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Vážení a milí čtenáři,
venku nás možná čeká ještě několik pěkných dnů tzv. babího léta, ale jinak je tu
podzim se vším, co k němu patří. Na zahrádkách sklízíme plody našeho půlročního
snažení a děláme úklid zbytků rostlin, které už nám dosloužily (alespoň pokud to
mohu pozorovat podle rychlosti plnění kontejneru na biologický odpad). Možná, že už
někdo začal i bilancovat rok a sepisuje si, co ještě musí stihnout, dokud je trochu
„rozumné počasí“.
Takovou mini bilanci bych mohl dělat i já za činnost našeho zastupitelstva. Během
letošního roku se ale jakoby nic mimořádného nebo převratného nestalo.
Samozřejmostí se totiž stalo, že se o prázdninách vylepšuje škola nebo školka, že naše
veřejná prostranství jsou pravidelně udržována, že se opraví kus chodníku, účelové
nebo místní cesty, že se přikrášlí fasáda obecních budov apod.
Velké akce se ale letos „jen“ připravují, a to je ta nejméně zábavná a viditelná
činnost. Vy, kteří sledujete zápisy z jednání ZO, víte, že se i nadále připravují další
a další papíry pro přípravu nové kanalizace a nový územní plán, od kterého si všichni
slibujeme, že se naše obec bude moci alespoň v některých místech konečně rozvíjet.
Připravujeme také podklady pro rozšíření prostorů pro vyučování v ZŠ (podle počtu
narozených dětí je to nezbytné). Podle současného vývoje se také snažíme připravit na
možnost výstavby úplně nové školky. Je to však proces docela dlouhý, takže než bude
něco konkrétního vidět, uteče ještě nejen v Litavě mnoho vody. Jako správní
hospodáři, kteří to myslí s naší obcí dobře, to ale musíme podstoupit, i když tím
připravujeme půdu pro naše možné nástupce.
Co ale možná zpříjemní život našim občanům již nyní, je skutečnost, že od těchto
dnů začíná platit nařízení obce – tržní řád, který ve své podstatě zakazuje prodejcům
v naší obci obcházet dům od domu a pod různými záminkami nabízet „úžasné zboží“,
„laciné energie“ apod. Nebojte se tedy v těchto případech klidně zavolat na OÚ nebo
přímo na policii ČR. Tito „podnikavci“ znají velice dobře platnou legislativu a většině
bude stačit jen pohrozit tímto telefonátem.
Možná navzdory všemu výše uvedenému a zprávám v médiích Vám do dalších dnů
přeje dostatek radosti a pohody
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VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
V souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., zákon o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, starosta obce Šaratice vydává toto oznámení:
Volby do Parlamentu České republiky se konají v pátek 25. října 2013 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.
Volební místnost je umístěna v budově Obecního úřadu Šaratice, Náves 83 –
v 1. patře, Obřadní síň.
Každému voliči bude umožněno hlasovat poté, co prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (lze prokázat platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem ČR). Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Voliči nejpozději ve čtvrtek 24. října 2013 obdrží hlasovací lístky.
Karel Kalouda, starosta obce

Z FARNOSTI
Účinnost modlitby, o kterou jsem já nezvykle žádal na začátku léta (pokud by se
Vám zdálo vhodné, abych dále působil v Šaraticích), jste si mohli ověřit na změně už
rozplánovaného umístění duchovních (ještě teď mě wikipedia.cz uvádí jako kněze
v děkanátu Třebíč). Původním záměrem biskupství bylo ponechat ve společné správě
jen Šaratice s Kobeřicemi a umístit sem staršího kněze, ale došlo pouze k přesunutí
Prace pod duchovní správu z Telnice a po hospitalizaci vážanského kaplana byla
zachována pastorační oblast Šaratice – Kobeřice u Brna – Vážany nad Litavou.
Budeme tedy dále spolupracovat na usilovném rozvoji naší farnosti.
Během hodů se sama ukázala naše priorita v opravě varhan: s šesti křížky
pravidelné služby už nejsou schopné více fungovat. Prvním problémem je červotoč,
a proto musí dojít k rozebrání kvůli likvidaci dřevokazného hmyzu. Druhou
komplikací je opotřebení: míšky z jemné kozinky mají po životnosti, celý nástroj je
zanesený a rozladěný. Třetím faktorem jejich nepoužitelnosti jsou chyby vzduchového
hospodářství: sání studeného vzduchu z prašného prostředí věže, dimenzování rozvodů
a měchů. Čtvrtý krok byl daný organologickou komisí brněnského biskupství jako
přestavba do funkční podoby, jelikož dosud nedošlo k osazení několika píšťalnic.
Ovšem místo sjednocení systému výlučně na zásuvkové ovládání a dostavění
žaluziového stroje se ukazují jako dostupné moderní digitální varhany.
Po konzultaci s ekonomickou radou farnosti se nebudeme pouštět do milionových
vydání, nýbrž zvolíme rozumný kompromis v pořízení varhan s elektrofonickým
podáním (které mají nahrané zvuky píšťal). Rozpočet by tak byl desetinový, cca
300.000 korun včetně nazvučení a DPH (tedy 250.000 plus daň 50.000 odvedených
státu za to, že jsme si je dovolili koupit). Neprodleně jsme se pustili do shromažďování
prostředků pro varhanní fond. Chci upřímně poděkovat všem, kdo své
přebytky věnovali do dobročinného jarmarku, dětem za ochotnou službu „prodavaček“
a každému, kdo přispěl. Zároveň vás chci pozvat na benefiční koncert naší folkové
schóly v neděli 20. října v 15:00 a II. dobročinný jarmark v sobotu 30. listopadu.
kněz Marek Slatinský
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ZE ŠKOLY – Na prahu školního roku 2013/2014
V pondělí 2. září se otevřely dveře naší školy pro 28 prvňáčků – 12 ze Šaratic,
11 z Hostěrádek a 5 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 Dagmar Matyášová. I v letošním
roce pokračuje projekt vytvoření sympatických kamarádských dvojic založených zejména
na důvěře prvňáčků ke starším kamarádům. Každý žáček 1. třídy bude mít po celý školní
rok svého „patrona“ z řad žáků 9. třídy a na něho se bude moci obracet se svými
problémy: s učením, nevhodným chováním starších spolužáků, jak co zařídit apod.
Přejeme všem našim žákům a jejich rodičům, aby do konce června prožívali co
nejvíce pohody a případné karamboly řešili s úsměvem na tváři.
Počet žáků roste
I v letošním školním roce počet našich žáků stoupl o 15, takže máme v současné době
200 žáků. Tento trend bude dál pokračovat.
K 1. 9. 2008
Šaratice – 69
Hostěrádky-Rešov – 67
Zbýšov – 32
K 2. 9. 2013
Šaratice – 88
Hostěrádky-Rešov – 58
Zbýšov – 47
Sedm žáků k nám dojíždí z jiných obcí.
Na 2. stupni ZŠ přibyla povinná výuka dalšího cizího jazyka
Od letošního školního roku musí každý žák absolvovat vedle anglického jazyka
i 6 hodin německého jazyka. Němčinu vyučujeme od 7. třídy.
Nezbytnost výuky finanční gramotnosti
Finanční gramotnost byla zařazena do základního vzdělávání a vyučujeme ji jako
povinný předmět od 7. třídy. Důvodem zařazení této problematiky do učiva ZŠ je
rostoucí vývoj nabídky finančních produktů a ekonomických příležitostí. Ukazuje se, že
řada lidí má problém s orientací v těchto situacích, což má za následek špatná ekonomická
rozhodnutí.
Mgr. Eliška Sokolovská, ředitelka školy

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Zatímco si děti s rodiči užívaly krásných prázdninových dní, v mateřské škole
probíhaly práce v plném proudu. Vzhledem k stále narůstajícímu zájmu rodičů
o celodenní provoz mateřské školy byla třída Broučků od září rozšířena z polodenní na
celodenní. Nakoupili jsme nová lehátka, lůžkoviny a povlečení a z přilehlé místnosti, kde
dříve sídlila školní družina, vznikla odpočinková místnost pro děti.
Ve třídě Koťátek hned od prvního prázdninového dne probíhaly velké stavební
úpravy – celková rekonstrukce hygienického zařízení. Zahajovali jsme s krásnou novou
umývárnou a toaletami odpovídající hygienickým předpisům. Za uskutečnění tohoto
projektu patří poděkování vedení obce jménem všech zaměstnanců a dětí mateřské školy.
Po prázdninách jsme se opět sešli v plném počtu a přivítali mezi sebou spoustu
nových kamarádů. Většina dětí již prostředí znala, přesto některým sem tam ukápla
slzička, ale během pár dní si všichni našli své kamarády. Naší snahou a cílem je, aby se
děti v mateřské škole cítily dobře. Proto se jim snažíme vytvářet krásné prostředí
a atmosféru plnou pohody, jistoty a důvěry.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří nám vycházejí vstříc a pomáhají nám – ať
už je to zajištěním nejrůznějších pracovních materiálů, finančních darů nebo aktivní
pomocí při zajišťování akcí pro naše děti.
za kolektiv zaměstnanců MŠ Šaratice V. Bugárová
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PODĚKOVÁNÍ
Stárci a stárky by touto cestou chtěli moc poděkovat za velkou podporu, vstřícnost
a obětavost především obecnímu úřadu, také farnosti, rodičům a všem, co se na úspěšném
konání hodů podíleli. V neposlední řadě také Vám spoluobčanům, kteří nás v našem
každoročním snažení udržet zde krásnou hodovou tradici velmi úspěšně podporujete, což
nás samozřejmě těší. Pevně doufáme, že tomu tak bude i v dalších letech.
Nemalé díky patří rovněž rodičům malých stárek a stárků, kterých se k nám při
nedělním průvodu přidává čím dál víc, za což jsme moc rádi a věříme, že se mezi těmito
„prcky“ najdou pokračovatelé místní tradice – i když to ještě pár let potrvá 

SBĚR ŠATSTVA – CHARITNÍ ŠATNÍK
Máte doma oblečení, boty či doplňky, které již nenosíte, ale jsou v dobrém stavu,
takže by mohly ještě někomu posloužit?
Máte nepotřebné lůžkoviny, zbytky látek apod. a nevíte co s nimi?
Můžete je donést do dvora OÚ Šaratice:
 v pátek 11. října od 8 do 18 hodin
 v sobotu 12. října od 8 do 12 hodin.
Vaše věci poslouží lidem v nouzi. Děkujeme!

POZVÁNKY
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AUTO-PNEU
SERVIS Šaratice
 opravy osobních vozidel
 příprava a zajištění STK
 pneuservis

Tel.: 777 808 274, 777 844 070
VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Všechny doposud platné řidičské průkazy vydané před 1. 5. 2004
podléhají výměně ve lhůtě do 31. 12. 2013.
K výměně řidičského průkazu je potřeba přinést s sebou: platný
doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), jeden kus
fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Výměna
těchto řidičských průkazů je osvobozena od správního poplatku a lhůta pro převzetí
nového řidičského průkazu je zpravidla do 15 až 20 dní.
Bližší informace naleznete na odboru dopravy Městského úřadu ve Slavkově u Brna
nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy www.mdcr.cz.
Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny
s velmi dlouhým a nepříjemným čekáním ve frontách na pověřeném obecním úřadě.
V neposlední řadě nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu
se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto, prosím, NEOTÁLEJTE s výměnou
řidičských průkazů za nové!
Jaroslava Kučerová
Referent odboru dopravy a silničního hospodářství – MěÚ Slavkov u Brna, tel. 544 121 133

OZNÁMENÍ
K 30. 9. 2013 ukončil činnost správce hřbitova pan Petr Šmíd (ze Zahradní
ulice), kterému touto cestou ještě jednou děkujeme za vzorně odváděnou práci.
Současně vyzýváme zájemce o tuto práci na dohodu, aby se přihlásili
u starosty obce, který také poskytne další informace.
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 4. 10. 2013.
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