkové číslo a nově přiřazený čárový kód. V Knihovně Karla Dvořáčka ve
Vyškově ocenili, že jsme stěžejní část revize stihly s Peťou ve velice krátké době.
Nicméně dodnes nemohla být revize zdárně uzavřená, jelikož mají stále někteří
hříšníci doma vypůjčené knihy už z doby před revizí. Chtěla bych proto všechny
takové čtenáře vyzvat či poprosit, aby knihy přinesli zpět do knihovny, a to ve čtvrtek
mezi 14. a 20. hodinou, kdy je provozní doba. Všem předem děkuji 
Z provedení revize plynou ale výhody i pro Vás čtenáře. Vznikl totiž online
katalog, který je na internetu veřejně přístupný. Na stránkách knihovny
www.saratice.cz/knihovna najdete co nevidět návod, kde katalog najdete a jak si
v něm můžete najít požadovanou knížku. Pokud se přihlásíte v knihovně, ráda Vám to
samozřejmě ukážu i individuálně. Zpočátku to možná bude složitější na orientaci,
proto na stránkách zatím ponechávám i seznam našich knížek zpracovaný v tabulce,
jak tomu bylo dosud.

A na závěr ještě něco pro vášnivé sběratele: Směnárna
kartiček Simpsonů z Penny marketu se uskuteční ve čtvrtek
29. listopadu 2012 v době od 16.30 do 17.00 h.
knihovnice lucka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŠARATICÍCH
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

VÁNOČNÍ JARMARK
od 29. 11. 2012 do 30. 11. 2012, vždy od 14.00 do 18.00 hodin
PROGRAM
17.00 hod. – vystoupení školního pěveckého sboru DREAM
15.00 hod. – 18.00 hod. – vánoční dílničky pro děti od 3 let
Srdečně Vás zveme k posezení u zázvorového čaje a čerstvých perníků.
Můžete si také prohlédnout výstavu výtvarných prací žáků a nakoupit drobné dárky.

PODĚKOVÁNÍ
Milí spoluobčané,
ráda bych jménem šaratických stárek poděkovala všem, kteří nás podpořili
a umožnili nám tak uspořádat 14. 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
UPOZORNĚNÍ
V souvislosti s blížícími se Vánočními svátky Policie České republiky
upozorňuje občany, aby si řádně zabezpečovali svoje domy i z dvorní části,
a aby byli obezřetní vůči různým pochybným podomním prodejcům, kteří
(především u starších obyvatel) pod záminkou výhodné koupě zboží jako dárku
pro jejich blízké využívají nepozornosti obyvatel a v nestřeženém okamžiku se
dopouští protiprávní činnosti.
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Dále policie vyzývá občany, aby při návštěvách Vánočních trhů či obchodů
dávali pozor na své osobní věci a neodkládali je mimo svůj dosah (např. do
nákupního košíku) a aby dobře zvážili účast na levných předvánočních
zájezdech spojených s prezentací předraženého zboží.
npor. Bc. Karel Lebeda

 S ÚSMĚVEM  - Nabídka kurzů pro ženy
1. Jak rozeznat Naftu od Benzínu (Dvouhodinová přednáška s následnou pětihodinovou
praxí v terénu u čerpací stanice.)
2. Miluje mě, nebo ne? (Videoprojekce na téma: „Odmítnout jít na procházku ještě
nemusí znamenat, že má milenku“.)
3. Jeho mobil a účet na facebooku mi neříkají „pane“ (Skupinové cvičení jak odolávat
pokušení „nakouknout“.)
4. Parkování (Půlroční každodenní intenzivní kurz obsahující dva měsíce teoretických
cvičení, počítačové simulace a trenažéry, čtyři měsíce praxe na cvičném parkovišti.)
5. Nakupujeme samy nebo s kamarádkou (Individuální konzultace, návštěva
výcvikového centra samostatného nákupu.)
6. Kurz hodnocení postavy před zrcadlem (Počítačová prezentace, tabulky s hodnotami
pro určení bodu kdy už jste opravdu tlustá a kdy ne.)
7. Základy designu v automobilovém průmyslu (aneb řasy a kytičky na Audi nepatří.)
8. Opravdová kuchařka se nebojí zeptat jeho maminky, jak dělá svíčkovou (Šoková
terapie, svědecké výpovědi, degustace.)
9. Kamarádky nemají pokaždé pravdu (Moderovaná beseda u kulatého stolu, vědecké
důkazy podpořené statistickým výzkumem.)
10. Kurz interpretace odpovědí (aneb když „sluší ti to“ opravdu znamená „sluší ti to“.
Otevřené fórum.)
11. I muž může mít kamarádky (Moderovaná beseda M. Jílkovou za dozoru pořádkových
orgánů Státní policie.)
12. Auto má více než dvě rychlosti (Praktické ukázky v terénu, jízda na trenažéru.)
13. Lepší cholerik než bestie (Přednáška o tom, proč je lepší se vyvztekat, než se lstivě
mstít.)
14. Vím, co chci! (...a umím to jasně definovat. Skupinová terapie doplněná
individuálními konzultacemi a zakončená státní závěrečnou zkouškou.)
15. Zdravověda I. (Půlroční kurz zvládání PMS a bolestí hlavy.)
16. Zdravověda II. (Půlroční kurz ošetřování pacienta napadeného rýmičkou, důkazy
o prospěšnosti sexu v oblasti rekonvalescence.)
17. Vlasy a životní prostředí (Rozprava o tom, proč je lepší odstraňovat vlasy z odpadu
po každém sprchování a jejich dopad na globální klima.)
na Internetu vyhledala lucka
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K ZAMYŠLENÍ
Jeden americký profesor ekonomie na místní vysoké škole nikdy nenechal
propadnout jediného studenta, ale v poslední době nechal propadnout rovnou celou
třídu. Třída trvala na tom, že Obamův socialistický model funguje, že nikdo by neměl
být chudý ani bohatý, všichni by měli být zhruba na stejné úrovni.
Profesor řekl: „Ok, uděláme v této třídě experiment Obamova plánu. Známky
z jednotlivých testů zprůměrujeme a všichni tak budou dostávat stejnou známku jako
je průměr třídy, takže nikdo nepropadne, ale nikdo ani nedostane za 1.“ (Známkami
nahradil výši příjmů daňového poplatníka).
Po prvním testu byly známky v průměru a každý student dostal za 2. Studenti,
kteří tvrdě studovali, byli trochu zklamaní a studenti, kteří studovali málo, byli
spokojení.
U dalšího testu studenti, kteří studovali málo, studovali ještě méně a ti, kteří
studovali hodně, se rozhodli, že jim průměr stačí, takže i oni studovali málo. V tomto
testu byl průměr 4! Nikdo nebyl spokojený.
Při třetí zkoušce byl průměr 5. Jak zkoušky pokračovaly, průměr se nikdy výrazně
nezvýšil, vše se zvrhlo v následné hašteření, obviňování a nadávky. Nikdo nechtěl
studovat ve prospěch někoho jiného. K jejich velkému překvapení všichni propadli.
Profesor konstatoval, že socialismus už z principu nemůže fungovat, protože odměna
za práci může být skvělá, lidé mohou mít motivaci uspět, ale když si vláda vezme
celou odměnu, nikdo se nebude snažit, nebo nebude chtít uspět.
5 vět, které se vztahují k experimentu:
1. Nemůžete legislativou udělat z chudých prosperující a prosperující legislativně
odstavit od příjmů.
2. Co dostane jeden člověk, aniž by si to odpracoval, to musí odpracovat jiný
člověk, aniž by za tuto činnost obdržel odměnu.
3. Vláda nemůže dát nikomu nic, aniž by si to dříve nevzala od někoho jiného.
4. Nelze rozmnožit bohatství tím, že se rozdělí!
5. Jestliže si polovina lidí představuje, že nemusí pracovat, protože se druhá
polovina o ně postará, a když druhá polovina zjistí, že není dobré pracovat,
protože někdo jiný bezpracně dostane to, co oni vytvořili, tak to je začátek
konce každého národa!
na Internetu vyhledala lucka
Odpovědná redaktorka: Lucka Kaloudová
Své příspěvky a podněty můžete odevzdávat na OÚ a v knihovně
nebo elektronicky na adrese knihovna@saratice.cz.
Vydává obec Šaratice jako občasník. Datum vydání 23. 11. 2012.
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