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Mimořádné vánoční a silvestrovské vydání

Vážení a milí čtenáři,
před měsícem jsem se se spoustou z vás setkal na návsi před
obecním úřadem při rozsvěcování obecního stromu. Společně jsme tak
odstartovali adventní čas, tedy čas příprav na Vánoce. Kaţdý samozřejmě
vyuţil tento čas podle svého přesvědčení.
Někdo k tomu, aby dohonil ještě všechny resty a splnil „důleţité“ úkoly. Jiný se
naopak zastavil a rekapituloval, jestli tento rok proţil a nasměroval podle svého dávno
zapomenutého novoročního předsevzetí a další to pojal jako dobu k duchovní očistě
před nejkrásnějšími svátky v roce.
V letošním roce bylo toto období také mediálně často zmiňované, jako čekání na
konec světa (podle jednoho z mnoha výkladů informací uloţených v tzv. „mayském
kalendáři“). Slyšel jsem, ţe někteří tomuto šílenství podlehli natolik, ţe ani dárky pro
své nejbliţší a nejmilejší zatím nekupovali a teď, kdyţ se ţádná apokalypsa nekonala,
je čeká překotné shánění všeho na poslední chvíli – další tolik rozšířené „last minute“.
Na tomto místě a v tomto čase bych chtěl za sebe a mnoho dalších prostě
poděkovat všem, kteří se celoročně snaţí svým kaţdodenním ţivotem přispět k tomu,
aby se nám tu dobře ţilo. Alespoň pokud to beru podle sebe, tak takové vlídné slovo,
obyčejné pozdravení, anebo nezištná sousedská, popř. kamarádská výpomoc při
uklízení chodníku rychle přehluší ta negativistická sdělení valící se na nás z novin
a televizních zpráv.
A jako malý symbolický dárek jsme pro Vás připravili jednostránkový obecní
kalendář, který díky formátu A3 nebudeme mačkat do vašich schránek, ale již nyní
je volně k odběru v obou obchodech a v kanceláři OÚ. Mělo by sice vystačit na
každou domácnost, ale znáte to: „Kdo dřív přijde….“ 
Teď už si nenechejme kazit konec roku 2012 a prožijme společně radostné
a pohodové nejen Vánoce, ale i ty další dny v roce novém.

Karel Kalouda
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ZE ŠKOLY
Advent ve škole
O tom, jak bylo před Vánocemi na naší škole ţivo, jste se mohli přesvědčit po
celou dobu adventu. Vánoční atmosféra byla cítit na kaţdém kroku. Ţáci pekli a
zdobili perníčky ve školní jídelně. Další týden se šatny proměnily ve staročeský
jarmark, na kterém se děti pohybovaly v dobových kostýmech a prodávaly své
výrobky a drobné dárky. Na čtrnáct dní byla ve škole zřízena útulná kavárnička, kde
mohli rodiče a ostatní návštěvníci posedět, vypít si kávu či teplý čaj nebo ochutnat
lahodné linecké cukroví a perníčky. Po odpočinku v kavárně a nákupech na jarmarku
mnozí navštívili koncert školního sboru Dream. Pro malé i velké výtvarníky byly
připraveny dílničky, kde si mohli za pomoci starších ţákyň vyrobit vánoční zvoneček
nebo závěs se sněhuláky.
Navštívily nás i děti z mateřské školky. Společně se ţáky naší školy zpívaly
koledy, říkaly básničky a vyráběly dárky. Rozzářené oči a úsměvy nejmenších byly
pro všechny z nás obrovským potěšením a odměnou za naši práci.
Ve středu 5. prosince jsme pokračovali tradiční Mikulášskou nadílkou, aneb My se
čertů nebojíme! Ţáci z 9. třídy v převlečení za Mikuláše, anděla a čerty zavítali do
Mateřské školky v Hostěrádkách – Rešově a do Mateřské školky v Šaraticích. Za
pěkné básničky si čerti naštěstí nikoho neodnesli, a tak odešli s prázdnou. Nyní se uţ
kaţdý z nás těší na Štědrý den.

Úspěchy našich žáků v celostátních výtvarných soutěžích
Kaţdoročně se naši ţáci zapojují do několika
výtvarných soutěţí a není výjimkou, ţe obsazují přední
místa. Nejinak je tomu i v letošním roce.
V celostátním kole výtvarné soutěţe k 1150. výročí
příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu získal nejvyšší
ocenění Ondřej Hess z 6. třídy.
Druhá celostátní soutěţ pod názvem „Praha 20 let
UNESCO – Jak to vidíš Ty?“ přinesla kolektivu ţáků –
Evě Pecinové, Magdaléně Robešové, Denise Kropáčkové,
Tereze Kropáčkové, Natálii Válkové, Sáře Pospíšilové a
Janu Mrázkovi – 1. místo.

Upřímně všem gratulujeme a děkujeme paní
učitelce Dagmar Válkové za vedení ţáků.
Mgr. Eliška Sokolovská, ředitelka školy

Z KNIHOVNY
Obecní knihovna bude pro veřejnost otevřena i mezi svátky stejně jako dosud,
tj. ve čtvrtek 27. 12. od 14 do 20 hodin.
Poplatky se v knihovně uţ několik let nemění. I na rok 2013 platí cena 20 Kč pro
dospělé, 10 Kč pro děti a studenty. Poplatky se vybírají vţdy při první návštěvě
čtenáře v daném roce.
V novém roce přeji všem čtenářům i nečtenářům především sečtělost 
knihovnice lucka
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Z FARNOSTI
Přináším tradiční pozvání na duchovní proţití Vánoc společně při první vánoční
bohosluţbě 24. prosince ve 21.00, a na Boţí hod vánoční 25. prosince v 9.00 (která
bude doprovázená chrámovým sborem). V následujících dnech bude mše na svátek
sv. Štěpána 26. prosince rovněţ v 9.00, a na svátek sv. Jana 27. prosince v čase
pracovních dní v 17.00 (pro událost z jeho ţivota je spojena s ţehnáním vína).
V neděli 30. prosince na svátek Svaté rodiny bude při mši obnova manţelských slibů
(a zazpívá při ní schóla).
Vedle liturgických slavností nabídneme rodičům pro pozitivní ohlasy
prázdninovou druţinu. Na Štědrý den (8.30–12.00) budou děti na faře pod vedením
studentek pedagogiky pouštět lodičky, učit se koledy a zkoušet další lidové zvyky,
27. prosince (8.30–15.30) si budou děti hrát na pastýře, a 28. prosince (8.30–15.30) se
vţijí do postav tří králů. Pro větší děti proběhne 31. prosince (od 19.00) na faře
silvestrovský večer.
Pokud byste chtěli navštívit sváteční program v okolí, naleznete ho na webu
krestanskevanoce.cz.
Při proţívání Vánoc pamatujte, ţe je můţete oslavit jen křesťanským způsobem
(jiné Vánoce nejsou a bez Jeţíše ani nemohou být). Kdyţ slavíme jeho narození, vše se
zakládá na rodinné blízkosti a na zájmu o druhé. V kostele si na Štědrý večer můţete
odpálit betlémské světlo a pokusit se vţít do atmosféry Kristova prvního dne ţivota:
přišel chudý mezi obyčejné lidi, aby se s ním mohl setkat kaţdý, kdo po něm bude
pátrat.
kněz Marek Slatinský

POZVÁNKY
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SILVESTROVSKÁ BEČKA
Kulturní výbor Šaratice Vás opět zve na Silvestrovskou bečku.
Chcete se jen tak nezávazně potkat s přáteli a popovídat si u piva nebo svařáku?
Přijďte do sálu OÚ.
• točené pivo, svařák (samoobsluha – drobné s sebou)

• hudba na přání
• můžete si donést i vlastní občerstvení a nápoje
• ve 22.00 Obecní ohňostroj ve dvoře OÚ
• možná i malé překvapení ;)

Můžete se jen tak zastavit při noční procházce na pivo nebo svařák,
ale můžete s námi strávit třeba celou noc.
Těšíme se na Vaši hojnou účast!

Kulturní výbor Šaratice všechny srdečně zve na

LAMPIONOVO – PRSKAVKOVÝ PRŮVOD,
kterým přivítáme nový rok 2013.
Budeme vycházet v úterý 1. ledna 2013 v 17 hodin od budovy OÚ.
Průvod bude zakončen opět u obecního úřadu, kde bude připraveno
občerstvení v podobě čaje, svařeného vína a jablkového štrúdlu.
Opět se těšíme na lampiony a prskavky všech barev a velikostí 

Kulturní výbor Šaratice pořádá
ve spolupráci s obcemi Zbýšov a Hostěrádky-Rešov koncert

Ládi Kerndla & Felixe Slováčka.
Kdy: v sobotu 5. ledna v 18.00 hodin
Kde: v sále OÚ Šaratice
Vstup zdarma, u vchodu bude pouze umístěna pokladnička
na dobrovolné příspěvky na tradiční Tříkrálovou sbírku.
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Kulturní výbor v Šaraticích Vás srdečně zve na

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
v Šaraticích dobře známého a oblíbeného zpěváka.
Nenechte si ujít Karel Gott Revival a jeho povánočně
laděný koncert, který se bude konat
v neděli 6. ledna 2013 v 16.30 hodin v sále OÚ.
Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

K ZAMYŠLENÍ – 20 důležitých vzkazů dítěte rodičům
1. Nerozmazlujte mě. Vím dobře, ţe bych neměl dostat všechno, oč si řeknu – jen vás
zkouším.
2. Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději – cítím se tak bezpečněji.
3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky. Musím spoléhat na vás, ţe je včas
odhalíte.
4. Nedělejte ze mne menšího, neţ jsem. Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako
„velký“.
5. Nehubujte mi, nenadávejte a nedomlouvejte na veřejnosti. Daleko víc na mě zapůsobí,
kdyţ si se mnou promluvíte v klidu a soukromí.
6. Nevnucujte mi, ţe mé chyby jsou těţké hříchy. Nabourává to můj smysl pro hodnoty.
7. Nenechte se příliš vyvést z míry, kdyţ řeknu, ţe vás nemám rád. Nejste to vy, koho
nenávidím, ale vaše moc, která mě ohroţuje.
8. Nechraňte mě před všemi následky mého jednání. Potřebuji se někdy naučit snášet
obtíţe a bolest.
9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. Dokáţu se
s nimi vyrovnat.
10. Nesekýrujte mě. Musel bych se bránit tím, ţe budu „hluchý“ a budu dělat mrtvého
brouka.
11. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si, ţe se cítím mizerně, kdyţ se sliby nedodrţují.
12. Nezapomínejte, ţe se nedokáţu vţdycky vyjádřit tak, jak bych chtěl. Nejsem proto
někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.
13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach a pak lţu.
14. Nebuďte nedůslední. To mě úplně mate.
15. Neříkejte mi, ţe mě nemáte rádi, i kdyţ někdy dělám příšerné věci.
16. Neříkejte, ţe mé obavy a strach jsou hlouposti. Pro mne jsou hrozivě skutečné a hodně
pro mě znamená, kdyţ se mi snaţíte porozumět.
17. Nesnaţte se mi namluvit, ţe jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě šokuje, kdyţ
zjistím, ţe to tak není.
18. Nikdy si nemyslete, ţe je pod vaši důstojnost se mi omluvit. Po upřímné omluvě se
můj vztah k vám stane ještě vřelejší.
19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je to těţké drţet se mnou krok, ale prosím,
snaţte se.
20. Nezapomeňte, ţe nemohu dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého porozumění.
Ale to vám nemusím říkat, ţe ne? 
na Internetu vyhledala lucka
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S ÚSMĚVEM – Z policejního zápisníku
 Pachatel byl v takovém stavu, ţe na naše zavolání „stůj“ upadl.
 Poškozený se mi na dálku pohyboval pořád mezi stěračem a volantem, pak zblízka
mezi předními koly a pak uţ vůbec ne.
 Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně
dozvěděla, ţe se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
 Já jsem s ním šla spát jenom proto, ţe mi slíbil manţelství. Ale stejně jsem mu moc
nevěřila, obzvlášť kdyţ jsem ráno zjistila, ţe zmizel.
 K nadměrnému uţívání antikoncepčních přípravků nutil svou manţelku proto, aby
nepřišla do jiného stavu se sousedem.
 Na svou obhajobu uvedl, ţe ji poprvé uhodil proto, ţe nepřiznala, ţe mu byla nevěrná
a podruhé proto, ţe se mu k nevěře přiznala.
 Kdyţ mě vlákal do parku, tušila jsem, ţe o něco přijdu, ale ţe to bude kabelka, to mě
nenapadlo.
 Odcizené zboţí vsunula za ňadra, avšak neuspěla, protoţe vedoucí sledoval její poprsí
jiţ od chvíle, kdy vstoupila do prodejny.
 V půjčovně jsem si vypůjčil na odcizený občanský průkaz magnetofon, který jsem
potom prodal za poloviční cenu. Omylem jsem však předloţil průkaz vlastní.
 Trestného činu krádeţe, při kterém jsem byl přistiţen, upřímně lituji a slibuji, ţe příště
si dám větší pozor.
 Nevíme, zda jmenovaný pracuje. Pracuje-li, dá se to těţko postřehnout.
 Poţíval ve větším mnoţství alkohol a špatnou pověst.
 Snaţil jsem se hlídce vysvětlit, ţe jsem toho moc nevypil, ale asi mi pro podnapilost
nerozuměli.
 Po odcizení kabelky s větší sumou peněz odcizil kamarád ještě buldozer, kterým na
kabelku nahrnul velkou hromadu hlíny, aby ji takto ukryl.
 Kapličky a boţí muka jsme vykrádali pouze ve dne. Jsme totiţ s Frantou náboţensky
zaloţeni a v noci jsme se báli boţího trestu.
na Internetu vyhledala lucka

Sbor dobrovolných hasičů Šaratice děkuje všem
členům za celoroční práci a všem svým příznivcům
a sponzorům za přízeň a podporu.
Všem Vám pak přejeme šťastné a radostné prožití svátků
vánočních a do nového roku 2013 vše nejlepší, rodinnou
pohodu a hlavně hodně zdraví a štěstí. Těšíme se na Vaši přízeň i v roce
následujícím.
hasiči Šaratice

CVIČENÍ S LUCKOU
Ve čtvrtek 27. prosince cvičení s Luckou nebude. Znovu se na všechny zájemkyně
budu těšit v novém roce, a to hned 3. ledna 2013. Všem Vám přeji klidné a pohodové
proţití vánočních svátků a do nového roku vykročení tou správnou nohou.
lucka
6

Zdravotní středisko Šaratice – provoz do konce roku 2012
Praktický lékař pro dospělé MUDr. J. Pikolon – dovolená 27., 28. a 31. 12.
Dětské oddělení MUDr. M. Lejsková – ve dnech 27. a 28. 12. 2012
MUDr. Lejsková ordinuje od 7.30 do 13.00 hodin. POZOR: oba dny ordinuje
v Otnicích, v pondělí 31. 12. 2012 dovolená – zastupuje dětské oddělení na
poliklinice Slavkov u Brna
Zubní oddělení MUDr. V. Buchta – ordinuje naposledy ve čtvrtek 20. 12. 2012,
o vánočních svátcích 2012 dovolená, po Novém roce ordinace až ve čtvrtek
3. ledna 2013.

Poplatky za popelnice a psy v roce 2013
Obecní úřad Šaratice upozorňuje občany, že od pondělí 14. ledna 2013 se začínají
vybírat poplatky za popelnice a poplatek ze psů. Výše poplatků zůstává stejná jako
v minulých letech.

Popelnice:
480 Kč/rok – za každou osobu hlášenou k trvalému pobytu v obci
480 Kč/rok – za každý dům v obci, ve kterém není hlášena žádná osoba
k trvalému pobytu – poplatkovou povinnost má vlastník nemovitosti.
Nově od 1. 1. 2013 zákon ukládá poplatkovou povinnost také cizincům, kteří
jsou hlášeni k pobytu v naší obci: poplatek činí 480 Kč/osobu/rok.
Poplatek ve výši 480 Kč/rok je také nově povinna uhradit fyzická osoba, která je
vlastníkem bytu v obci, pokud v tomto bytě není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

Poplatek ze psů:
50 Kč/rok – základní sazba za jednoho psa
75 Kč/rok – za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Poplatky je nutné uhradit do 31. 3. 2013. V případě pololetní platby je nutné
1. pololetí uhradit do 31. 3. 2013, 2. pololetí roku pak do 30. 6. 2013.

Pokladní hodiny:
Pondělí – pátek: 8 – 11 hodin
Pondělí a středa i odpoledne: 16 – 18.30 hodin
Nelze žádat o prominutí poplatků. Pokud nebudou poplatky uhrazeny
ve stanovené výši a lhůtě, bude dle zákona přistoupeno k jejich vymáhání.

Obecní úřad Šaratice upozorňuje občany, že posledním úředním dnem pro
veřejnost v letošním roce je pátek 21. prosince 2012 v době od 8 do 11
hodin. V posledních pracovních prosincových dnech se pro veřejnost
nebude úřadovat. Děkujeme za pochopení.
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RESPONO Vyškov – svoz odpadu o Vánočních svátcích
Respono Vyškov sděluje občanům, ţe v pondělí 24. prosince 2012 proběhne
v obci Šaratice pravidelný svoz popelnic. Sběrné dvory společnosti RESPONO
budou ve dnech 24. 12. 2012 – 1. 1. 2013 pro veřejnost uzavřeny.

OZNÁMENÍ k prezidentským volbám 2013
Volba prezidenta republiky se koná v pátek 11. ledna 2013 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.
Volební místnost je umístěna v budově Obecního úřadu Šaratice, Náves 83
– v 1. patře v obřadní síni.
Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek
25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 do
14.00 hodin.
Kaţdému voliči bude umoţněno hlasovat poté, co prokáţe svoji totoţnost
a státní občanství České republiky (lze prokázat platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem ČR).
Voliči nejpozději 3 dny před konáním volby (tj. do úterý 8. 1. 2013) obdrţí
hlasovací lístky.
Hlasovací lístky pro případné 2. kolo volby prezidenta republiky obdrţí
voliči ve dnech voleb přímo ve volební místnosti.
Možnost volit na voličský průkaz:
Občan můţe poţádat pro volbu prezidenta republiky také o vydání
voličského průkazu, který jej opravňuje volit v kterékoliv volební místnosti
České republiky. O vydání voličského průkazu lze poţádat na OÚ dle místa
trvalého pobytu voliče. Ţádost o vydání voličského průkazu musí obsahovat
jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a způsob doručení
voličského průkazu. Poţaduje-li volič zaslání voličského průkazu, i adresu, na
kterou má být průkaz zaslán.
Ţádost o vydání voličského průkazu lze podat osobně (nejpozději do
9. 1. 2013 do 16.00 hodin) nebo písemně (konec lhůty pro písemné doručení je
4. 1. 2013). V případě písemné ţádosti o vydání voličského průkazu musí být
podpis ţadatele úředně ověřen. Ţádost lze podat také v elektronické podobě
(nutné podepsat uznávaným elektronickým podpisem) nebo v elektronické
podobě prostřednictvím datové schránky.

OZNÁMENÍ – Pepíčkovo řeznictví a uzenářství
Pepíčkovo řeznictví oznamuje, ţe v pátek 28. 12. 2012 a v pátek 4. 1. 2013
do naší obce nepřijede. Pravidelné páteční prodeje začínají aţ 11. ledna 2013.
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 23. 12. 2012.
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