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Vážení a milí čtenáři Obecního zpravodaje,
právě čtete první letošní číslo Obecního zpravodaje, a proto bych vás chtěl
všechny pozdravit. Už Vám nebudu znovu přát do nového roku, ale spíš bych
chtěl na tomto místě poděkovat za obětavost a vstřícnost při úklidu chodníků
v celém zimním období. Vždyť s jedním obecním zaměstnancem průběžně
uklízet cca 5 km chodníků a více jak 1 km obecních komunikací udržovat ve
sjízdném stavu by byl docela nesplnitelný úkol. Díky Vaší pomoci se dalo
relativně bezpečně pohybovat po celé obci. Možná, že si řeknete, proč si obec
nesežene více lidí. Oni lidi sice jsou a dokonce zdraví a nezaměstnaní, ale za
okny u televize je to přeci jen větší pohodička…
Ještě jednou tedy dík všem, kteří si to zaslouží, a budu rád, pokud se
nenechají otrávit a příště nám znovu pomohou.
Do dalších dnů Vám dostatek pohody přeje

Karel Kalouda
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Myslivecké sdružení Voda Šaratice
Vás zve co nejsrdečněji na 3. myslivecký ples,
který se koná 23. 2. 2013 od 20.00 v sále OÚ Šaratice.

K tanci a poslechu hraje skupina Na2fáze.
Občerstvení včetně zvěřinových specialit, kvalitního vína a dalšího
je pro Vás zajištěno.
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ZÁJEZD DO TERMÁLŮ – MOŠOŇ
Ve spolupráci s CK ANTEA Slavkov u Brna opět pořádáme v sobotu
9. března relaxačně-poznávací jednodenní zájezd do maďarských termálních
lázní Ad Flexum v Mosonmagyaróváru spojený se zastávkou na tržnici
a návštěvou typické maďarské Paprikacsárdy v Hegyeshalomu. Pro zájemce ze
Šaratic je blokováno 20 míst a připravena zvýhodněná cena za dopravu ve výši
350 Kč, tak prosím neváhejte a neotálejte s přihlašováním. Bližší informace na
letáčcích v kanceláři OÚ a na internetu. Závazné přihlášky u Lucky
Kaloudové v Obecní knihovně ve čtvrtek mezi 14. a 20. hodinou.
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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 22. března v 17.30 h před OÚ.
Průvod zakončíme na sportovním areále,
kde bude pro masky připraveno občerstvení.
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CO PODNIKNE KULTURNÍ VÝBOR – A VY S NÍM…
V pondělí se sešli členové kulturního výboru, aby pro Vás naplánovali program
na následující měsíce. A teď Vám předkládáme náš plán. Berte to, prosím, ještě
spíš orientačně, nejsou vyloučené případné změny, ale jako nástin toho, co nás
čeká, to určitě postačí:
9. 3.
Zájezd do termálních lázní Mošoň
16. 3. Posezení u cimbálu ve Vinárně Natálie
22. 3. Probouzení broučků
duben Ochotnické divadlo
duben Vítání občánků
30. 4. Pálení čarodějnic
4. 5.
Zájezd do Kroměříže (květná zahrada a zámek)
11. 5. Voříškiáda (organizuje Z. Flajšingerová, my zajišťujeme občerstvení)
17. 5. První letní noc – hraje DJ Boris
1. 6.
Zájezd ke dni dětí – ZOO Jihlava a jihlavské podzemí
23. 6. Dětské odpoledne s tematikou zimních radovánek
13. a 14. 7.
Víkendové stanování pro děti
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 S ÚSMĚVEM  – Inzerce








Vyměním ojetého Pionýra za neojetou pionýrku. Zn.: Ojedu sám.
Ztratila se mi žena. Kdo mi ji najde a přivede, tomu rozkopu držku.
Sympatický notorik hledá sponzora.
Prodám vilu u Černobylu. Zn.: Svítí jako nová.
Koupím nočník s uchem dovnitř. Zn.: Malý byt.
Doopatřím starší lidi. Zn.: V rekordně krátkém čase.
Prodám ruskou moderní kalkulačku na propan-butan.
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Hledáme analfabeta na práci s přísně tajnými dokumenty.
Prodám psa. Sežral mi tchýni. Zn.: Kupujte, dokud má chuť!
Vyměním muže s dobrým postavením za muže s dobře postaveným.
Hledám ženu na domácí práce do bytu 6953,2 km2. Zn.: Bezdomovec.
Prodám štěňata kočky domácí. Zn.: Chlípná domácnost.
Vyměním 40letou ženu za dvě 20leté.
Čtyři bezdomovci hledají domovníka.
66letý, tlustý, smradlavý, neúspěšný, nevychovaný muž hledá ženu
opačných vlastností.
Prodám bílý pracovní oděv bez jednoho rukávu. Zn.: Cirkulárka.
Vyměním vysavač za demižon vína. Zn.: Přestal jsem vysávat, začal jsem
nasávat.
Kdo opraví klavír vypadlý z dvanáctého poschodí?
Hledám telepaty. Ozvěte se. Zn.: Vy už víte kde.
na Internetu vyhledala lucka

Z FARNOSTI
Nejenže platí osvědčená moudrost „v jednoduchosti je krása“, ale zároveň
známé úsloví „nic nového pod sluncem“, což nám dokládá, že nejlepší věci jsou ty
obyčejné a nemůžeme najít cokoliv převratného. Proto není třeba hledat s rozběhem
nového roku neobvyklé způsoby, jak se odpoutat od starých chyb. Tradiční
nabídkou zůstává postní doba (nikoliv čas spojený s historickými zvyky, ale období
pokání), která díky 40 dnům odříkání, přerušovaným pouze nedělemi, očišťuje naše
svědomí. Charakter půstu pokaždé odpovídá závažnosti špatného chování: o chlebu
a vodě, bez masa, bez sladkostí, bez alkoholu, bez utrácení, atd. Tento starobylý
křesťanský obyčej nepřekoná žádný moderní nápad. Vrací se rok co rok a je možné
ho pouze ignorovat anebo se „vykoupit“. Letos půst nápravy začíná Popeleční
středou 13. února (jelikož je závislý na proměnlivém datu Velikonoc).
A k vyřešené minulosti už jen stačí uspořádat život dobrým cílem.
Od postní doby nově rozšíříme program na faře o „večery víry“:
pondělí 9.30 modlitby mladých matek
15.00 společenské hry pro děti
19.00 nácvik schóly
středa
9.30 rodičovský klub
14.00 tvořivý kroužek
17.45 modlitby starších matek
18.00 nácvik sboru
čtvrtek 13.00 náboženská výchova na ZŠ
pátek 16.00 angličtina pro děti
17.00 mše pro děti v kostele
18.00 večer s Biblí pro děti
19.00 večer s Biblí pro dospělé
kněz Marek Slatinský
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AUTO-PNEU SERVIS
-

oleje
Lubomír Flajšinger: 777 808 274
brzdy
provozovna v ulici u hřbitova
výfuky
otevřeno pondělí–pátek: 800–1200, 1300–1700
tlumiče
STK
náhradní díly
pneuservis
prodej nových i jetých pneu
baterie
diagnostika
geometrie podvozku

Na Facebooku najdete naši stránku pod názvem „Autoservis, pneuservis Šaratice“

EVIDENCE OBYVATEL OBCE ŠARATICE ZA ROK 2012
V Šaraticích bylo k 31. 12. 2012 hlášeno k trvalému pobytu celkem 1018
obyvatel s průměrným věkem 39,60 let. Z toho 522 mužů a 496 žen. Nejstarší
občanka v roce 2012 oslavila 91 let a nejstarší občan se pak dožil 88 let. V obci
bylo také k pobytu v loňském roce hlášeno 8 cizinců.
V uplynulém roce se našim občanům narodilo 8 dětí (5 chlapců a 3 dívky),
sňatek uzavřelo 7 občanů a zemřelo 16 občanů (8 mužů a 8 žen). Do Šaratice se
v roce 2012 přistěhovalo 31 občanů, 23 osob změnilo trvalý pobyt pouze v rámci
obce Šaratice. Z obce se naopak 15 osob odstěhovalo.
matrika

UPOZORNĚNÍ – Omezený provoz na OÚ Šaratice 13.–15. 2. 2013
Sdělujeme občanům, že ve dnech 13.–15. února 2013 bude na OÚ Šaratice
pro veřejnost omezený provoz. Děkujeme za pochopení.
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 8. 2. 2013.
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