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Vážení a milí čtenáři,
za týden se s mnohými z Vás setkám na návsi před Obecním úřadem při tradičním
rozsvěcování obecního stromu. Společně tak odstartujeme adventní čas, tedy čas
příprav na Vánoce. Každý samozřejmě využije toto období podle svého přesvědčení.
Někdo se bude snažit zachránit, co se dá, a bude na poslední chvíli ještě plnit
„důležité“ úkoly. Jiný bude překotně shánět ty nejlepší dárky. A někteří z nás si
uvědomí, že nejdůležitější je rodinná pohoda, a že je tedy třeba si vážit každého
společně prožitého okamžiku – vždyť nikdo z nás tu nebude věčně…
S některými seniory se možná také potkám na tradičním předvánočním setkání.
O tom se ale více dočtete na jiném místě zpravodaje.
Do konce roku ale zbývá ještě dost času, takže nemůžeme jen slavit. Je potřeba
také něco dělat. Několikrát se mluvilo o odpadkových koších určených pro „pejskaře“.
V příštím týdnu se tak už konečně na několika místech obce stane a bude tak splněný
jeden z dávných slibů. Doufám, že budou dobře sloužit a nevábné „hromádky“
nebudou kazit vzhled jinak pěkně upravené obce.
V příštích dnech, konkrétně ve čtvrtek 12. prosince, se také dostane konečně
k veřejnému projednání návrhu územního plánu (info na úřední desce). Protože tento
závěrečný návrh vyhověl všem požadavkům dotčených orgánů, je předpoklad, že bude
také definitivně schválený. Následně pak budou moci alespoň někteří zájemci na
nových pozemcích začít žádat o stavební povolení. Na druhé straně dobře vím, že
zdaleka ne všichni budou spokojeni a že nás čeká mnoho jednání s jednotlivými
institucemi na postupném prosazování našich dalších představ o rozvoji obce.
A ještě jedna informace na závěr: jako malý symbolický dárek jsme pro Vás opět
připravili jednostránkový obecní kalendář, který díky formátu A3 nebudeme mačkat
do Vašich schránek. Již nyní je volně k odběru v obou obchodech a v kanceláři OÚ.
I letos by mělo vystačit na každou domácnost 

Karel Kalouda
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POZVÁNKY
Kapela Retro Vás srdečně zve na šaratický mejdan
dne 30. 11. 2013 od 20.00 hod.
v sále Obecního úřadu Šaratice.
Přijďte se pobavit u hudby všech žánrů.
Občerstvení zajištěno, s sebou dobrou náladu.
První adventní neděli,
tedy 1. prosince,
se koná v 18 hodin před OÚ v Šaraticích

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU.
 společné odpočítání rozsvícení stromu
 krátké hudební vystoupení
 Ježíškova pošta na dětská přání
 vypouštění lampionů přání (i vlastních)
 zajištěno občerstvení

OBECNÍ MIKULÁŠ
Milí rodiče, jak už jste zvyklí, i letos bude ve čtvrtek 5. prosince od 17 do 20
hodin procházet Šaraticemi Obecní Mikuláš. Přihlášky budou k dispozici ve školkách,
v chodbě OÚ a také na stránkách obce www.saratice.cz. Vyplněné je odevzdejte,
prosím, včas, nejpozději však ve středu 4. 12. do 18 hodin (!) v kanceláři OÚ, případně
pošlete e-mailem na kultura@saratice.cz. Děkujeme za spolupráci 
KV

MIKULÁŠ SE CHYSTÁ I DO ŠARATIC
Ve čtvrtek 5. 12. 2013 v 19 hodin, v čase, kdy světem chodívá sv. Mikuláš s andělem
a čertem, aby obdaroval dobré a napomenul špatné, pořádá obec Šaratice v kostele
sv. Mikuláše po celé republice proslavený Koncert slova a varhanní hudby K POCTĚ
SV. MIKULÁŠE. Jeho interprety jsou umělci evropského renomé, skuteční mistři svého
oboru. Koncert je součástí letošního turné, které obsahuje na 10 uvedení koncertu od
Kraslic přes Prahu nebo Žďár nad Sázavou až po město Hluk.
Básnickou prózu „O svatém Mikuláši“ bude vyprávět její autor, herec a recitátor
Vladimír Matějček, který byl kmenovým členem souboru světově proslulého divadla
Za branou O. Krejči, členem souboru Lyry Pragensis a hostem činohry Národního
divadla. Hrál v desítkách našich a zahraničních filmů a televizních inscenací. Je
všestrannou renesanční osobností – básník a překladatel, scénárista a režisér, ale
především herec a recitátor, který v uměleckém přednesu patří k absolutní špičce. Převzal
pochodeň svých předchůdců, jakými byli Z. Štěpánek nebo R. Lukavský, a její světlo nese
s oddaností a pokorou dál. Skladby J. F. d´Andrieua, J. S. Bacha, D. Buxtehuda,
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L. N. Clérambaulta, W. A. Mozarta a J. F. Segera na varhany hraje náš přední varhaník
Vladimír Roubal, ředitel kůru královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Je
zároveň sbormistrem, dirigentem, skladatelem i zpěvákem. Především ale výborným
varhaníkem, který ovládá rovněž umění improvizace.
KONCERT K POCTĚ SV. MIKULÁŠE vyrůstá z jejich vzácně vnímavé spolupráce,
kde hudba a slovo se doplňují, zrcadlí, umocňují a vytvářejí tak celek nevídané krásy.
Právě proto byla jejich společná vystoupení nazvána „koncert slova a hudby“. Koncert
vyrůstající z tradičních hodnot a přitom svrchovaně moderní, současný. Příspěvek dneška
k lidové Mikulášské tradici, která je u nás tak vzácně živá. Obec Šaratice se stane dalším
z více než dvou set padesáti míst naší republiky, v jejichž kostelích, koncertních síních,
katedrálách i venkovských kostelících se koncert už konal. Nejde o dětskou mikulášskou
besídku, ale o ryzí umělecký počin, v dnešní době tak vzácný. Duchovní prostor,
historický a společenský střed obce, jakým kostel sv. Mikuláše v Šaraticích je, tomu jistě
napomůže.
- pz -
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Z FARNOSTI
Samotné očekávání přináší změnu, proto se adventní čekání na vánoční pokoj
mezi lidmi stává novým začátkem. Od adventu se snažíme soustředit na krásu, kterou
chceme o Vánocích zakusit a již nyní vytvářet harmonickou atmosféru.
Ve farnosti nás začátkem adventu naladí pro další duchovní hodnoty a soucit
slavnost patrona farnosti sv. Mikuláše: v předvečer, 5/12, v 19:00 proběhne hudební
recitál, v pátek 6/12 se uskuteční mše sv. pro děti a v sobotu 7/12 navážeme odpolední
oslavou.
Připravit se hmotně na advent můžete tvorbou adventních věnců v sobotu 30/11 od
15:00 (která proběhne souběžně s II. dobročinným bazarem, takže budete mít znovu
příležitost věnovat své přebytky anebo si pořídit něco užitečného za příspěvek pro
varhanní fond).
Každopádně je advent jedinečným obdobím. Jenom v něm totiž neplatí výmluvy
a nedá se říci: nemám čas! Nyní máme času nazbyt. Takže bude záležet jen na naší
dobré vůli, jestli ho využijeme pro pokoj mezi lidmi – pro přípravu vánoční radosti.
kněz Marek Slatinský

ZE ŠKOLY
Naše škola je zapojena do nového projektu s názvem „Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji.“ Dvouletý
projekt probíhá od 3. 10. 2013 ve spolupráci s Integrovanou střední školou v Sokolnicích
a 4 základními školami – v Sokolnicích, Otnicích, Újezdě u Brna a Měníně.
 Naše škola díky tomuto projektu získá moderní vybavení do předmětů s fyzikálním
a technickým zaměřením.
 Žáci se budou moci více podílet na experimentálních měřeních
a praktických činnostech v rámci povinné výuky.
 Vzájemné sdílení a předávání příkladů dobré praxe bude hlavní náplní
pravidelných setkávání metodiků ze spolupracujících škol.
S blížícím se adventním období přibývá akcí, které by měly vyvolat v lidech pocit
sounáležitosti a motivovat je k pomoci ostatním – nemocným, chudým, osamělým.
S výchovou k sociálnímu cítění začínáme u našich dětí v základní škole. Ideální
formou jsou aktivity, ve kterých jsou děti tváří v tvář postaveny problému, jež
neznají a musí se s ním vyrovnat.
Pomáháme – Život dětem
Posláním občanského sdružení Život dětem je pomoc vážně nemocným dětem v celé
České republice – například dětem, které onemocněly leukémií. Sdružení se těmto dětem
snaží pomáhat zejména nákupem nejrůznějších kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
a dalšího potřebného vybavení. Pomoc spočívá v prodeji drobných předmětů, jako jsou
magnetky nebo pravítka. Prodeje se v letošním roce ujaly 4 žákyně ze 7. třídy, které takto
získaly částku 1 750 Kč.
Týden pro inkluzi 2013
V pátek 8. 11. se žáci 6. třídy zapojili do projektu Týden pro inkluzi 2013 pořádaný
o. s. Rytmus a o. p. s. Člověk v tísni. Pro realizaci projektu si vybrali Základní školu pro
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zrakově postižené v Brně. V této škole jsou vzděláváni žáci nejen zrakově postižení, ale
i žáci s mentálním a řečovým postižením.
Cílem tohoto projektu bylo především naučit děti toleranci, vzájemnému pochopení
a spolupráci. Během krátkého dopoledne se žáci seznámili se žáky brněnské školy a dále
se věnovali společné výtvarné činnosti. Vyráběli barevné papírové rybičky do akvária.
Ke konci návštěvy zahrál na klavír novým kamarádům náš žák David Doležal, jehož
maminka se na projektu také podílela.
S úsměvem
Projekt 72 hodin pořádaný Českou radou dětí a mládeže si naši žáci velice oblíbili.
Letošní projekt nazvali „S úsměvem“, protože úsměvů ve tvářích lidí není nikdy dost. Pro
realizaci projektu si vybrali Domov pro postižené děti LILA v Otnicích. Pro děti
z domova si připravili podzimní výtvarnou dílničku. Během krátkého dopoledne vytvořili
společný obrázek, který jim věnovali na památku. Po programu připraveného pro děti byli
provedeni domovem a seznámeni se základními informacemi provozu takového zařízení.
Bylo také zodpovězeno mnoho zvídavých dotazů. Přesvědčili se, že péče o děti
s handicapem je náročná, vyžaduje hodně obětavosti a trpělivosti.
Pozvánka na jarmark do školy
V dnešní uspěchané době, kdy není moc času na příjemné zastavení, je určitě milé,
když něco hezkého prožijeme. Proto Vás srdečně zveme do naší školy na jarmark, který se
koná 10. a 11. prosince 2013, vždy od 14.00 do 18.00 hod.
Doprovodné akce:
Výstava vánočního cukroví a cukroví z vizovického těsta
Ukázka zdobení perníků
10. prosince od 15.00 do 17.00 hod.
Ukázka a prodej vánočních dekorací
10. prosince od 14.00 do 17.00 hod.
Koncert školního sboru
10. a 11. prosince od 17.00 hod.
Ukázka drátkování
10. prosince od 15.00 do 17.00 hod.
Vánoční dílničky pro malé děti
10. prosince od 14.00 do 18.00 hod.
Prodej výrobků žáků
10. a 11. prosince od 14.00–18.00 hod.
Na Vaši návštěvu se těšíme!
Mgr. Eliška Sokolovská, ředitelka školy

CYKLO TOUR KOŠICE–ŠARATICE 2013
Dne 12.–15. 9. 2013 uspořádali nadšenci cyklistiky ze Šaratic cyklo tour Košice–
Šaratice 2013. Obec Šaratice na této cyklistické akci reprezentovali a zviditelnili
2 šaratičtí obyvatelé Pavel Válek a Petr Válek. Připojili se k nim naši rodáci Radek Ševčík
a Pavel Kovač. Jejich snažení podpořili známí a přátelé cyklistiky Jiří Balák, Petr Hojač,
David Miksche, Jan Kubíček a Zdeněk Horák.
Všichni účastníci absolvovali celkem 506 km, rozdělených do 4 etap, které (nutno
podotknout) byly docela náročné, a to převážně díky počasí.
1. etapa: Košice–Liptovký Hrádok byla 160 km dlouhá, z toho 20 km v dešti
2. etapa Liptovský Hrádok–Prievidza 141 km (60 km propršelo)
3. etapa Prievidza–Uherský Brod byla nejnáročnější, neboť celých 105 km museli
ujet v dešti
4. etapa Uherský Brod–Šaratice 100 závěrečných kilometrů a konečně bez deště
5

Touto cestou bychom chtěli také poděkovat sponzorům, a to jmenovitě: Plošiny
Polášek, nábytek Jiří Jelínek, Turlak Ivo Turek prášková a mokrá lakovna, Autopneuservis Flajšinger, Obec Šaratice, Dřevovýroba Petr Šmíd, Autodoprava Pavel Válek.
Pavel Válek

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Daliboru Šlahorovi za příjemné prožití nedělního odpoledne
ve vinárně Natálie.
Skupina "HLAHOL"
V neděli 20. října odpoledne proběhl benefiční koncert šaratické schóly v místním
kostele. Vystoupení jak sboru, tak sóla a kvalitní hudební doprovod nám dopřálo
libozvučný poslech.
Schóla se předvedla se 100% výkonem a také ukázala, že jí není lhostejný osud
kostelních varhan. Farní rada se radila s panem farářem, co vše se může udělat pro získání
financí na nové varhany. Návrh Veroniky Kmoníčkové uspořádat benefiční koncert byl
vynikající nápad.
V. Masařová

OZNÁMENÍ
Pro držitele dočasných průkazů TP, ZTP, ZTP/P
Úřad práce České republiky, Kontaktní pracoviště Slavkov u Brna oznamuje
držitelům dočasných průkazů pro osoby se zdravotním postižením, že bude nutné tyto
průkazy do 31. 12. 2013 vyměnit. Jedná se o dočasné průkazy ve světle zeleném
provedení, které jsou zataveny do folie.
Úřad práce bude držitele vyzývat dopisem k výměně. Pokud dopis s výzvou
k výměně neobdržíte do 30. 11. 2013, obraťte se prosím neprodleně na kontaktní
pracoviště úřadu práce: Bc. Leona Hrabovská, 950 174 220.
Ing. Jiří Čtvrtníček, vedoucí kontaktního pracoviště Slavkov u Brna

Zubní oddělení Šaratice
Zubní oddělení, MUDr. Václav Buchta oznamuje občanům, že od ledna 2014
dochází ke změně ordinační doby. MUDr. V. Buchta bude mít ordinaci již pouze
v Šaraticích.
Ordinační doba:
Pondělí
7.00–17.00
Úterý
7.00–16.00
Středa
7.00–13.00
Čtvrtek
12.00–17.00
Pátek
7.00–13.00
K zubnímu lékaři se můžete také objednat na tel. čísle: 603 89 59 63.

UPOZORNĚNÍ
MS VODA Šaratice upozorňuje občany Šaratic na termíny honů:
1. hon 23. 11. 2013 (dnes)
2. hon 7. 12. 2013
3. hon 26. 12. 2013
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Z KNIHOVNY
Milí čtenáři naší Obecní knihovny, blíží se nám pomalu, ale jistě konec
kalendářního roku a s ním se blíží také vybírání poplatků za nový rok 2014. Roční
poplatek ve výši 20 Kč pro dospělé a 10 Kč pro děti a studenty začnu vybírat od
dobrovolníků už v měsíci prosinci, od těch ostatních pak v lednu.
Zároveň touto cestou upozorňuju všechny hříšníky, kteří mají doma zapůjčené
knížky z knihovny déle než 2 měsíce, že by měli přijít dřív, než jim přijde upomínka 
Do konce roku ještě zůstává otevírací doba knihovny beze změn:
 středa
19.00 – 22.00
 sobota
10.00 – 13.00
knihovnice lucka

 S ÚSMĚVEM  – Z policejního zápisníku
 Pachatel byl v takovém stavu, že na naše zavolání „stůj“ upadl.
 Poškozený se mi na dálku pohyboval pořád mezi stěračem a volantem, pak zblízka
mezi předními koly a pak už vůbec ne.
 Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně
dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
 Já jsem s ním šla spát jenom proto, že mi slíbil manželství. Ale stejně jsem mu moc
nevěřila, obzvlášť když jsem ráno zjistila, že zmizel.
 K nadměrnému užívání antikoncepčních přípravků nutil svou manželku proto, aby
nepřišla do jiného stavu se sousedem.
 Na svou obhajobu uvedl, že ji poprvé uhodil proto, že nepřiznala, že mu byla nevěrná
a podruhé proto, že se mu k nevěře přiznala.
 Když mě vlákal do parku, tušila jsem, že o něco přijdu, ale že to bude kabelka, to mě
nenapadlo.
 Odcizené zboží vsunula za ňadra, avšak neuspěla, protože vedoucí sledoval její poprsí
již 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 předložil průkaz vlastní.
 Trestného činu krádeže, při kterém jsem byl přistižen, upřímně lituji a slibuji, že příště
si dám větší pozor.
 Nevíme, zda jmenovaný pracuje. Pracuje-li, dá se to těžko postřehnout.
 Požíval ve větším množství alkohol a špatnou pověst.
 Snažil jsem se hlídce vysvětlit, že 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 boží muka jsme vykrádali pouze ve dne. Jsme totiž s Frantou nábožensky
založeni a v noci jsme se báli božího trestu.
na Internetu pro Vás objevila lucka
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K ZAMYŠLENÍ – Deset perel moudrosti
 Hledat lásku? Nesmysl… říká rozum. Směšné… říká hrdost. Riskantní… brání se
zkušenost. Ale samota zabíjí… šeptá srdce.
 Bylo by chybou zapomenout na minulost, ale ještě větší by bylo dovolit, aby
ovlivňovala naši budoucnost.
 Nejkrásnější cestou, po které můžeme tady na zemi jít, je ta, když jdeme jeden
k druhému.
 Žij podle své víry, dělej to, co ti radí srdce.
 Život je dar, který jsme dostali a nikdy není pozdě začít ho žít.
 Vyhráváš až tehdy, když svoje slabiny a neštěstí necháš za sebou.
 Vstaň a usměj se, utři si slzy z očí, vždyť něco pěkného začíná a něco pěkného
končí.
 Jak člověk začne bojovat sám se sebou, potom za něco stojí.
 Je třeba mít vytrvalost a víru v sebe. Věřit, že něco dokážeme a dokázat to za
každou cenu.
 Štěstí je jediné, co můžeme dávat, i když ho nemáme.
na Internetu pro Vás objevila 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. 2013.
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