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Milí čtenáři obecního zpravodaje,
prodlužující se denní světlo a trocha sluníčka jl,; takovým startovacím motorem pro
nás všechny. kteří máme v oblibč jarní období. Je to doba. kdy se vrháme na naše
zahrádky a děláme úklid.
Je to asi už pozdě. ale přeci jen připomenu.
že ostříhané větvičky jsou sice
biologický odpad. ale do těch malých hnědých kontejnerú se jich prostě moc ncvejdc.
Je proto pro mnohé podstatně jednodušší i pohodlnější je odvézt do dvora OlJ. kde je
k tomu trvale určený velkoobjemový
kontejner
popř. ještě přistavená
traktorová
vlečka. Má to navíc i ekonomický
přínos pro obec. protože za vysypúní a odvoz
hnědých kontejneru platíme řádově více (odvoz traktorové vlečky a kontejneru je
v podstatě za zlomek ceny). To hylo jen takové malé odbočení
k problematice
odpadů ...
Po dlouhém snažení Vám mohu také sdčliL ze konečně i núš společn):' projekt na
novou kanalizaci a ČOV dostal potvrzení. že je vhodný k realizaci. Jsme tedy ve
stádiu. kdy budeme minimálně následující
pulrok plnit další hromadu požadavků,
abychom se dostali ke skutečné realizaci - kopání. pokládce potrubí a budování
čističky. Bližší infonnace
ale dostanete ve speciálním
zpravodaji.
který se nyní
připravuje. Pro příznivce elektronické komunikace se připravují i webové stránky.
Do dalších dnú Vám dostatek radosti a pohody přeje

UMÍSTĚNí STÁLÉHO KONTEJNERU NA TEXTIL
Obdobně jako v jin)'ch obcích a městech jsme i u nás chtěli zřídit stálý kontejner na
sběr starého a nc;:potřebného textilu. bot či textilnich hraček. Na základě několika nabídek
jsme nakonec uzavřeli dohodu s Oblastní CIIARITOU.
Tento sběr slouží mimo jiné k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu.
éást ošacení vhodná k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití použije jako
pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Další vyti'íděné oděvy
a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů.
čistíClch plachetek. netkaných textilií. lepenek a dalších.
Kontejner na sběr textilu Je modrý s označením SBĚR ODĚVlJ a je na něm i stručný
úvod použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv. Chcete-Ii přispět ke zlepšení
životního pro lfedí a přiLOm trochu pomoci lidem v nouzi. odkládejte do těchto
peclálních kontejnerů použit:)', a nepotřebn)' textil zahalený a zavázaný do igelitových
tašek nebo pyllu. nositelné bOly z pochopitdnych důvodů odkládejte v páru svázané např.
tkaničkamI nebo provázkem. S obsahem ko'ntejneru se manipuluje ručně a tak by se volný
textil při vyvážení (cca jednou za deset dní) li následn0 manipulaci ·h1ohl znehodnotit.

....

'-

Do kontejneru
textilie, ručníky,

patří: veškeré nepoLi'ebné ošacení. iožní prádlo, záclony. bytové
ubrusy,
rovnčž
párovaná
nositelná
obuv a textilní
hračky.

Do těchto kontejnerů
nepatří:
'obcrce, matrace.
netextilní materiály. výrazně znečištěné a mokré textilie.
Kontejner

molitan.

stany,

spací

pytle,

na textil je umístěný ve dvoře za OÚ a je přístupný
PO-SO vždy od 8.00 do 18.00 hod.

Z FARNOSTI
Velikonoční svátky jsou u nás vnímány jako svátky ťolklóru. Pr-itom jsou oslavou
něčeho důležitějšího než kraslic a beránkL!. Ovšem dramatick)' odchod Ježíše Krista
z tohoto světa není roztomilý, Nutil by člověka k zamyšlení. proto se raději utíká
k zábavě. A tak lidová velikonoční oslava nabíhá pozdě a končí brzy - a snaží se vyhnout
smyslu Velikonoc. Náboženská příprava Velikonoc je důkladná: od Popeleční středy přes
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu - od Ježíšova rozloučení s apoštoly přes noční
modlitbu k Bohu po osamocené utrpení. A pokračuje dlouho. abychom hluboce zažili. že
Ten. který trpěl za nás, nás neopustil. I když postní období trvá 40 dnů, významnější
velikonoční doba trvá déle: 50 dní. Proto máme na radostné obdohí naplánovanou celou
I'adů událostí, na které bych vás chtčl pOZVal:
•
v sobotu 26. 4. v 18.00 II spokčné
přijetí svátosti nemocných
v kostele
s následným posezením pro seniory na ťaře.
•
v pátek 2.5. v 18.00 h se ke svátku sv. Floriána uskuteční v kostele mše za hasiče.
• od středy 7. 5. podnikneme s mladými výlet do Vídně,
• v sobotu 10. 5. se vypravíme s ministranty na soutě2: do Olomouce,
• (v sobotu 17.5. od 10.00 h nás zvou do Hrušek na 7.ehnání zvonů),
• v pátek 23. 5. večer se náš chrám znovu zapojí do evropské ..Noci kosleIL!",
• v sobotu 24. 5. od 10.00 h se v našem kostele hude konat regionální kolo
hudebního "Sborování"
• a ve čtvrtek 29. 5. se účastnímc diccézní soutěže pro školáky "Jeden den na
Petrově".
/méz Marek Slatinsk;í
2

Starosta obce převzal oficiální togo HC Kometa
Dne I5. dubna 2014~ den po úspěchu prvního týmu HC Kometa Brno, kdy
hokejisté porazili MC' Spartu .Praha v pomeru 4 : 2 na zápasy a postoupili
do finále exmdigy le{fni.h.o hokeje, kde se utkají s HC PSG ZUn ( při čtení
tonoco zpravodaje jíž bude znám výsledek celého finále), se uskutečnil v
Šaraticícb II pmežitosti jedné části mrn~e ,~Opohár PobtavÍ" ve vybíjené,
slavnostní akt piedáni oficiálního loga HC Kometa Brno a loga Království
Komety, které jsou k vidění na. víceúčelovém hřišti u Litavy. Tímto všem
dáváme na vědomi, že v naši obci je mnoho nadšených. pňznivců ton<Jw klubu.
Přejeme si, aby spolupráce mezí naši 000 a RC Kometou přinesla hlavně pro naše děti, mnoho sk-vělých

m:

ů.

Z historie He Kometa Brno
Hokejová RH by nev:mikla, kdy 19.1.1947 nebyl v Brně otevren uetí zimní
stadion v ČSR Nasvoo doby byl mimořádný - disponoval největší lední plochou ve strední EVIOpě (d!iJl..'Y dvěma kluzištím). Bm() se také snažilo doláboont
u.. kteni 'ir té době balovala hokeji bylo zde piclllšel vynikajících hráčů. A
v pražs lých t}'1Ilech pro ně pJlnaJiu nebylo místo .. Díky veHcému úsilí funkcionám přišli 00 Brna Hmyc~ BertI, FišeT, Kysela, Čermák, Biedermann, Prchal,
Ž' • Žurek,. K.Modrýo dále z nejsilnějších moravských celků Bouzek, Polák,
Vidrák, Kml~Ošmera. Bábek, Kubes, Mare~ Z nejbližšího olmti pak přišli do
Brna Bartoň a Anton. Všidmi tito se lorzpn:bli do miOu brněnských celm~Žide
nic a Králova Pole. KOMoutare se zahJaničnimi relky neoo v J!ámci ulliDajú'
obsfalrá aj vjběI z tědlto celků Irod .hIavičkoo tým Bmo. Tento' výbě'f byl vlastně piednbmzem Rudé hvězdy
Začátek fO 1953 vnesl d.o s1mktutiy naší těksJJIé "'jdIOVY řadu pronikavých
změo_ Ucítilo. je iBDlO. Na samém počátku rob bylo piijato rozhodnoti~ že TJ
R dá hvězda budou existovat nejen v Praze,. EÚeiv Blatislavě i v Bmě ..Současně pa o idalší rozhodnuti: Obě vznidé RB budou. pěstovat především
rolb a bokej.Brntislava i.Brno tomily tehdy po kopané. Brno z důvodů samozřejmých: Zbrojovka ne a ne se dostal do I.ligy, druhý nejsilnější relek GZ
Krmovo Pole zůstá~
také bez šancí být prvoligovým celkem, stejně tak i MEZ Židenice. A přece tu byli ještě
docela mladit paměmici sbivy S Zidenice.
Nakooec probíhala jedmíni mezi Prahou a Brnem" zda do 1Jigy bude zařazena ČH Bratislava nebo RH Bmo.

Nakonec byl~, rododnuto - IJiga fotbalu se bude mát v B(atj;slavě~ bok~iová v Brně ..Hf.áči RH Brno byli spoko..
·eru. Proč? Řada Brňanů lu-áIa v roce 1953 v národním týme ( Richter, Buh~ Danda,. Bartoň, Vidták, Sedláka,
Panlůčclc). Tři z nich měli k sobě vebru blízko. Bnbm"k, Bartoň a Danda už před rokem 1953 hovořiti mezi sebou
o. tom" jaké by to bylo, kdyby se třeba jen z reprezentantU dalo v Brně dohromady silné mužstvo. Místo o záchranu by Brno hrálo. O' špici. ajafe 1953 se velmi angažoval Slavomír Bartoň,. sám ještě hráč ATK Praha, pomáhal
Rudé hvězdě na s"\"ět.,píesvědOOval hráče~aby se dali do l'1Ipy. A na pmhim byla postavena kostra týmu.
Pokračovánípřiště:
sezóna 1953/54
Zdroj informací: \\iww.hckometaw"Z.cz
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Z KNIHOVNY
Ve středu 30. dubna bude knihovna z důvodu konání Pálení čarodějnic ZAVŘENÁ.
Od 1. května 2014 bude otevřeno opět až do 22 hodin, jak jste byli zvyklí i minulé léto.
Nová provozní doba knihovny:
• středa
16-22 hodin
Po domluvě lze knihovnu individuálně navštívit i mimo půjčovní dobu. Domluvit se
se mnou můžete telefonicky (777 057 714), příp. e-mailemnaknihovna@saratice.cz.
V sobotu 3. května ještě otevřeno 10-13 hodin ©
knihovnice LUCKA

POZVÁNKY - Co se
•

•

•

•

II nás

děje v nejbližších dnech a týdnech

Pálení čarodějnic - Slet čarodějnic a čarodějů ve středu 30. dubna v 17.00 hodin před
OÚ v Šaraticích, poté proletí vesnicí a kolem 18. hodiny hromadný přílet na fotbalové
hřiště na Loučkách. Připraveny budou s'outěže! Výherci se- můžou těšit na odměny a
maskovaní účastníci průvodu dostanou maié občerstvenÍ. V pozdějš.Ích hodinách
posezení u ohně předevšín1"pro starší ;)
První letní noc - Sezóna diskoték pod širým nebem bude zahájena opět v Šaraticích.
POZOR! Změna termínu! Těšíme se na Vás už v pátek 2. května! Vstupné 50 Kč.
Hraje OJ Boris. Občanky s sebou ©
Zájezd do Telče - V sobotu 10. května pořádá kulturní výbor zájezd do historického
města Telč, které je zapsáno v seznamu kulturního dědictví UNESCO. Odjezd ráno
v 7.30 hod. Přihlásit se můžete v kanceláři Oú. Cena za dopravu 300 Kč (200 Kč
zlevněné). Bližší informace na OÚ a na internetu.
Soutěž v požárním sportu - Sbor dobrovolných hasičů Šaratice si Vás co nejsrdečněji
dovoluje pozvat na XIX. ročník denní soutěže v požárním sportu pořádaný v sobotu
10. května 2014 od 13 hodin na Šaratické návsi.

•
Srdečně zveme všechny pfíznivce pejsků na

Výstavu voříšků a psů bez pp
s přehlídkou

psů s pp

která se bude konat dne

17.května 2014 od 10 hod
ve dvoře obecního úřadu ~aratice
Uzávěrka přihlášek 25.4. pro osobní kontakt
prodloužena do 27.4.2014
Bližší in/o: Zdeňka Flajšingerová 727819001
http://www.voriskiadasaratice.estranky.cz/

•
•
•

•
•

MDD oslavíme s dětmi v sobotu 31. května výletem do westernového městečka
v Boskovicích. Bližší informace budou k dispozici začátkem května.
ŠARATICE
- MOHYLA MÍRU - 2. závod Cyrilo-Metodějského maratónu 2014,
který bude samozřejmě startovat v Šaraticích, se uskuteční v neděli 1. června. Závody
dětí začínají v 10.00 hod., nesoutěžní lidový závod startuje v 11.30 hod. a hlavní závod
na 12300 m vypukne ve 12.00 hod. Bližší informace v brožurkách v chodbě OÚ.
Dětské odpoledne se letos uskutečnj v neděli 15. června. POZOR! Změna termínu!
ŠARA TICKÝ KOTLÍK aneb Soutěž o nejlepší guláš si l.etos vezme "do parády"
kulturní výbor. Organizační záležitosti se ještě ve spolupráci s loňskými pořadateli
v těchto dnech dolaďují, ale konání je naplánováno na sobotu 21. června ©
,,;';
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MŠ ŠARATICE - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ
Šaratice pro školní rok 2014/2015
Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve čtvrtek 15. května 2014 v budově mateřské
školy (Malá Amerika 230) v době od 15 do 16 hodin.
K zápisu je nutno předložit:
1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte na předtištěném formuláři.
2. Lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte potvrzenou pediatrem (zdravotní
způsobilost včetně potvrzení o absolvování stanovených očkování).
3. Rodný list dítěte.
Formulář žádosti o přijetí dítěte do MŠ společně s tiskopisem pro pediatra najdete na
webových stránkách školy nebo si je můžete vyzvednout v mateřské škole denně od
28. dubna 2014.

ZE ŠKOLY - Jaká je Základní škola v Šaraticích?
Na děti se valí lavina informaci.
Všichni vnímáme, jak se současný svět rychle a globálně měni a s ním i naše školni
mládež. Bez počítačů, tabletů a interaktivních tabulí si dnešní život a výuku snad ani
neumíme představit. Sedět u počítače - je jeden z nejčastějších způsobů, jak dnešní děti
tráví svůj volný čas. Děti mají na dosah velké množství údajů a informací. Ale jsou tyto
údaje vždy pravdivé, solidní a morálně přijatelné? Ze zkušeností musím říct, že nikoliv.
Zmíním například rasistické nebo neonacistické stránky. Dalším nebezpečím mohou být
pro děti počítačové hry, mnohdy brutální, na kterých se stávají závislé. Při komunikaci
dětí na sociálních sítích jim chybí zkušenosti, které mají dospělí. Snadno sdělují cizím
lidem osobní informace, pošlou fotku nebo se nechají jinak ošálit podvodníkem.
Nepodceňujme proto nebezpečí internetu. Důležití jste vy, rodiče, kteří byste měli
sledovat, jaké stránky vaše děti navštěvují a s kým komunikují na sociálních sítích.
Chráníte tak nejen své děti, ale i své rodiny.
Ve škole se vzdělávají vedle běžných žáků děti nadané nebo děti s handicapem.
V naší škole vychováváme děti k tomu, že každý máme přednosti i nedostatky a že
máme stejná práva. Je třeba si uvědomit že náš vzdělávací systém musí být v zájmu všech
dětí. A tomuto trendu se jako jedna z prvních na okrese Vyškov přizpůsobila i naše škola,
které tak můžeme dát přívlastek - inkluzívní. Máme v naší škole jednak žáky nadané, ale i
ty, kteří potřebují pomoc a podporu. Té se jim dostává ze strany tří asistentů pedagoga.
Pod dobrým pedagogickým vedením jsou žáci úspěšní v krajských a celostátních
výtvarných soutěžích.
V letošním školním roce můžeme být právem pyšní na úspěchy ve výtvarně
zaměřených soutěžích. Ne v ledajakých, ale v krajských a celostátních. Soutěžící žáci jsou
hodnoceni dohromady se žáky z uměleckých škol, konkurence není tedy malá. Často se
mě kolegové ptají, jak to, že máme tak šikovné děti? Ano, jsou šikovné, ale bez paní
učitelky by byla jejich šance na úspěch malá.
Chci zdůraznit, že velmi záleží na přístupu pedagoga, jak dokáže děti zaujmout,
namotivovat a jakou jim dá volnost při výtvarném ztvárnění. Děti totiž často malují nejen
to, co vidí, ale i co cítí. Chtěla bych proto ocenit práci paní učitelky Dagmar Válkové,
která se věnuje ve výuce výtvarné výchovy opomíjeným výtvarným technikám. Jsou to
6

takové, jež. vyžadují pečlivé vedení učitele, osvojování si technické dovednosti, rozvíjeni
kresebného a grafického vidění a smysl pro Kontrast ploch.
Myslím si, že rozvíjení kreativity a tvořivosti ve výtvarné výchovč jsou jedním
l klíčových faktorú pro budoucí úspčšnost dčtÍ v životč.
Rekapitulace umístění našich žáků v letošním školním roce:
• Vánoční malování: A. Peclová, 6. tř. -1. místo. T. Kropáčková. 9. ti'. - 3. místo
• Dva světy: K. Vyplelová. 7. tř. - 3. místo. T. Kropáčková, 9. tř. - 3. místo
• Evropa ve škole: D. Matulová. 6. tř. - I. místo
Mgr. [/i.Í'ka .')'okolo\·skú. i,0ilelka

BEZPEČNÉ ROZDĚLÁVÁNÍ

,i'kol)'

OHNĚ V PŘÍRODĚ (a nejen v ní)

Teplé vcčery, dovolcnou a prázdniny si většina 7. nás nedovede představit bez táboráku
a opékání špekáčků či grilování. Ale ani u n~chto ri"íjcmných činností bychom neměli
zapomínat, že oheri je nebezpečný živel II mul.e Sč velice snadno vymknout llaší kontrole.
ohrozit životy a způsobit velké1'rlajetkové škody.
Pro bezpečné rozdělávání ohnč v pí'írodč doporučujeme dodržet následující zásady:
• Vhodné místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje
lesa a v dostatečné vzdálenosti ocl budova
všech dalších hořlavých věcí (stoh.
suché listí. kořeny stromů. větve. apod.). Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheil
jen na vyhrazených
místech a kouření je ze zákona zcela zakázáno (v případě
porušení tohoto zákazu mohou viníci dostat pokutu až do výše 15 000 Kč; pokud
dojde k požáru (a nejedná se () trestný' čin), sankce se mlJže vyšplhal až do výše
25 000 Kč).
• Při rozdělávání ohně v pr'írodč ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí _.
např. obložením
kameny. obsypúním
pískem, vyhloubením
zeminy apod.
V případě větších ohňů je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, který
bude zbaven)' veškerých hol·lé1vin.
• K zapálení nebo udržování ohně v žáuném případě nepoužívejte
vysoce hořlavé
látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň sč rak velmi snadno vymkne kontrole
a může způsobit i vážné popáleniny
• Oheň nenechávejte
ani chvíli bez dozoru. Nachyslcjte si předem dostatek vody
(popř. písek. hlínu). kdyby se ohdl vymykal kontrole. Ne.ilepší je umístit ohniště
v blízkosti vodního zdroje.
• Děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru plnoleté osoby.
• Místo opusťte jen tehdy, až je oheň řádně uhašený - nejlepší je ohniště pořádně
prolít vodou. popřípadě zasypat zeminou. Ph odchodu se z ohniště nesmí kouřit
a popel i půda pod ohništěm musí hýt chladné. Pamatujte. 7,e i ve zdánlivě zcela
vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru znovu
rozdmýchá a oheň roznese do okolí.
• Za silného větru nebo v období extrémního
sucha bychom v pi'írodě nebo na
volném prostranství neměli oheň rozdělávat vůbec.
• V období zvýšeného nebezpečí požárů může hejtman kraje vyhláškou zcela
zakázat rozdělávání ohňů.
Zdroj }U.'!..L~J.iJ. ('!Jmu, l':: /U/si(sk.1í ::ú(.:hra/1I1_1í s/)(I" .Jif7o!norm'ské/1O kraje
.Jaros/(/\' Ho"óčl!k. SDH ,~a"(/Iice
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OZNÁMENÍ

-

Volby do Evropského

parlamentu

23. a 24. 5. 2014

Ve dnech 23. a 24. května 2014 proběhnou
volby do Evropského
parlamentu.
V obci Šaratice je volební místnost v budově Ol) Šaratice, 1. patro - Obřadní síň.
Hlasování probíhá:
41
pátek 23.5.20]4
od 14 do 22 hodin
• sobota 24. 5. 2014 od 8 do 14 hodin
Každému voliči budť umožněno hlasovat poté. co prokáž.e svoji totožnost a státní
obéanství Č:eské republiky (lze prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním.
diplomatickým nebo služebním pasem CR. případné i cestovním průkazem). Volič. který
Jt: bčancm jiného členského státu LlJ proká7.e svou totožnost a občanství jiného
členského státu a dále prokáže. že je na území ČR přihlášen k lrvalému nebo
přechodnému pobytu.
oličem Je státní občan (:eské reruhliky. klí~rý akspoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let. Voličem je také občan jmého členského státu EU, .~ler)' al.espoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnú přihlášen k trvalému nebo
přechodnému pobytu na uzemí ČR.
Hlasování mimo volební místnost:
Volič může požádat ze závažn)'ch, zejména zdravot.ních důvodů, OÚ Šaratice (tel.
544 22 2 22) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi (prosíme o nahlášeni nejpozději
v sobotu 24.5.2014
do 10.00 hodin. tel. do volební místnosti v Šaraticích: 606 107503) o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Zástupci okrskové volební komise takého voliče
navštíví s přenosnou volební urnou u něj doma.
Dodání hlasovacích lístku:
Voliči nejpozději v úterý 20. května 1014 obdrží hlasovací lístky.
hlasovací lístky k dispozici i ve volební místnosti.

ve

dnech voleb budou

Voličský průkaz:
O vydání voličského průkazu může požádat volič. který nebude mocI nebo nehodlá volit
ve .. svém"" volebním okrsku. tj. ve volebním okrsku v místč svého trvalého bydliště. Voličský
prukaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasováni v jakémkoliv
okrsku na území Ceské republiky.
Podání žádosti o voličský průkaz:
• žádá volič u obecního úřadu dle místa trvalého pobytu
• žádost musí být podána písemně. a to nejpozději do 8. 5. 2014 do 16.00 hodin
• žádost musí býl podepsána voličem. pokud volič nepodává žádost osobně, tj. zasílá ji
poštou nebo ji za něj předává úřadu jiná osoba. musí být podpis voliče na žádosti
úředně ověřen (pro účely uplatnční volebního práva je úi'ední ověi'ení podpisu
osvobozeno od správního poplatku)
Vydání voličského průkazu:
Voličský průkaz bude vydán nejdřívl.! 8. 5. 2014. čl (o osobně voliči. který si o vydání
voličského průkazu požádal nebo osobě. která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem voliče, anebo bude voličský průkaz voliči zaslán poštou do vlastních rukou.
Veškeré informace
o volbách do Evropského
parlamentu
jsou zveřejněny
na:
\\ W\\ .mvcr.C1. v sekci" Volby - volby do Evropského parlamentu"
matrika
Odpovědná redaktorka: Lucka Kaloudová
Své příspěvky a podněty Inl'lzctc odevzdávat na OľJ a v knihovně
nebo elektronicky na adrese knihovna(rv'saratice.cz.
Vydává obec Saralicejako občasní!... Datum :ydállí 26. 4. 2014.
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