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Mimořádné vánoční a silvestrovské vydání

Vážení a milí čtenáři,
v neděli mnozí z nás zapálili i čtvrtou svíci na adventním věnci, a to je

neklamné znamení, že Vánoce jsou tady (podle počasí za okny to tak patrné
není). Někde jsem se dočetl, že ke konci roku je dobré začít rekapitulaci každý
u sebe a férově si odpovědět, jestli jsem byl v tomto roce lepším dítětem,
sourozencem, rodičem, spolupracovníkem, sousedem anebo kýmkoliv jiným.
A co ostatní? Mají alespoň trochu důvod se se mnou potkat a třeba se i mile
usmát? Pokud takové lidi potkáváte, je to pro vás dobré vysvědčení a nebojte se
jim to stejným způsobem oplácet…
Je nutné si přiznat, že v příštím roce budeme všichni potřebovat notnou
dávku tolerance a trpělivosti – v lednu se začne s kopáním kanalizace a nebude
asi každý den úplná pohoda. Jsem ale přesvědčený, že společně to zvládneme,
zvlášť pokud se nebudeme zatěžovat malichernostmi a ušetřená energie bude
k dispozici na věci podstatné.
A jako malý symbolický dárek jsme pro Vás opět připravili jednostránkový
obecní kalendář, který kvůli formátu A3 nebudeme mačkat do Vašich
schránek, ale již nyní je volně k odběru v obou obchodech a v kanceláři OÚ.
Mělo by sice vystačit na každou domácnost, ale „Kdo dřív přijde…“ 
Teď už si nenechejme ničím kazit konec roku 2014 a prožijme společně
radostné a pohodové nejen Vánoce, ale i ty další dny v roce novém. Pokud
budete mít chuť, dojděte se společně rozloučit se starým rokem za OÚ. Ve
22.00 hod. odpálíme tradiční obecní ohňostroj.
Za zastupitele obce Šaratice a zaměstnance OÚ Vám přeji, abyste se
úspěšně přenesli přes všechny problémy. Přeji Vám nejen dobré zdraví, ale
ať jste stále obklopeni těmi, se kterými je Vám dobře a se kterými se budete
chtít usmívat na okolní svět.

Karel Kalouda
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Z KNIHOVNY
Jelikož Štědrý den a poté i Silvestr letos připadá na středu, v tyto dny bude
knihovna samozřejmě zavřená. Mezi svátky mě v knihovně můžete navštívit
pouze v pondělí 29. 12., a to v otevírací době od 16 do 22 hodin. Od 5. ledna
už se na Vás budu těšit v pozměněné otevírací době:
 pondělí od 16 do 22 hodin
Všem čtenářům – pravidelným i příležitostným – přeji hezké a klidné
Vánoce a příjemné vkročení do nového roku.
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 2015 vše nejlepší, rodinnou
pohodu a hlavně hodně zdraví a štěstí.
Těšíme se na Vaši přízeň i v roce
následujícím.
hasiči Šaratice

Z FARNOSTI
Odlišné jazyky mívají výstižnější pojmenování: třeba v ruštině se neděle
řekne Воскресенье a všem je zřejmé, že se slaví vzkříšení Ježíše Krista;
v angličtině se Vánoce jmenují Christmas podle mše o Kristově narození a každý
ví, co se připomíná.
Je nesmírně důležité, aby nám nikdy neunikla podstata věci (v češtině pro to
máme označení „zdravý selský rozum“), abychom věděli, o co jde i bez obsáhlých
vědomostí). Vánocemi oslavujeme narození Ježíše Krista. Ona chvíle se stala
zlomovým okamžikem lidských dějin: počítáme kolik let se vše stalo v historii před
Kristem a datujeme svůj život roky po Kristu. Proto oslavit Vánocemi Ježíšův
příchod na svět znamená učinit předěl nejen v dějinách, ale i ve svém životě.
S Ježíšem se láme čas na předchozí a nastávající. Bylo by škoda po Vánocích
uklidit betlém, odstrojit stromek, dojíst cukroví – a vrátit se k předešlému životu
jako by se nic nestalo.
Přeji Vám ať blížící se Vánoce – oslava narození Ježíše Krista – Vás přivede do
nové etapy života.
kněz Marek Slatinský
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POZVÁNKY

SILVESTROVSKÁ BEČKA
Kulturní výbor Šaratice Vás již tradičně zve na Silvestrovskou bečku.
Chcete se potkat s přáteli, popovídat si u piva nebo svařáku a užít si poslední
chvíle roku 2014??
Přijďte do sálu OÚ.
• točené pivo, svařák (samoobsluha – drobné s sebou)

• k tanci a poslechu hraje DJ Hojml
• můžete si donést 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 2015.
Budeme vycházet ve středu 1. ledna 2015 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 4. ledna 2015 v 17.00 hodin
KDE: v sále OÚ v Šaraticích
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
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ZŠ a MŠ Šaratice a Spolek přátel školy
vás srdečně zvou na

ŠKOLNÍ PLES 2015

Dne 17.1.2015 ve 20:00 hodin v tělocvičně OÚ.
Zahraje vám skupina RELAX.
Vstupné 100 Kč.
Můžete se těšit na slavnostní atmosféru, překvapení deváťáků a bohatou tombolu.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na vás.
… a všechny, kdo mají dobrodružství v krvi, zveme na

KDY? 18. 1. 2015 v 15 h
KDE? tělocvična OÚ Šaratice
Vstupné dobrovolné

VELKÉ „DĚKUJEME“
Děkujeme starostovi a místostarostovi naší obce za vstřícnost, pochopení, lidskost
a ochotné jednání, které projevili při řešení problémů v naší obci.
Přejeme celému obecnímu úřadu mnoho pracovních úspěchů, pohodové a šťastné
prožití vánočních svátků a v novém roce spokojenost, hodně zdaru a mnoho
radostných chvil.
M. & Z.
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 S ÚSMĚVEM  ČI K ZAMYŠLENÍ…? – 15 důvodů, proč je
lepší bydlet na vesnici než ve městě
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Nejen, že víte, jak vypadají vidle, ale umíte je i používat.
Nemusíte hlídat manžela nebo manželku, desítky párů očí to dělají za Vás.
Nepotřebujete fitko, protože z uklízení domu a šlechtění polností jste vytrénovaní.
Pokud kolem Vás zrovna neprojede náklaďák ze statku, tak dýcháte čistý vzduch.
Nebojujete o přežití pokaždé, když přecházíte silnici.
Místo peněz se tu dá přepočítávat na flašky slivovice.
Neřešíte, jak oznámit doma, že máte novou lásku, protože to všichni dávno vědí.
Není třeba přemýšlet, ve které hospodě jsou Vaši kámoši, protože jsou 100% v té
jedné jediné.
Skutečnost, že nejbližší obchod je buď zavřený, nebo daleko, podporuje kreativitu
v kuchyni.
Vaše nejlepší historky mají stejný začátek: „Když mi ujel poslední autobus…“
Za každé kilo navíc Vás pochválí, protože nejste zdechlina a unesete těžkej kýbl.
Mekáč je daleko a to prospívá Vašemu zdraví.
Nepotřebujete budík – ať je pracovní den nebo víkend, o Vaše probuzení se
postará kohout, případně cirkulárka.
V králíkárně tu bydlí skuteční králíci a ne lidi.
Máte pohodový život. Jak jinak vysvětlíte, že si k Vám měšťáci jezdí odpočinout?
na Internetu pro Vás objevila lucka

OZNÁMENÍ
Zdravotní středisko Šaratice – provoz o vánočních svátcích 2014
MUDr. Václav Buchta – zubní lékař naposled ordinoval ve čtvrtek 18. 12.
2014. Od pátku 19. 12. 2014 až do pátku 2. 1. 2015 (včetně) dovolená. Pravidelná
ordinační doba opět od pondělí 5. 1. 2015.
MUDr. Jan Pikolon – praktický lékař pro dopělé – dovolená pouze v úterý 30.
a ve středu 31. 12. 2014. V tyto dny v akutních případech zastupuje MUDr. Škvír
v Křenovicích.
MUDr. Miroslava Lejsková – dětská lékařka – dovolená v úterý 30. 12., ve
středu 31. 12. 2014 a v pátek 2. 1. 2015.
E-On – oznámení o přerušení dodávky el. energie
Společnost E-On oznamuje občanům, že ve středu 7. ledna 2015 v době od 11 do
15 hodin nepůjde v části obce Šaratice el. proud. Bez el. proudu budou tyto ulice:
 Náměstí
 Dvorek
 Nová ulice
 Zahradní
 Malá Amerika
 Na Dolech
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Kavriánov - pouze začátek levé strany
ulice Náves od klubu Rimini až po kostel
ulice Náves od budovy fary až po budovu pošty
část ulice Ostudy
budova ZŠ Šaratice a budova MŠ na Malé Americe

___________________________________________________________________

Obecní úřad Šaratice upozorňuje občany, že posledním úředním dnem
pro veřejnost v tomto kalendářním roce bylo pondělí 22. prosince 2014.

Poplatky za popelnice a psy v roce 2015
Obecní úřad Šaratice upozorňuje občany, že od pondělí 12. ledna 2015 se začínají vybírat
poplatky za popelnice a poplatek ze psů. Výše poplatků:
 Popelnice:
500 Kč/rok – za každou osobu hlášenou k trvalému pobytu v obci
500 Kč/rok – za každý dům či byt v obci, ve kterém není hlášena žádná osoba k tr. pobytu –
poplatkovou povinnost má vlastník nemovitosti.
Poplatkovou povinnost mají také cizinci, kteří jsou hlášeni k pobytu v naší obci: poplatek
činí 500 Kč/osobu/rok.
 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. 2015. V případě pololetní platby je nutné 1. pololetí
uhradit do 31. 3. 2015, 2. pololetí roku pak do 30. 6. 2015.
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.
Poplatky ve stanovené výši je možné zaplatit i bezhotovostně na účet obce Šaratice č.: 350490080217/0100, jako variabilní symbol je nutné uvést číslo domu.
V případě
bezhotovostní platby si občan vyzvedne známku na popelnice v kanceláři OÚ Šaratice.
___________________________________________________________________________
RESPONO Vyškov – sdělení k provozu sběrných dvorů o vánočních svátcích 2014
Sběrné dvory společnosti RESPONO Vyškov budou ve dnech 24., 25., 26., 31. 12. 2014
a 1. 1. 2015 pro veřejnost uzavřeny.
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. 2014.
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