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Mimořádné vánoční a silvestrovské vydání

Vážení a milí čtenáři,
s nezadržitelně se blížícím koncem roku mám obdobně jako mnozí jiní
vždy takový pocit, že je potřeba ještě „něco“ udělat, abych mohl začít ten
následující rok s relativně čistým stolem. Ono se to nikdy úplně nepodaří, ale ta
snaha tu je vždycky. I teď vím, že se mi do příštího roku zase „něco“
přehoupne.
Jednu věc ale chci stihnout určitě ještě letos. Na tomto místě a v tomto čase
chci za sebe a mnoho dalších prostě poděkovat všem, kteří se celoročně snaží
svým každodenním životem přispět k tomu, aby se nám tu dobře žilo. Starostí
máme všichni stále dost, takže buďme rádi, že se v našem okolí najde někdo,
kdo nás chce alespoň někdy obdarovat úsměvem a přátelským pozdravem.
Za zastupitele obce Šaratice a obecní zaměstnance Vám přeji, abyste se
alespoň v myšlenkách přenesli přes všechny problémy dnešní doby, přeji
Vám nejen dobré zdraví, ale hlavně více porozumění a úcty ke svým
bližním.
Ať jste stále obklopeni těmi, se kterými je Vám dobře.

Karel Kalouda
PS: A přeci jen jedna malá a nesváteční výzva. Už třikrát mi radila
prostřednictvím anonymu jedna (zřejmě) naše spoluobčanka, že už máme
konečně něco udělat s autobusovými zastávkami. Sice se říká, že anonymní
dopisy se rovnou házejí do koše, ale přesto bych byl moc rád, kdyby si našla
chvilku času a zastavila se za mnou na OÚ, abych mohl zjistit, o co se vlastně
máme snažit. Určitě tak řešení problematiky prospěje více. Z těch
„jednovětných“ sdělení totiž není nikdo z nás moudrý…
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Z KNIHOVNY
Omlouvám se všem četby chtivým návštěvníkům, ke kterým se nedostala
informace o mimořádném uzavření knihovny pro veřejnost, a v sobotu byli nepříjemně
překvapeni zamčenými dveřmi. V naší knihovně jsme měnili podlahu. Poslední dva
týdny postupně probíhaly přípravy a v pátek 20. prosince nám ji přijeli řemeslníci
položit. Jen nábytek už jsme nestihli vrátit na svá místa a v sobotu byly v knihovně
ještě tzv. bojové podmínky. Vše jsme dnes (23. 12.) dali opět do pořádku.
Starou knihovnu v novém kabátě můžete mezi svátky navštívit pouze v sobotu
28. 12. v době od 10 do 13 hodin a od 4. ledna potom v pozměněné otevírací době:
 ve středu od 18 do 21 hodin
 v sobotu od 10 do 13 hodin
Obecní knihovna Šaratice se letos zapojí do literárně-výtvarné soutěže
Knihovna je IN, a to ve dvou kategoriích:
 1. kategorie (pro děti 1. stupně ZŠ): Máme doma dětské knihy
Najděte v domácí knihovničce co nejvíce dětských knih, sepište ručně jejich seznam
a nakreslete ilustraci k jedné z nich na výkres formátu A4 nebo A3 jakoukoli výtvarnou
technikou.
 2. kategorie (pro ostatní): Obal na knihu
Vytvořte jakoukoli originální technikou obal na knihu formátu A5 nebo A4.
Každý účastník může přihlásit do soutěže max. 2 díla. Své podepsané výtvory,
prosím, odevzdejte v naší knihovně nejpozději ve středu 15. ledna 2014. Slavnostní
vyhodnocení obecního kola soutěže se uskuteční v sobotu 18. ledna v 10.00 hodin
v Obecní knihovně Šaratice. Poté doručíme vítěznou práci z každé kategorie do Knihovny
Karla Dvořáčka ve Vyškově.
Slavnostní vyhodnocení regionálního kola proběhne v rámci Března – měsíce knihy
v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. Termín bude upřesněn v únoru 2014.
Na výzvu Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově se naše knihovna připojuje
k charitativní sbírce „Přines padesátník“. Sbírají se pouze padesátníky – žádné jiné
mince. Pokladnička na padesátníky je umístěna v knihovně a viditelně označena 
Účelem sbírky je humanizace prostředí, nákup přístrojového vybavení, materiálu
a neinvestiční výdaje Dětské kliniky FN v Olomouci. Sbírka trvá do 30. června 2014. Po
tomto datu budou neplatné padesátihaléře vyměněny v ČNB.
Všem čtenářům – pravidelným i příležitostným – přeji hezké a klidné Vánoce
a příjemné vánoční hledání padesátníků v domácnostech či peněženkách.
knihovnice lucka

Sbor dobrovolných hasičů Šaratice děkuje všem členům za celoroční práci,
všem svým příznivcům a sponzorům za přízeň a podporu.
Všem Vám spoluobčanům pak přejeme šťastné a radostné
prožití svátků vánočních a do nového roku 2014 vše
nejlepší, rodinnou pohodu a hlavně hodně zdraví a štěstí.
Těšíme se na Vaši přízeň i v roce následujícím.
hasiči Šaratice
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POZVÁNKY

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
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 2014.
Budeme vycházet ve středu 1. ledna 2014 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 Vás srdečně zve na

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
v Šaraticích dobře známého a oblíbeného zpěváka.
Nenechte si ujít KAREL GOTT REVIVAL MORAVA

a jeho povánočně laděný koncert.

KDY: v neděli 5. ledna 2014 v 16.30 hodin
KDE: v sále OÚ v Šaraticích
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
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Výbor SRPŠ při ZŠ a MŠ Šaratice Vás srdečně zve na

Společenský ples,
který se koná dne 18. 1. 2014 od 20.00 hod.
v sále Obecního úřadu Šaratice.
K tanci Vám zahraje skvělá skupina BUBLIFUNK.
Program:
2000 zahájení ředitelkou školy Eliškou Sokolovskou
2020 polonéza žáků základní školy
2115 ukázka společenských tanců
2130 slavnostní představení deváťáků
2400 losování tomboly
Přijďte se pobavit a podpořit dobrou věc.
______________________________________________________________

Dětský karneval
se uskuteční v neděli 19. 1. 2014 od 15,00 hodin
v sále OÚ Šaratice
Pojďte s námi do pohádky - čeká na Vás tombola, soutěže,
občerstvení a hlavně odpoledne plné zábavy a tancování.

TJ ŠARATICE – oddíl kopané
Vás srdečně zve na

SPORTOVNÍ KARNEVAL
KDY: 25. 1. 2014 ve 20 hodin
KDE: v sále OÚ v Šaraticích
Hraje IDYLA.
Na Vaši účast se těší fotbalisté.
Myslivecké sdružení Voda Šaratice
Vás co nejsrdečněji zve na IV. myslivecký ples,
který se koná dne 1. 2. 2014 od 20.00 v sále OÚ Šaratice.
K tanci i poslechu Vám zahraje skupina Na2fáze.
Bohatá zvěřinová tombola, zvěřinové speciality
a ostatní občerstvení zajištěno.
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K ZAMYŠLENÍ
Den před Vánocemi jsem šla do supermarketu dokoupit dárky, které jsem dosud
koupit nestihla. Když jsem uviděla ten dav lidí a nekonečné fronty, přešla mě chuť.
Začala jsem se pro sebe vztekat: „Můžu tu čekat týden, nic nestíhám a ještě toho mám
tolik k zařizování. Vánoce jsou čím dál tím víc otravnější, kdyby se tak dal celý ten
blázinec zakázat! Zrušila bych celý svátky, vždyť mi ty nervy za to vůbec nestojí!“
Nakonec jsem se přece jenom probojovala do oddělení s hračkami a začala jsem pro
změnu nadávat na ceny. Vždyť ani nevím, jestli si s tím vůbec moje děti budou hrát!
Když jsem tak bloudila mezi regály, uviděla jsem jednoho asi pětiletého chlapečka,
který si k sobě tulil panenku. Měl strašně smutný pohled, když hladil panenku po vlasech.
Potom se otočil ke starší dámě vedle něho a říkal jí: „Babi a seš si jistá, že nemám tolik
peněz, abych koupil tu panenku?“ Babička mu odpověděla: „Víš přece, že opravdu nemáš
dost peněz, zlatíčko a ani já ne.'“
Potom poprosila vnuka, aby na ni chvilku počkal, že se jde ještě na něco podívat
a rychle odešla. Chlapeček tam stál a pořád měl v rukou panenku.
Nakonec jsem k němu šla a zeptala se ho: „Ahoj, řekneš mi, komu chceš koupit tu
panenku?“
„Tu panenku chtěla moje sestřička k Vánocům. Ze všeho nejvíc. Byla si jistá, že jí
panenku Ježíšek přinese pod stromeček.“
„Tak když ji tak chtěla, tak ji Ježíšek určitě přinese, neboj.“
„Ne, ne, (zakroutil hlavou) tam kde je, nemůže Ježíšek přinést dárky. Aby panenku
dostala, musím jí dát mamince, aby ji Anetce dala, až tam půjde.“ Oči mu přitom ještě víc
zesmutněly. „Moje sestřička šla totiž k Ježíškovi, aby byla s ním a aby mu nebylo smutno.
A tatínek mi povídal, že i maminka za chvilku půjde za Ježíškem, tak jsem si myslel, že
by jí tu panenku mohla vzít, víš?“
Potom mi ještě ukázal jednu fotku, na které se smál a cákal rukama ve vodě. „Tuhle
fotku bych jí chtěl taky poslat, aby na mě nezapomněla. Mám ji moc rád a nechci, aby
někam odešla, ale tatínek říkal, že musí, aby taky Anetce nebylo smutno.“
Zase se podíval těma smutnýma očima na panenku.
Rychle jsem vyndala peněženku, nepozorovaně jsem si z ní vybrala peníze a řekla
jsem mu: „Pojď, přepočítáme tvoje peníze, jestli by to třeba vážně nestačilo na tu
panenku.“
Tajně jsem přidala k penězům, které mi podával, ty svoje tak, aby si toho nevšimnul
a začali jsme počítat. Bylo to dost peněz na panenku a ještě mu něco zůstalo.
Chlapeček zavolal: „Děkuju Ti, Bože, že mám dost peněz,“ a celý zářil.
Pak se na mě podíval a řekl: „Víte, tatínek mi vysvětlil, že všechno na světě řídí pan
Bůh a že umí všechno splnit, a proto jsem ho včera poprosil, aby mi dal dost peněz na
tuhle panenku a on mi to splnil. Ještě jsem chtěl něco koupit mamince, ale nechtěl jsem
prosit o tolik věcí. Maminka má totiž ráda bílé kytky, co hezky voní a píchají, ale nevím,
jestli nejsou moc drahé.“
O pár minut později se vrátila chlapečkova babička a odešli.
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Po tomto setkání jsem pokračovala v nákupech, ale už v jiné náladě. Stále jsem na něj
musela myslet.
Pak mi to došlo – vzpomněla jsem si, co jsem četla před dvěma dny v místních
novinách. Opilý řidič náklaďáku se čelně srazil s osobním autem, které řídila mladá žena
a vzadu v sedačce vezla malé dítě. Děvčátko na místě zemřelo a matka byla ve velmi
kritickém stavu v nemocnici.
Dva dny po události v obchodě jsem si přečetla článek, který oznamoval, že žena
zemřela. Běžela jsem do květinářství koupit kytici bílých růží a odhodlala se jít na pohřeb.
Na místě, kde se mohou příbuzní naposledy rozloučit, ležela mladá žena v rakvi,
v ruce měla kytici bílých růží, vedle sebe měla položenou chlapečkovu fotku a tu
panenku.
S pláčem jsem utíkala ze hřbitova. Láska, kterou cítil malý klučina ke své mamince
a sestřičce byla neuvěřitelná a nepředstavitelná. A jeden opilý řidič mu za setinu sekundy
sebral maminku a sestřičku, které miloval, a změnil tak celý jeho život.
na Internetu pro Vás objevila lucka
PS: Možná některé z Vás příběh dojal, možná se Vám líbil, možná ne… Koluje na
Internetu už několik let a nevím, zda je na něm kousek pravdy, ale mohlo by být. Pokud to
alespoň jednoho z Vás jedenkrát donutí zamyslet se, než sednete opilí za volant, pak tady byl
právem. Možná předsevzetí do nového roku 2014…?

 S ÚSMĚVEM  – Pět vánočních vtipů

 Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku u sporáku: „Mamí, mamí,
stromeček hoří!“
„Říká se ,svítí‘, a ne ,hoří‘,“ poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli začne křičet: „Mamí, mamí, záclony už taky svítí!“
 „Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?“ ptá se v práci pan Urbánek. „Manželka chce,
abych jí pomohl s vánočním úklidem.“
„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!“ rezolutně to odmítne ředitel.
„Děkuji,“ oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem, že je na Vás spoleh!“
 Tři si povídají o tom, co udělají s vánočními odměnami. První říká: „Pracuji v německé
bance. Z vánočních odměn si koupím auto a za zbytek pojedu na dovolenou.“
Druhý povídá: „Pracuji v Daimler Chrysler. Za vánoční odměny si nechám vybudovat
bazén a za zbytek pojedu na cestu kolem světa.“
Třetí praví: „Já pracuji na finančním úřadu a za vánoční odměny si koupím svetr.“
Ostatní se ho ptají: „A co zbytek?“
Finančák odpoví: „Zbytek mi na něj přidají rodiče!“
 Paní Eva se přitulí k manželovi a přede: „Miláčku, copak mi dáš letos k Vánocům?“
„Napřesrok zlaté náušnice,“ povídá muž rozvážně. „A letos dvě dírky na ně!“
 Chlápek vybírá dárek k Vánocům: „Máte něco levného, užitečného a hezkého?“
„Třeba tady kapesníčky,“ ukazuje ochotně prodavačka, „pro koho to máte?“
„Pro manželku.“
„Tak to bude určitě překvapená.“
„To jo,“ souhlasí ženáč, „ona si myslí, že dostane pod stromeček kožich!“
na Internetu pro Vás vyhledala lucka
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OZNÁMENÍ
Obecní úřad Šaratice oznamuje občanům, že posledním úředním dnem pro veřejnost
v roce 2013 byl pátek 20. prosince 2013. Děkujeme za pochopení.
Zdravotní středisko Šaratice – provoz o vánočních svátcích 2013
MUDr. Jan Pikolon – praktický lékař pro dospělé
BĚŽNÝ PROVOZ
pouze úterý 31.12.2013 ordinační hodiny přesunuty na
dopoledne od 8 do 12 hodin
MUDr. Miroslava Lejsková - dětská lékařka
BĚŽNÝ PROVOZ
DOVOLENÁ pouze v úterý 31.12.2013

MUDr. Václav Buchta – zubní oddělení
DOVOLENÁ: 23.12.2013 – 3.1.2014
Dále připomínáme, že zubní oddělení, MUDr. Václav Buchta, má od ledna 2014 ordinaci
již pouze v Šaraticích:
Pondělí
7.00 – 16.00
Úterý
7.00 – 17.00
Středa
7.00 – 13.00
Čtvrtek
12.00 - 17.00
Pátek
7.00 – 12.00
K zubnímu lékaři se můžete také objednat na tel. čísle: 603 89 59 63.
Respono Vyškov oznamuje občanům, že ve dnech 24.12., 25.12., 26.12, 31.12.2013 a
1.1.2014 budou sběrné dvory společnosti Respono pro veřejnost uzavřeny.
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky oznamuje, že ve
středu 1. ledna 2014 z důvodu státního svátku neproběhne zkouška sirén.
Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. oznamuje odběratelům, že od 1.1.2013
dochází ke změně cen vodného a stočného:
bez DPH (Kč/m3)

včetně 15 % DPH (Kč/m3)

Vodné

33,50

38,53

Stočné

35,78

41,15

Celkem vodné a stočné

69,28

79,68
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Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. rozhodlo na svém
zasedání 27. 11. 2013 o cenách pro rok 2014. Dochází ke zvýšení ceny u vodného o 1,27
Kč/m3 a u stočného o 5,04 Kč/m3, což představuje pro odběratele obou služeb zvýšení
o 6,31 Kč včetně DPH.
Stav vodoměru k 31.12.2013 bude stanoven z denních spotřeb fakturovaného období.
Odběratel má možnost stav vodoměru k 31.12.2013 nahlásit nejpozději do 5. ledna 2014:
- prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz
- osobně písemně na zákaznickém centru ve Vyškově, Brněnská 410/13
vždy s adresou odběrného místa nebo čísla vodoměru. Bez identifikačních údajů nebude
nahlášený stav zpracován.

POPLATKY ZA POPELNICE A PSY V ROCE 2014
Obecní úřad Šaratice upozorňuje občany, že od pondělí 13. ledna 2014 se začínají
vybírat poplatky za popelnice a poplatek ze psů. Výše poplatků zůstává stejná jako
v minulých letech, tj.:
Popelnice:
480,- Kč/rok – za každou osobu hlášenou k trvalému pobytu v obci (poplatková
povinnost se týká také cizinců, kteří jsou v naší obci hlášeni k pobytu: 480,Kč/osobu/rok)
480,- Kč/rok – za každý dům v obci, ve kterém není hlášena žádná osoba k tr. pobytu
– poplatkovou povinnost má vlastník nemovitosti.
Poplatek ve výši 480,- Kč/rok je také 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 31.3.2014. V případě pololetní platby je nutné 1. pololetí
uhradit do 31.3.2014, 2. pololetí roku pak do 30.6.2014.
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.

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. 12. 2013.
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