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CO PODNIKNE KULTURNÍ VÝBOR – A VY S NÍM…
Minulý pátek se sešli členové kulturního výboru, aby pro Vás naplánovali
program na následující měsíce. A teď Vám předkládáme náš plán:
2. 3.
Vítání občánků
21. 3. Probouzení broučků
12. 4. Zájezd do termálních lázní v Dunajské Strede
30. 4. Pálení čarodějnic
10. 5. Zájezd do Telče
17. 5. Voříškiáda (organizuje Z. Flajšingerová, my zajišťujeme občerstvení)
23. 5. První letní noc – hraje DJ Boris
31. 5. Zájezd ke dni dětí – Westernové městečko
červen Vítání občánků
22. 6. Dětské odpoledne
12. a 13. 7.
Víkendové stanování pro děti
KV

EVIDENCE OBYVATEL OBCE ŠARATICE ZA ROK 2013
K 31. 12. 2013 bylo v obci Šaratice hlášeno celkem 1024 obyvatel s průměrným
věkem 39,93 let, 525 mužů (prům. věk 38,47 let) a 499 žen (prům. věk 41,48 let).
Počet narozených dětí: 10 (6 dívek a 4 chlapci)
Počet zemřelých občanů: 10 (5 žen a 5 mužů)
Sňatek uzavřelo 7 občanů. Do Šaratic se přistěhovalo 25 občanů, odstěhovalo se
10 občanů, v rámci obce změnilo trvalý pobyt také 10 občanů. Nejstarší občan se
v roce 2013 dožil 92 let, nejmladší občan se narodil koncem října 2013.
matrika
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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 21. března v 17.30 h před OÚ.
Průvod zakončíme na sportovním areále,
kde bude pro masky připraveno občerstvení.

ZÁJEZD DO TERMÁLŮ – DUNAJSKÁ STREDA
Kulturní výbor pro Vás uspořádá v sobotu 12. dubna relaxační jednodenní
zájezd na Slovensko do termálních lázní v Dunajské Strede. Zájemci si již teď
mohou rezervovat místo v kanceláři OÚ, kde od nich bude vybrána cena za
dopravu ve výši 350 Kč. Věříme, že se nám (stejně jako na podzim do
maďarského Györu) podaří bez problémů zaplnit autobus a nebude
plánovanému výletu nic bránit 
Bližší informace na letáčcích v kanceláři OÚ a na internetu.
KV

UPOZORNĚNÍ – Omezený provoz v době jarních prázdnin
Na OÚ Šaratice se ve dnech 19., 20. a 21. února 2014 nebude pro veřejnost
úřadovat. Stejně tak v knihovně bude ve středu 19. 2. i v sobotu 22. 2.
ZAVŘENO. Děkujeme za pochopení.
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Z FARNOSTI
Po dobré zkušenosti s dobročinným bazarem chceme na tuto smysluplnou akci
pravidelně navázat: od 22. února bude na faře každou sobotu dopoledne během otvírací
doby obecní knihovny přístupná “kaplanka” (místnost u schodů nad knihovnou) s trvalým
jarmarkem, kam můžete přinést doma nevyužité věci, aby posloužily jiným, či si vybrat
knihy, filmy, oblečení a hračky za symbolických 20 Kč. Čekám, že pravidelná možnost
vzájemné pomoci vzbudí stejný zájem a přinese stejný užitek jako předešlý jednorázový
bazar.
Jak se blíží obřady Popeleční středy – 5. března v 17.00 – chci objasnit jedno (neboť
každou náboženskou tradici zcestně komentují samozvaní odborníci): devátou neděli před
Velikonocemi začíná předpostní období masopustu a poslední tři dny se nazývají ostatky.
Slouží jako poslední zaradování a hodování před kajícím prožíváním Kristova utrpení.
Popeleční středu následuje šest nedělí: I. černá (jelikož o ní poprvé ženy přišly do kostela
v tmavých šatech), II. pražná (podle upraženého obilí, které naši předkové jídávali
v postu), III. kýchavá (protože se v ten den konávala pobožnost za odvrácení morové
nemoci, jejímž příznakem bylo časté kýchání), IV. družebná (kvůli družnému veselí pro
oddech v přísném půstu), V. smrtelná (pro čtení tého dne, která obrací pozornost
k bolestné smrti Pána Ježíše), VI. květná (pro žehnání rozkvetlých ratolestí na památku
vítání a mávání Kristu před vjezdem do Jeruzaléma – ty se potom spálí a jejich popel
slouží k sypání na hlavu právě na Popeleční středu v souvislosti s radostným opěvováním
Krista před Velikonocemi, které se změnilo v ustrašené mlčení při jeho mučení).
Stejně jako v průběhu školního roku mohou děti využívat faru a zahradu ke hrám
během odpoledne, následující týden o jarních prázdninách bude pro ně fara otevřená
dopoledne. Náplň bude záležet na zájmu školáků, k čemuž můžete sledovat můj
facebookový profil.
kněz Marek Slatinský

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zápis do I. třídy pro školní rok 2014/2015
Ve středu 29. 1. 2014 proběhl na naší škole zápis do budoucích prvních tříd. Nováčci
byli spolu s rodiči přivítáni žákyněmi II. stupně převlečenými za víly, broučky a šaška.
Pohádkové bytosti odvedly budoucí prvňáčky a jejich rodiče nejprve do šaten a potom je
nasměrovaly do tříd, kde probíhal vlastní zápis. Tam na ně čekaly dvojice pedagogů,
kterým se děti snažily co nejlépe předvést své znalosti a dovednosti. Po zápisu si mohly
děti prohlédnout školu a pohrát si v báječné atmosféře improvizované školní herny.
Věříme, že si děti svůj první školní den u nás hezky užily a že budou mít naši školu rády.
Letošní výsledek zápisu je takový, že po odkladech přivítáme na prahu nového
školního roku 44 prvňáčků – budeme tedy otvírat dvě první třídy.
Zajímá Vás, jak se vyvíjí počet žáků v naší škole?
Trend zvyšování počtu žáků pokračuje. Za poslední dva roky se zvýšil ze 166 na 201.
Demografická křivka, která popisuje počty žáků v naší škole, bude tedy v následujících
letech stoupat a ve školním roce 2017/2018 dosáhne svého vrcholu 255 žáků.
Naši žáci nám dělají radost!
Po Vánocích začíná období soutěží a olympiád na okresní a celostátní úrovni. Chtěli
bychom Vám nabídnout průběžné výsledky těchto soutěží.
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Umístění našich žákyň v celostátní výtvarné soutěži s vánoční a zimní tematikou
„Vánoční malování 2013“
4. kategorie, děti 11 – 12 let
3. místo
Adéla Peclová
„Závoj paní Zimy“
5. kategorie děti 13 – 15 let
3. místo
Tereza Kropáčková
„Vánoční idylka“
Nejlepší výtvarné práce budou bezplatně využity pro tvorbu obrazové části stolního kalendáře
Děti malují pro Konto BARIÉRY. Za finanční prostředky získané prodejem tohoto
kalendáře se nakoupí školní pomůcky pro zdravotně postižené děti.

Úspěchy žáků IX. třídy v okresních olympiádách
Matematická olympiáda – Filip Svoboda byl na 1. místě a postupuje do krajského kola
Olympiáda v českém jazyce – Kamila Šmídová obsadila 5. místo
Dějepisná olympiáda – Magdaléna Robešová obsadila 6. místo
Průměrný počet soutěžících na jednotlivých olympiádách byl 30 a konkurence nebyla
malá. S našimi žáky měřili své síly i žáci z gymnázií a tříd s rozšířenou výukou
matematiky.
Mgr. Eliška Sokolovská, ředitelka školy

Odpovědná redaktorka: Lucka Kaloudová
Své příspěvky a podněty můžete odevzdávat na OÚ a v knihovně
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