Občasník OÚ v Šaraticích

č. 6/2014, vydán 28. 11. 2014

OBSAH:






Slovo starosty
Z farnosti
Z knihovny
Pozvánky
Obecní Mikuláš







Ze školy
Největší investiční akce 2014
Hospodaření farnosti
MS Voda Šaratice
Co plánuje kulturní výbor

Vážení a milí čtenáři,
jako „staronový“ starosta bych vám chtěl v prvé řadě poděkovat, že jste se
zúčastnili podzimních komunálních voleb. A ať už jste dali svůj hlas
komukoliv, předpokládám, že jste tak udělali po zralé úvaze a nenechali se
čímkoliv ovlivnit.
Dnes jsme už více jak jeden měsíc po volbách a je tedy spíš potřeba
s klidným rozumem pracovat na neodkladných věcech a nachystaných
projektech. Vždy jsem byl přesvědčený, že na obci naší velikosti více než na
„barvě“ kandidátky záleží na schopnostech konkrétních osob. Proto bych rád
na tomto místě popřál všem novým i „staronovým“ zastupitelům hodně
zdravého rozumu a hlavně chuti do této chvílemi strastiplné práce.
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 adventní dny, které jistě prožijete každý podle svých představ.

Karel Kalouda
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Z FARNOSTI
S nastávajícím adventem vás chceme pozvat na tvorbu adventních věnců již
dnes, tj. v pátek 28. listopadu od 14.00 do 16.00 na faře. Můžete si sami pod
odborným vedením vyrobit vlastní domácí adventní věnec. Materiál lze
v omezeném množství pořídit za příspěvek na místě anebo si potřeby můžete
donést.

Přijměte srdečné pozvání na Svatomikulášskou pouť!
V letošním roce připadá oslava patrona naší farnosti na sobotu, proto můžeme
jeho památku oslavit zeširoka celým víkendem (oproti skromné připomínce jiných
let, kdy připadá svátek sv. Mikuláše na pracovní den).
V pátek 5. prosince od 21.00 se uskuteční florbalová noc. (Informace
a přihlášky u Šimona Masaře.)
V sobotu 6. prosince od 13.00 chystáme rodinný trojboj. Libovolný počet
členů rodiny se může přihlásit na 3 úkoly: co nejrychleji přeseknout větev, co
nejlépe okrájet jablko, co nejbezpečněji pronést slalomem žížalu v zobáku.
(Škrabku a sekeru lze používat vlastní, živé žížaly si s sebou nenoste ) Ceny pro
vítěze jsou uvedeny na webu www.saratice.cz/kostel. Pro ostatní bude připravený
pestrý program: kouzelník, adventní jarmark, trdelníky, čokoládová fontána,
svařák, teplá šunka a tombola (dary do tomboly můžete přinést na faru do čtvrtku
4. prosince a na program můžete vzít tabulku čokolády).
A večer v 17.00 bude poutní bohoslužba s hudebním doprovodem naší schóly
a vystoupením sv. Mikuláše. Po ní od 18.00 do 18.55 bude otevřená romantická
vyhlídka z kostelní věže.
V neděli 7. prosince, kromě obvyklé farní bohoslužby v 9.00, bude od 21.00
do 22.00 noční adorace se zpěvy a příležitostí ke svátosti smíření.
V pondělí 8. prosince zakončíme bohatý víkend mariánskou rorátní mší v 7.00.
kněz Marek Slatinský

Z KNIHOVNY
Milí čtenáři naší Obecní knihovny, blíží se nám pomalu, ale jistě konec
kalendářního roku a s ním se blíží také vybírání poplatků za nový rok 2015. Roční
poplatek ve výši 20 Kč pro dospělé a 10 Kč pro děti a studenty začnu vybírat od
dobrovolníků už v měsíci prosinci, od těch ostatních pak v lednu.
Zároveň touto cestou upozorňuju všechny hříšníky, kteří mají doma zapůjčené
knížky z knihovny déle než 2 měsíce, že by měli přijít dřív, než jim přijde
upomínka 
Do konce roku ještě zůstává otevírací doba knihovny beze změn:
 středa
16.00 – 22.00
knihovnice lucka
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POZVÁNKY
První adventní neděli,
tedy 30. listopadu,
se koná v 18 hodin před OÚ v Šaraticích

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU.
 společně odpočítáme rozsvícení stromu
 krátké hudební vystoupení folkové schóly
 Ježíškova pošta na dětská přání
 vypouštění lampionů štěstí (i vlastních)
 občerstvení v podobě svařáku a čaje zajištěno

Přijměte srdečné pozvání na
TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ
SETKÁNÍ SENIORŮ,
které se koná ve čtvrtek 4. 12. v 15 hod.
ve školní jídelně.
Žáci Základní školy v Šaraticích Vás srdečně zvou na posezení v duchu 30. let
Pod hvězdným nebem dne 4. a 5. prosince 2014, vždy od 14.00 do 19.00 hod.
Program:
4. 12.
16.00 a 16.30 hod. – vystoupení školního pěveckého sboru Dream
16.15 a 17.00 hod. – vystoupení baletního kroužku
4. a 5. 12. od 15.00 do 17.30 hod. – vánoční dílničky pro děti
Těšíme se na Vaši návštěvu u vánočního stromku a voňavých perníků.
Můžete si také nakoupit drobné dárky z dílny našich žáků.

OBECNÍ MIKULÁŠ
Milí rodiče, jak už jste zvyklí, i letos bude v pátek 5. prosince od 17 do 20 hodin
procházet Šaraticemi Obecní Mikuláš. Přihlášky už jsou dnes k dispozici ve školkách,
v chodbě OÚ a také na stránkách obce www.saratice.cz. Vyplněné je odevzdejte,
prosím, včas, nejpozději však ve čtvrtek 4. 12. do 15 hodin (!) v kanceláři OÚ,
případně pošlete e-mailem na kultura@saratice.cz. Děkujeme za spolupráci 
KV
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ZE ŠKOLY – Srdečné poděkování
Vážení spoluobčané, jak jistě víte, proběhla v naší škole během prázdnin
rekonstrukce půdní vestavby. Ve velmi krátkém čase byla zbudována nová učebna
a dva kabinety. Podmínky pro kvalitní vzdělávání se tedy u nás opět výrazně
zlepšily a žáci 9. třídy si od října užívají nové třídy, která je velmi příjemná.
Rekonstrukce byla provedena i za podpory obecních úřadů spádových obcí,
které se také na financování tohoto projektu podílely. Velké poděkování však patří
především Obecnímu úřadu v Šaraticích, který uvolnil nemalé finanční prostředky
nejen na tuto rekonstrukci, ale i na úpravu a zkrášlení nových prostor.
Mgr. Eliška Sokolovská, ředitelka školy

INFORMACE O NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCI ROKU 2014 –
Výstavba kmenové učebny a výměna střechy

z toho

z toho

Poplatek za stavební povolení
Projektová a inženýrská činnost
- projektová dokumentace pro stavební povolení
- prováděcí projekt
- technický dozor
- přepočet statiky budovy a rozmístění nového umělého osvětlení
Stavební činnost
- střecha (izolace, klempířské a tesařské práce, krytina, okna)
- statické zajištění krovů a nové podlahy
- zařízení staveniště ( výtah, lešení, odvoz suti)
- bourání
- sádrokartonové konstrukce, obklady, nátěry a malby
- instalace (elektro, vodo, topení, hromosvod)
- podlaha
- vzduchotechnika (klimatizace)
CELKEM

5 000 Kč
153 000 Kč
82 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
11 000 Kč
3 037 000 Kč
1 473 000 Kč
520 000 Kč
239 000 Kč
64 000 Kč
325 000 Kč
162 000 Kč
89 000 Kč
165 000 Kč
3 195 000 Kč

Pozn.: Částky jsou zaokrouhleny na celé tisícikoruny, všechny ceny uvedeny bez DPH (21 %).

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI
Platí sice civilizované zásady, že „s teroristy se nevyjednává“ a „na
anonymy se neodpovídá“, ale kvůli ostatním farníkům chci na urážlivé teorie
o věřících odčerpávajících peníze z rozpočtů zdůraznit do očí bijící realitu:
1) opravy kostela a fary jsou za posledních deset let tím nejvýznamnějším,
co se v obci událo,
2) v letošním roce obec Šaratice nepřispěla na opravy kostela ani korunou,
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3) v loňském roce obec přispěla 110.000 Kč na opravy schodiště ve věži
kvůli vyhlídce (třeba na rozdíl od dvacetimetrové rozhledny u Javorníku
za 5 milionů korun, která stojí v údolí, máme co nabídnout místním
návštěvníkům i turistům z okolí),
4) největší díl nákladů na opravy za posledních deset let nese farnost:
a) farníci věnovali čas a sílu při téměř 20.000 brigádnických hodinách
v ceně cca 1–2 miliony korun a více než 2 miliony korun věnovali
v penězích,
b) Ministerstvo kultury ocenilo význam našeho kostela příspěvkem
2,6 milionů korun,
c) obec Šaratice celkově přispěla 1 milionem korun,
d) poskytnuté dary dosáhly výše 750 tisíc korun,
e) Jihomoravský kraj věnoval 550 tisíc korun,
f) obec Hostěrádky-Rešov přispěla 540 tisíc korun,
g) veřejná sbírka mezi občany vynesla 270 tisíc korun,
h) Brněnské biskupství hradilo 120 tisíc korun za byt (jelikož farář je
zaměstnancem biskupství),
i) obec Zbýšov poskytla 30 tisíc korun,
5) kdyby obec vůbec nepodporovala práci farnosti, ušetřila by 1 %
z obecního rozpočtu (asi tolik, jako když se člověk ze své měsíční výplaty
rozhodne 100 Kč použít na jiné výdaje).
Z druhé strany farnost podporuje fungování obce a napomáhá jejímu rozvoji
– pokud je zde ještě někdo další, kdo například obci zdarma poskytuje pozemky
k jejímu dobrému fungování, rádi s ním vytvoříme obecně prospěšnou
společnost  Stačí si vzpomenout na stání autobusů ve vozovce před tím, než
u kostela vznikla nová zastávka, chybějící chodník u farní předzahrádky
a nebezpečný průchod v zatáčce před kostelem, než bylo posunuto oplocení
zahrady.
Velice si cením obrovského nasazení věřících občanů, ať už ve finanční,
pracovní, intelektuální, náboženské či volnočasové oblasti. Zaslouží si jedině
uznání.
PaedDr. Marek Slatinský

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Myslivecké sdružení Voda Šaratice upozorňuje občany Šaratic na termíny
honů, a to v těchto dnech:

sobota 13. prosince 2014

sobota 26. prosince 2014
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CO PLÁNUJE KULTURNÍ VÝBOR
Od ustavující schůze nově zvolených zastupitelů má i kulturní výbor nové
složení. Na naše akce se těší i nadále Lucka Kaloudová, Dana Pitrová a Monika
Hudečková, nově se na setkání s Vámi těší Klára Kadlecová a Dalibor Šlahora.
A co jsme pro Vás na naší první schůzce naplánovali? Letos se ještě
uskuteční Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, Setkání seniorů, Obecní
Mikuláš a Silvestrovská bečka. V příštím roce plánujeme:
1. ledna
4. ledna
březen
20. března
duben
31. dubna
7. května
30. května
14. června
20. června
26. června
5. a 6. září
konec září
říjen
říjen
22. 11.
29. 11.
5. prosince
prosinec
31. 12.

Novoroční průvod
Tříkrálový koncert
Velikonoční akce
Probouzení broučků
Termální lázně – Györ
Pálení čarodějnic
První letní noc
Zájezd ke dni dětí
Dětské odpoledne
Šaratický kotlík & festival
Táborák a stezka odvahy
Šaratická olympiáda
Termální lázně – Dunajská Streda
Drakiáda
Ochotnické divadlo
Vánoční posezení
Rozsvěcení vánočního stromu
Mikulášská zabijačka spojená s obecním Mikulášem
Setkání seniorů
Silvestrovská bečka & obecní ohňostroj

Tolik naše předsevzetí do nového roku. Dvacet akcí není úplně málo, tak
věříme, že si tam každý najdete to, co je Váš šálek kávy 
za kulturní výbor předsedkyně lucka

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 28. 11. 2014.
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