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Vážení a milí čtenáři,
s blížícím se koncem volebního období bych se nerad pouštěl do nějaké
rekapitulace toho, co se v letech 2010 až 2014 podařilo nebo naopak nepodařilo.
A to není z důvodu, že by se nebylo „čím chlubit“. Nerad bych ale byl
podezříván z předvolební kampaně vedené za obecní peníze. Bez výčitek
svědomí se ale na tomto místě alespoň několika slovy obrátím na všechny
zastupitelky a zastupitele. Za toto čtyřleté období jsme totiž spolu projednávali
řadu běžných záležitostí, ale byla i rozhodnutí, která měla zásadní vliv na další
chod a rozvoj obce. Každý psycholog potvrdí, že teprve v krizové situaci, anebo
pod nějakým tlakem, se ukáže pravý charakter té které osoby a jeho skutečné
mentální i fyzické hranice. Jsem velmi rád, že všechna jednání se nesla
v korektním duchu, a i když byla několikrát nad projednávanými body vzrušená
diskuze, nakonec byl výsledek hlasování všemi zastupiteli vždy respektován.
Na závěr vám, zastupitelky a zastupitelé, děkuji za práci odvedenou
ve prospěch naší obce a přeji mnoho zdraví, štěstí, klidu, pohody a úspěchů
v osobním i profesním životě. Doufám, že to naše chvílemi strastiplné počínání
bude k něčemu dobré i pro nově zvolené zastupitelstvo, a že tedy bude mít na
čem stavět.
A na úplný závěr vymezeného prostoru bych jako obvykle rád poděkoval
i Vám všem ostatním občanům za vše, co dobrého děláte pro naši obec. Přeji
vám pohodové podzimní dny, které jistě prožijete každý podle svých představ,
a nové zastupitelstvo, které bude mít nejen chuť, ale i schopnosti realizovat další
rozumný rozvoj naší obce. Jeho personální složení bude záležet na vašich
hlasech, které odevzdáte do volební urny.

Karel Kalouda
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PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom se s vámi ohlédli za Tradičními šaratickými hody 2014…
Velmi bychom si přáli, aby bylo vše dokonalé, ale z vlastní zkušenosti už víme, že
v takovém počtu lidí a detailů to prakticky není možné. Kouzlo dokonalosti je možná
právě v originalitě momentálních nápadů.
Obrovský dík patří všem, kteří se s námi na tomto 72hodinovém kolotoči podíleli.
Bez pomoci OÚ, p. Šmída, Drabálků a bratrů Válkových při zařizování, uschování
a stavbě máje, p. Šlahory, lidí ve výčepech, vstupech, farnosti, hlavně také našich
rodin, přátel a mnoha a mnoha dalších, bychom rozhodně nebyli schopni vytvořit něco
tak krásného, čím Tradiční šaratické hody bezesporu jsou. Díky patří i kapelám za
dokreslení neopakovatelné atmosféry a hlavně také vám všem „Šaračákům“  Za to,
že jste nás i přes menší nepřízeň počasí ve velkém počtu neváhali doprovázet při
průvodu vesnicí i na večerních zábavách. Děkujeme také za vlídná slova, protože
právě to je tím správným motorem, co nás pohání dál v tom, co děláme. Omlouváme
se za menší mystifikace, co se týče půlnočního překvapení, ale také velice děkujeme
za vaše vřelé ovace. Letos to vážně chvíli vypadalo, že nic nevymyslíme. Bylo
opravdu těžké dohodnout se, jak to vymyslet… ale řekli bychom, že výsledek nakonec
stál za to. 
Bylo nám ctí se již podruhé ujmout povinností hlavního páru, a pokud byste rádi
strávili ještě kousek času s letošním „výběrem z bobulí“, rádi bychom vás pozvali
18. října na „Kácení máje“.
Za stárky hlavní pár Peťa & Honza

2

Z FARNOSTI
Přes období školních prázdnin se nám podařilo zdárně navázat na řadu
rozběhlých prací na faře i v kostele. Každé léto tradičně využíváme ke stavebním
činnostem, abychom s novým školním rokem mohli nabídnout další vylepšení.
1. V kostelní věži jsme dokončili zednické zapravení po tesařských pracech
a rozšířili expozici pro návštěvníky vyhlídky.
2. V kostele byl doplněn alarm o nové prvky bezpečnostního systému (takže po
rozbití skla, otevření dveří a jakémkoliv pohybu už drčí telefony a spouští se
sirény) jenom to nezkoušejte 
3. Vpravo pod věží byla otevřena místnost k dětským katechezím, aby
z nedělních bohoslužeb měly děti odpovídající přínos a ostatní účastníci se
těšili z klidnějšího průběhu mše.
4. Na faře byly další úpravy provedeny v herně, kterou využívá rozrůstající se
mateřský klub a kroužky.
5. Na zahradě jsme připravili koridor – loni dohodnutý v ekonomické radě
farnosti – který bezpečně spojí připravovanou školku v Malé Americe
s Návsí.
Na podzim nás ještě bude čekat oprava krovu na faře a další etapa výmalby
kostela.
Již v dostatečně krásném prostředí se můžete účastnit pravidelně farní mše
v neděli v 9.00 i dětských bohoslužeb v pátek v 17.00 nebo mimořádného koncertu
folkové schóly v neděli 19. října v 15.00.
Na faře je nyní opravdu pestrý program:
 v pondělí od 14.00 kroužek vaření a večer 1x za 14 dní společenství mladých
otců,
 v úterý ráno modlitby mladých matek a odpoledne divadelní kroužek,
 ve středu od 9.30 mateřský klub, od 14.00 adrenalinový kroužek pro chlapce
a večer modlitby starších matek a folková schóla
 ve čtvrtek od 14.00 tvořivý kroužek
 v pátek od 16.00 angličtina pro děti a večer kroužek ministrantů
Ovšem možností je stále dost, takže pokud byste chtěli zorganizovat vlastní
program, máte rovněž příležitost.
kněz Marek Slatinský
www.saratice.cz/kostel

Z KNIHOVNY
Tuto středu, tj. 8. října, bude knihovna otevřena čtenářům od 16 jen do
21 hodin. Děkuji za pochopení.
Z televize nebo z jiných médií už možná víte, že právě probíhá tzv. Týden
knihoven. K této příležitosti vyhlašujeme soutěž „Vaše knihovna“. Je pouze na
Vás, zda bude výsledné dílo výtvarné, literární, nebo úplně jinak pojaté. Pouze
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musíte svůj výtvor přinést do knihovny nejpozději příští středu, tj. 15. října do
21 hodin. Vyhodnocení bude uspořádáno v knihovně ve středu 22. října
v 17 hodin za účasti všech soutěžících, a to ve 3 věkových kategoriích – děti do
9 let, děti od 10 do 15 let, všichni starší 15 let.
knihovnice lucka

K ZAMYŠLENÍ – Pro mé stárnoucí přátele…
Nikdy bych nevyměnil moje úžasné přátele, můj krásný život, moji milující
rodinu za míň šedých vlasů, nebo za plošší břicho. Jak jsem zestárl, stal jsem se
k sobě laskavější a méně kritický. Stal jsem se svým vlastním přítelem. Nechci
peskovat sám sebe za to, že sním extra zákusek, za to, že si neustelu postel, nebo za
koupi toho hloupého plastového trpaslíka, kterého jsem vůbec nepotřeboval, ale
vypadá tak krásně na mé zahradě.
Viděl jsem příliš mnoho mých přátel opustit tento svět příliš brzy, předtím, než
pochopili velkou svobodu, která přichází s věkem. Co je komu do toho, když se
rozhodnu číst, nebo hrát na počítači do 4 hodin a pak spát až do poledne? Budu
tančit sám se sebou na ty nádherné melodie ze 60. a 70. let, a když se mi zachce
plakat nad dávno ztracenou láskou, tak klidně plakat budu. Klidně budu chodit na
pláž v těsných plavkách, natažených na vypouklé břicho a nořit se do vln, pokud se
tak rozhodnu, navzdory soucitným pohledům mladých lidí atletických postav na
motorových skútrech. I oni budou jednou staří.
Vím, že jsem občas zapomnětlivý. Ale některé životy jsou úplně zapomenuty.
A já si konec konců pamatuji důležité věci. Jistě, v průběhu let moje srdce bylo
zlomené. Když ztratíte někoho blízkého, nebo pokud dítě trpí, nebo dokonce, když
vašeho milovaného psa přejede auto? Ale zlomená srdce jsou to, co nám dá sílu
a porozumění a soucit. Srdce nikdy nezlomené je dokonalé a sterilní, ale nebude
nikdy vědět, jaká radost je z bytí nedokonalého.
Jsem tak rád, že jsem žil dost dlouho, aby mé vlasy zšedly a mé mladické
úsměvy se věčně vryly do hlubokých rýh na mé tváři. Mnozí se nikdy nezasmáli,
a mnozí zemřeli dříve, než jejich vlasy zbarvilo stříbro. Jak člověk stárne, je snazší
být pozitivní. Už mne nezajímá, co si myslí ostatní. Nemám otázky, už se sám sebe
neptám. Dokonce jsem získal právo být špatný.
Takže na vaši otázku odpovídám, ano, jsem rád starý. Můj věk mne osvobodil.
Líbí se mi člověk, kterým jsem se stal. Nebudu žít navždy, ale dokud jsem ještě
tady, nebudu ztrácet čas hořekováním, co by mohlo být, nebo dělat si starosti, co
bude. A jíst dezert budu každý den (pokud budu mít chuť). A jak jste na tom Vy…?
na Internetu pro Vás objevila lucka
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 S ÚSMĚVEM  – 15 důvodů, proč milovat svou tchyni
Je vlastně úplně jedno, jestli jste si tchyni vyženili nebo vyvdali, nebo jestli je
to jen skoromaminka. Každopádně na vás přísně shlíží, čeká na sebemenší
selhání a nikdy vám nic nezapomene. Ale taky má spoustu dobrých stránek,
o kterých se většinou nemluví. Čtěte:
1. Udržuje vás neustále ve střehu a vlastně vás tak nutí stát se lepším člověkem.
2. Dá vám celkem jasnou představu, jak bude vaše láska vypadat za dvacet,
třicet let.
3. Opravdu příšerná tchyně vás může od vztahu odradit, a zachránit vás tak
před zpackaným životem.
4. Když v divočině náhodou narazíte na rozzuřeného medvěda, máte už alespoň
trošku natrénováno.
5. Pokud se vám nechce vařit, stačí svého partnera poslat „k mamince“. Ona už
ho nakrmí.
6. Dostanete spoustu důležitých rad, jak máte vést svůj život. Zadarmo.
7. Taková tchyně většinou dobře vaří. A když ne, tak aspoň víte, co vám hrozí
od miláčka za blafy.
8. Nějakou tchyni má skoro každý, takže máte skvělé konverzační téma k pivu.
9. Pokud jste v nouzi, nemůže vás tak úplně snadno nechat na holičkách. Už
jenom proto, že máte nejlepší rukojmí.
10.Jelikož si vybíráme partnerky trochu podle vlastních matek, máme se svou
tchyní nakonec vlastně i něco společného.
11.Ve chvíli, kdy má tchyně přijet na návštěvu, si alespoň v bytě pořádně
uklidíte.
12.A až odjede, budete mít alespoň na čas intenzivní pocit štěstí a volnosti.
13.Máte komu dávat nevkusné a zbytečné dárky, takže se vám to neválí doma.
14.Když se s miláčkem pohádáte, vždycky má kam jít, takže nemusíte mít
výčitky, když ho vyrazíte z bytu.
15.Když vás opustí holka nebo kluk kvůli někomu jinému, můžete se utěšovat
tím, že to ten novej partner schytá v plné palbě.
na Internetu pro Vás objevila lucka

KULTURNÍ VÝBOR
Rádi bychom poděkovali Vám všem, kteří jste se účastnili akcí, které jsme pro
Vás uspořádali. A že jich za ty 4 roky nebylo málo. Kulturní akce střídaly akce pro
děti či sportovce a zájezdy za relaxem nebo poznáním.
Teď, do konce volebního období, už nás čeká jen plně obsazený zájezd do
termálních lázní v maďarském Györu, spoluorganizace kácení máje a vítání
občánků pro všechny nově narozené „Šaračáky“.
Děkujeme za přízeň 
Dana, Lucka, Monika, Denisa & Filip
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OZNÁMENÍ
Starosta obce Šaratice vydává toto oznámení:
Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou volby do Zastupitelstva obce
Šaratice a volby do Senátu Parlamentu České republiky pro volební obvod
č. 57.
Pokud naši občané hodlají využít svého volebního práva, mohou tak
učinit
 v pátek 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 v sobotu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.
Volební místnost je umístěna v budově Obecního úřadu Šaratice, Náves
83, 1. patro – Obřadní síň.
Případné 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek
17. října 2014 do 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 18. října 2014 od 8.00
do 14.00 hodin.
Každému voliči bude umožněno hlasovat poté, co prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky (lze prokázat platným občanským průkazem
nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, případně
i cestovním průkazem).
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen v obci k trvalému pobytu.
Voliči nejpozději v úterý 7. října 2014 obdrží hlasovací lístky pro volby do
Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR.
Hlasovací lístky pro případné druhé kolo senátních voleb obdrží voliči přímo
ve volební místnosti ve dnech voleb, tj. 17. a 18. 10. 2014.
Pozn.:
Pokud se občan, který se hodlá voleb zúčastnit a ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, nemůže osobně dostavit do volební místnosti, žádáme jej,
aby tuto skutečnost nahlásil v kanceláři OÚ Šaratice (do pátku 10. 10. 2014 do
12.00 hodin). V době konání voleb může tuto skutečnost nahlásit přímo volební
komisi – OVK; tel. do volební místnosti v Šaraticích: 606 107 503.
Členové OVK takového voliče navštíví s přenosnou volební schránkou u něj
doma.

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 7. 10. 2014.
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