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Vážení a milí čtenáři,
minulý týden jsem společně s učitelkami mateřské školy pasoval předškoláky na
školáky. Některé děti si celkem zjevně uvědomovaly, že jim začíná další životní etapa.
Podobně jsou na tom vlastně i deváťáci, kteří si velmi brzy převezmou své poslední
vysvědčení na základní škole a po prázdninách začnou od začátku znovu v novém
prostředí a s novými spolužáky. Takže až ten den přijde, přeji všem hodně úspěchu
a trochu radosti. To ale hodně předbíhám, protože předtím bude spousta
prázdninových zážitků…
V následujícím odstavci připomenu jednu zásadní skutečnost, která by mohla
zajímat téměř každého občana. Na pondělním zasedání zastupitelstva jsme
odsouhlasili závěrečný návrh územního plánu a po ještě dalších patnácti dnech bude
definitivně platný. Stavební úřad tedy bude moci bez zbytečných průtahů povolit
stavby na mnohých místech naší obce. Bude záležet jen na majitelích dotčených
parcel, jak rychle a kdo bude stavět. Na druhé straně vím, že naopak další skupina
majitelů je se schválenou variantou nespokojená. Jsem ale stoprocentně přesvědčený,
že z mnoha důvodů, které jsou naprosto nezávislé na vůli tohoto zastupitelstva, se širší
varianta prostě vůči nadřazeným zájmům prosadit v tomto období nedala. Rozhodnutí
schválit k dnešnímu dni alespoň to, co bylo možné, je z hlediska zájmů obce správné.
Navíc se zastupitelé již v průběhu projednávání zavázali, že budou dále pracovat na
těch nedořešených lokalitách. Za sebe mohu slíbit, že tento závazek beru se vší
vážností.
A na závěr vymezeného prostoru bych jako obvykle rád poděkoval za vše, co
dobrého děláte pro naši obec. Přeji vám pohodové prázdninové a dovolenkové dny,
které jistě prožijete každý podle svých představ.

Karel Kalouda

HOSTĚRÁDKY-REŠOV
5. ročník futsalového turnaje
28. 6. 2014 od 8.00 hod.

Přijďte fandit
a ochutnat speciality z grilu.
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KULTURNÍ VÝBOR
Teď sice ještě žijeme přípravami Šaratického kotlíku, na kterém spolupracujeme
s loňskými pořadateli mimořádně vydařeného prvního ročníku, ale i přesto už máme další
plány 
Víkendové stanování bude přesunuto ze začátku prázdnin pravděpodobně až na
úplně poslední prázdninový víkend. Podrobnosti se dočtete v dalším čísle Obecní
zpravodaje, který na Vás bude ze schránky vykukovat před Tradičními Šaratickými hody.
V sobotu 30. srpna pořádá CK Antea jednodenní zájezd do Rakouska na zámek
Rosenburg, do Kittenberských zahrad a na 61. největší evropský zahradnický
veletrh v Tullnu s ohňostrojem. Díky několikaleté spolupráci CK s kulturním výborem
nyní máte možnost Rakousko navštívit za zvýhodněnou cenu 590 Kč. Cena zahrnuje
autobusovou dopravu a služby průvodce. Bližší informace na www.ck-antea.cz a na
facebooku Kulturního výboru v Šaraticích. Na internetové stránce cestovní kanceláře
najdete také fotografie z předchozích let. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři OÚ
Šaratice, mimo úřední hodiny pak příp. v knihovně každou středu od 19 do 22 hodin.
Odjezd bude samozřejmě zařízen přímo ze Šaratic.
V měsíci září pak ještě připravujeme vítání nových občánků Šaratic. Rodiče,
kterých se to týká, dostanou osobní pozvánku nejpozději 2 týdny předem.
V září bychom také ještě rádi stihli zájezd do termálních lázní a přemýšlíme
i o dalších akcích, jejichž konání už bude ale závislé na tom, jak dopadnou podzimní
komunální volby a v jakém složení bude kulturní výbor pokračovat.
V poslední době jsme měli bohužel také pár méně vydařených akcí. Začalo to
neobsazeným autobusem do termálních lázní v Dunajské Strede, kdy jsme ale dostali
slevu na dopravu, tak nás tato skutečnost až tolik nezarmoutila. První letní noc sezóny,
která už se konala v naší obci poněkolikáté, provázel déšť, takže návštěvnost také nebyla
ani zdaleka dle očekávání. Poté, co se nám nepodařilo obsadit ani autobus do Telče, jsme
si řekli, že už těch neúspěchů bylo dost a zájezd do westernového městečka v Boskovicích
byl pro nízký zájem zrušen. Neoslovila Vás ani doprava pro děti zdarma (jako dárek
k MDD) a volný vstup do areálu. Až následně jsme se dozvěděli, že některé děti tam jely
se školou…
Věříme ale, že dětský den už se všem zúčastněným líbil i přes drobné počáteční
personální nedostatky a Šaratický kotlík 2014 už bude jen úspěšným zakončením
sezóny KV před prázdninami. Pro letošní rok jsme stanovili jednotné vstupné 50 Kč,
v jehož ceně už je zahrnutá degustace libovolného počtu „vzorků“ guláše. Na
všechny se těšíme 
KV

Z KNIHOVNY
Upozorňuji čtenáře, že ve středu 16. července bude knihovna z důvodu
dovolené ZAVŘENÁ.
Děkuji všem, kteří se zapojili do sbírky „Přines padesátník“. Všechny staré padesátihaléře
byly vhozeny do oficiální pokladničky na sběrném místě v KKD Vyškov a pomohou jistě na
správném místě.
knihovnice lucka
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ŠKOLNÍ POSTŘEHY Z MATEMATIKY
Pythagoras, řecký matematik z ostrova Samos (cca 570-510 př. n. l.), by měl
z našich žáků jistě radost.
Ve středu 21. 5. 2014 se ve Vyškově konalo okresní kolo Pythagoriády. Žáci měli
60 minut na vyřešení 15 úloh. Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo získal alespoň
9 bodů.
V kategorii 6. tříd se ve velké konkurenci 40 žáků z 15 škol umístil na 1. místě
Miroslav Šutera (14 bodů) a na 5. místě rovněž úspěšný řešitel Jiří Jegla (10 bodů).
A jak hodnotí letošní Pythagoriádu okresní metodik matematiky?
Citace: „Radostným překvapením je účast malých ZŠ bez paralelek a téměř
senzací jsou výkony reprezentantů některých z nich. Jen tak dále.“
Žáci 9. třídy provedli statistické šetření, ve kterém se zaměřili na silniční provoz
před naší školou.
Aby žáci pochopili, co vlastně statistika je, provedli několik statistických měření
přímo v terénu nebo zpracovávali údaje z dokumentace školy.
Po vlastním odhadu se snažili odpovědět na otázky:
1) Kolik aut a autobusů projede před školou během intervalu 30 minut
v dopoledních hodinách?
2) Jaká je obsazenost aut?
3) Jaká barva auta je u lidí oblíbená?
A k čemu žáci při řešení této úlohy dospěli?
1) Projelo 78 osobních aut, 28 dodávek, 17 nákladních aut a 14 jednostopých
vozidel.
2) Skoro ve třech čtvrtinách aut seděla pouze jedna osoba, ve zbývajících
autech to byly většinou 2 osoby.
3) Nejoblíbenější barva auta je bílá a stříbrná, nejméně aut bylo zelených, jedno
bylo fialové.
A dokážete odhadnout, která křestní jména jsou u dětí naší školy nejčastější?
Z dívek vede jednoznačně Tereza – 10 dívek z 99 jsou nositelkami tohoto jména.
Pak následuje Eliška, Adéla a Veronika.
Z chlapců je to Tomáš – 8 chlapců ze 100. Pak je to Martin, Jakub, Vojtěch
a Dominik.
Mgr. Eliška Sokolovská, ředitelka školy

KLUB PRO RODIČE S MALÝMI DĚTMI S L U N Í Č K O
Klub je určen pro všechny rodiče ze Šaratic, Hostěrádek a okolí, kteří mají malé
děti, co ještě nechodí do školky. Maminky (někdy ale i tatínci) s dětmi se spolu schází
k pohybovým písničkám pro malé děti, hravému cvičení, kreslení a tvoření
s dětmi a ke krátkým hrám v kolektivu.
Scházíme se každou středu od 9.30 do 11.00 hodin v sálku přízemí fary v Šaraticích.
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Těší nás, že do klubíku chodí rok od roku stále více dětí – už jsme museli dokoupit
i další hudební nástroje a jiné pomůcky, aby se na všechny dostalo.
Průměrně se nás každou středu sešlo 14. Ze šaratických dětí klubík v letošním roce
pravidelně navštěvovaly: Míša Orvoš, Viktorek Koutný, Karinka Sikorová, Julinka
Polášková, Lukášek Poulíček, Adámek Konečný, Adámek Přinosil, Míša Slouka, Peťa
Novák, Barunka Švehlová, Martínek Větrovský, Mareček Pěta a Matýsek Zoufalý.
Z hostěradských dětí klubík nejčastěji navštěvují Bob Jirout, Daník Příhoda, Adélka
Ročková, Matýsek Šenkyřík, Emička Vávrová, Lucinka Bednaříková a Beátka Robešová.
Někdy za námi také přijely děti ze Zbýšova a okolí.
V každém klubíku jsme se vždy naučili novou písničku či básničku, trochu si
zatancovali a zacvičili, něco nakreslili a vyrobili, měli jsme také například jógové cvičení,
besídku s Mikulášem a andílkem, karneval a čarodějnický rej. V květnu jsme si na
sportovním areále v Šaraticích udělali odpoledne s koly a odrážedly, kde naše malá
„Sluníčka“ ale i jejich starší sourozenci soutěžili v různých sportovních disciplínách a za
jejich snažení si pak všichni odnesli medaili, diplom a sladkou odměnu.
Chtěla bych tímto moc poděkovat OÚ Šaratice a také panu knězi Marku Slatinskému
za poskytnutí krásných zrekonstruovaných prostor na faře. Velké díky patří také Janě
Orvošové za úžasnou pomoc při organizaci klubíku a také Janě Císařové, která ji od
května skvěle zastoupila.
Aktuální informace a fotky z klubíku naleznete na našich stránkách:
http://www.klubprodetislunicko.estranky.cz
Lenka Robešová

OHLÉDNUTÍ ZA SBOROVÁNÍM V ŠARATICÍCH
Jednota Musica sacra usiluje o zkvalitnění hudební složky liturgie především
zvýšením liturgické a hudební úrovně varhaníků od roku 1992. Svojí činností navazuje na
Jednotu pro zvelebení církevní hudby na Moravě, založenou z podnětu Leoše Janáčka
v roce 1881 a zrušenou komunisty roku 1951. Jednou z aktivit brněnské Musica sacra je
pořádání nesoutěžní přehlídky chrámových sborů Sborování – na jaře 2014 proběhl již
její sedmnáctý ročník. V lichém roce se Sborování koná centrálně na jednom místě, v roce
sudém probíhá v několika regionech – letos ve Znojmě, v Šaraticích, v Jimramově
a v Brně.
Do šaratického kostela sv. Mikuláše zavítali účastníci Sborování v sobotu 24. května
2014. Od 8 hod. měly sbory možnost zkoušet s novými digitálními varhanami (Eminent,
Cantate II) u bočního oltáře kostela či na třech dalších nástrojích v přilehlé faře
(harmoniu, analogových dvoumanulálových varhanách s pedálem, keybordu). Přehlídka
začala přesně v 10 hod., zúčastnilo se jí pět sborů:
1) Magnificat (Újezd u Brna), sbormistr Marie Kozáková, celkem devět účinkujících.
Repertoir: Wolfgang Amadeus Mozart (?) – Adoramus te Christe; Anton Bruckner –
Locus iste; Patrick G. Killeen – Ave Maria; Ondřej Múčka – Aleluja.
2) Chrámový sbor z Archlebova, sbormistr Tomáš Hořava, varhaník Michal
Závodný, celkem devatenáct účinkujících. Repertoir: František Ladislav Hovorka –
Modlitba za vlast; Joseph Güttler – Zdrávas Maria; Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij –
Tebe poem; Karel Ševela – Má drahá Moravo a Ó Matko, pomocnice naše neznámého
autora.
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3) Chrámový sbor při kostele sv. Václava v Nemoticích, ženský komorní sbor řídil
a na varhany doprovodil Michael Korbička, celkem sedm účinkujících. Repertoir: Jiří
Pavlica – Anděle Boží; Jiří Bříza – Chvalte Hospodina; Petr Eben – Smiluj se, Bože; Adam
Václav Michna z Otradovic – Svatý Václave; Edward Elgar – Ave verum; François Joseph
Krafft – Benedicamus Domino.
4) Pěvecký sbor Gloria (Slavkov u Brna), sbormistr Petr Hlaváček, varhaník Olga
Frydrychová, celkem patnáct účinkujících. Repertoir: Johann Joseph Fux – Angelis suis;
Johann Sebastian Bach – Jesus bleibet meine Freude (BWV 147); Zdeněk Pololáník – Ave
Maria; Antonio Lotti – Kyrie, Gloria (Missa in C); César Franck – Panis angelicus.
5) Collegium musicale bonum (Slavkov u Brna), dirigent Karol Frydrych, varhaník
David Postránecký, housle Ladislav Jedlička a Zdeněk Kábrt, trubka Matěj Červinka,
tympány Lenka Havlátová, celkem šestnáct účinkujících. Repertoir: Bohuslav Matěj
Černohorský – Dixit Dominus № 1, Laudate Dominum № 5 (Vesperae minus solenne);
Zdeněk Fibich – Kyrie, Gloria (Missa brevis in F dur, op. 21); Wolfgang Amadeus
Mozart – Tantum ergo in D dur (KV 197).
Vděčné obecenstvo slyšelo spektrum skladeb autorů od baroka po současnost
v interpretaci různých pěvecko-hudebních uskupení. Ačkoli převládal zpěv za doprovodu
varhan, např. sbor Magnificat provedl všechny skladby a capella, Collegium musicale
bonum zase za doprovodu královského nástroje a malého orchestříčku. Na závěr přehlídky
všechny sbory zazpívaly společně Surrexit Christus hodie (Capella regia musicalis) Karla
Václava Holana Rovenského, řídil podepsaný, na varhany hrál pedagog Janáčkovy
akademie múzických umění v Brně MgA. et MgA. David Postránecký, jenž skladbu
obohatil vynikajícími improvizacemi. Program byl pestrý, posluchač se rozhodně nenudil,
společná skladba vyzněla triumfálně. K nezapomenutelné atmosféře přispěl nemalou
měrou světově uznávaný hudební historik prof. Jiří Sehnal, CSc., který přehlídku
moderoval s noblesou a erudicí. Úvodní i závěrečné slovo měl Reverendus Dominus
PaedDr. Marek Slatinský. Na světlou vzpomínku dostali všichni účastníci podrobné
programy na kvalitním papíru i s pozdravem a požehnáním brněnského biskupa,
sbormistři obdrželi pamětní listy. Poté následovalo občerstvení na farní zahradě.
Rád bych poděkoval všem účinkujícím za krásnou, hřejivou, přející atmosféru.
Poděkování náleží sponzorům: Obci Hostěrádky-Rešov se starostou Zdeňkem Petrášem,
Obci Šaratice se starostou Karlem Kaloudou, Obci Zbýšov se starostou Jaroslavem
Žalkovským, hostitelské Římskokatolické farnosti Šaratice, ale také těm, kteří se podíleli
na technické přípravě Sborování: Zdeňku Petrášovi, Ing. Martinu Žilkovi a dvou desítkám
členů Spolku dobrovolných hasičů Hostěrádky-Rešov. Akci zaštítil brněnský biskup
Mons. Vojtěch Cikrle.
Karol Frydrych, intendant Sborování

DÁLE Z FARNOSTI
Po množství událostí nepřijde ani s létem čas k zahálení:
- v pátek 20. 6. po mši pro děti v 18.00 se sejdeme ke sladkému táboráku s divadlem
a soutěžemi,
- od 14. 7. do 25. 7. proběhne na faře „školka“ pro děti formou příměstského tábora,
- v pátek 25. 7. v 19.00 se potkáme při žehnání nových rybníků pod Kobeřicemi,
- v neděli 3. 8. v předvečer posvěcení kostela oslavíme 111 let jeho trvání;

prostě bychom to mohli shrnout jako „stále spolu“. Přijďte s námi pobýt i vy.
kněz Marek Slatinský
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K ZAMYŠLENÍ – Co je to štěstí…
Víš, co je to štěstí? Je to dům, auto a chata?
Ne, štěstí je dětství, kde je máma a kde je táta.
Víš, co je to štěstí? Když máš peněz, jako smetí?
Ne, je to rodina, jsou to rozesmáté tváře dětí.
Víš, co je to štěstí? Když slibuje Ti někdo modré z nebe?
Ne, štěstí je, když máš hodně lidí kolem sebe.
Štěstí je, když pro někoho něco znamenáš, když někomu radost uděláš.
Když o někoho opřít se můžeš, když ochotně každému pomůžeš.
Když někdo rád vzpomene si na Tebe. Když všechno nechceš jenom pro sebe.
Když vážíš si toho, co máš. Když lepšího už nic nehledáš.
Když vůbec nevíš, co je závist. Když nemáš v srdci svém nenávist.
Když i přes slzy dokážeš se smát. Když Tě má někdo doopravdy rád.
Když umíš odpouštět a taky snít. Štěstí je to, co každý člověk chtěl by mít.
Ne však každý má o štěstí stejnou představu.
Někomu stačí málo, někdo chce bohatství a slávu.
Někdo touží po tom, co druhý člověk má.
Proto mnoho lidí štěstí vůbec nepozná.
na Internetu pro Vás objevila lucka

 S ÚSMĚVEM  – 10 věcí, které se nevyplatí dělat pod vlivem
S létem se obvykle naskytne více příležitostí k přátelskému posezení se sousedy či
kamarády. S hladinkou jde všechno sice tak nějak snáz, ale řízení rozhodně není jediná
činnost, ke které se vyplatí přistupovat za střízliva. Čtěte, o které další jde.
1. Chlastačky: První pivo je rituál. A začínat s náskokem je nečestné a nesportovní.
2. Balení hezkých lidí: S pár promile totiž klidně můžete balit i ty ošklivý. Dá to
výrazně míň práce.
3. Dobrý jídlo: Někdo se s tím vaří, koření, dochucuje… A vy to pak zhltnete tak
rychle, že si vaše chuťový buňky ani nevšimnou, že to nebyl langoš.
4. Návštěvy příbuzných: Pokud v návalu opilecké upřímnosti urazíte tetičce účes už
při servírování polévky, nejen že vás rodina vydědí, ale možná si to s vámi strýc-boxer
půjde vyříkat ven.
5. Řezání, stříhání a jiné nevratné procesy: Můžete sice před řežbou měřit třeba
dvacetkrát, ale s pár promile v žíle to stejně nikdy netrefíte.
6. Sportovní aktivity: Pivo do dopingu nespadá, ale pokud si během čtyřstovky třikrát
musíte odložit do křoví, tak z toho světovej rekord nekouká.
7. Tetování: Ta urputná touha nechat si na rameno zvěčnit jednorožce na jednokolce
zmizí, až vyprchá všechno to růžový víno, věř mi, kámo.
8. Zabydlování a zútulňování: Zátiší s mrtvým koťátkem a slunečnicí vám připadalo
po litru sektu fakt super. Jenže kdo se na něj má koukat dalších 15 let? No, vy.
9. Těžká jídla, lehké drogy: Vaše játra už taky nejsou z nejmladších. Buďte trochu
ohleduplní.
10. Svatby: Sňatky z rozumu jsou lepší než sňatky z rumu. Nechte to radši na ráno.
na Internetu pro Vás objevila lucka
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SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK NA OBCI
Odbor sociálních věcí poskytuje sociální poradenství, zejména se zaměřením na
sociální pomoc osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z důvodu svého
zdravotního postižení, rizikového způsobu života, ztráty bydlení či zaměstnání nebo jinou
sociální událostí. Sociální pracovník vykonává pracovní činnost jak v kanceláři na
Městském úřadě, tak v terénu. Práce v terénu je zaměřena na kontakt s klientem v jeho
přirozeném prostředí nebo doprovod, asistence při jednání s úřady a institucemi.
Kromě sociální práce se zabývá dalšími činnostmi, např. vydáváním parkovacích
průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, distribucí
Euroklíčů. V případě zájmu Vás po předchozí domluvě sociální pracovník navštíví přímo
v místě Vašeho bydliště.
Kontakt na sociálního pracovníka pro ORP Slavkov u Brna:
Ivana Mifková, DiS.
Městský Úřad Slavkov u Brna
Palackého nám. 260
544 121 105, mobil: 734 186 218
ivana.mifkova@meuslavkov.cz

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Posláním procesu komunitního plánování sociálních služeb správního obvodu obce
s rozšířenou působností Slavkov u Brna je zajišťování dostupnosti sociálních služeb.
Prakticky se jedná o mapování stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň
potřeb ze strany občanů, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů
a v souladu s množstvím finančních prostředků, které obce na sociální služby vynakládají,
vzniká komunitní plán, který je shodou mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
potřebné či prioritní. Komunitní plánování sociálních služeb probíhá za účasti pracovních
skupin. Jedná se o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další
široké veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké.
Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Slavkově započalo v březnu roku 2007,
kdy vznikl I. komunitní plán sociálních služeb pro období 2008/2009. V roce 2014 bude
vytvořen již IV. komunitní plán sociálních služeb pro období 2015/2016. Pracovní skupiny se
setkávají několikrát během roku, členové spolu však komunikují dle potřeby i telefonicky
nebo elektronickou poštou. Každý občan správního obvodu obce s rozšířenou působností
Slavkov u Brna má možnost se do procesu Komunitního plánování sociálních služeb zapojit
a vstoupit do pracovních skupin. Pozvánka na setkání pracovních skupin je vždy v předstihu
zveřejněna na webových stránkách města Slavkov u Brna. Účast je dobrovolná a nezávazná.
Přijďte a zapojte se do procesu komunitního plánování sociálních služeb.
Informace o procesu komunitního plánování sociálních služeb jsou dostupné na stránkách
www.slavkov.cz nebo na Městském úřadě Slavkov u Brna, odbor sociálních věcí, Palackého
nám. 260, kontaktní osoba: Ivana Mifková, DiS., koordinátorka KPSS, mob. 734 186 218.

Odpovědná redaktorka: Lucka Kaloudová
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