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Vážení a milí čtenáři,
na tomto místě bych opět rád poděkoval. Poděkoval Vám, kteří jste jakýmkoliv
způsobem přispěli na Tříkrálovou sbírku, ať už finančně, nebo pomocí při
organizaci. Vybraná částka byla odeslána na účet Diecézní Charity Brno, kde bude
dále využita. Celkový výnos z letošní Tříkrálové sbírky za Diecézi brněnskou, do
které spadá i obec Šaratice, činí 20.990.324 Kč. Kolik se vybralo u nás v Šaraticích,
se dočtete v samostatném příspěvku Tomáše Koutného.
Níže uvádíme příklady záměrů na využití Tříkrálové sbírky 2015 u jednotlivých
oblastních Charit (OCH):
 Služby Brno – rekonstrukce Denního stacionáře Effeta pro lidi s mentálním
postižením a autismem,
 Služby Brno – podpora služeb pro lidi bez domova,
 OCH Blansko – podpora krizového ubytování se zajištěním základních
životních potřeb lidí v krizové situaci,
 OCH Břeclav – podpora dobrovolných aktivit farních charit – služby pro
seniory, mateřská centra, šatníky,
 OCH Hodonín – podpora služeb pro seniory a provoz zubní ordinace
v rumunském Banátu,
 OCH Jihlava – Charitní pečovatelská služba – vybavení a terapeutický
materiál pro aktivizaci seniorů,
 OCH Tišnov – Nízkoprahový klub Čas pro děti a mládež – zajištění aktivit
mimo prostředí klubu,
 OCH Třebíč – domácí hospicová péče – pomoc nevyléčitelně nemocným –
nákup vybavení,
 OCH Znojmo – rodinný sociální asistent – pořízení školních obědů chudým
dětem, kojenecké stravy a hygienických prostředků,
 OCH Žďár nad Sázavou – osobní asistence – podpora provozu a činnosti
osobních asistentů v domácnostech lidí.
Rád bych také poděkoval těm z Vás, kteří ještě pořád berete odklízení sněhu
před svým domem jako samozřejmost a nečekáte, až to udělají obecní zaměstnanci.
Přece jen máme v Šaraticích více než 7 kilometrů chodníků. Děkuji Vám!

Karel Kalouda
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KLUB PRO RODIČE S MALÝMI DĚTMI SLUNÍČKO
Již pátým rokem se schází maminky, někdy i babičky či tatínci, s malými dětmi
ze Šaratic a okolí v sálku na faře v Šaraticích k pohybovým písničkám, hravému
cvičení, kreslení a tvoření s dětmi, ke krátkým hrám v kolektivu. V září se nás
setkávalo tolik, že jsme se rozdělili do dvou dnů – ve středu od 9.30 do 11.00 hod.
pro maminky s dětmi do 2,5 let a ve čtvrtek od 9.30 do 11.00 hod. s dětmi staršími
2,5 let. V tomto školním roce jsme prožili pěkná setkání s papírovými draky, večer
s lampionky, se svatým Mikulášem a andělem a u vánočního stromečku. Na středu
4. a čtvrtek 5. února 2015 připravujeme karneval pro malé děti v pohádkových
maskách.
Tento rok je klub hodně v pohybu, maminky se často střídají ve vedení
i v přicházení do klubíku, někteří nastupují do školky a do práce, jiným se narodil
malý sourozenec nebo jsou děti nemocné.
I přes změny je v klubu nálada dobrá a zveme za námi nové maminky a děti.
Děkuji všem maminkám s dětmi, které se zapojují do přípravy prostor
i programu klubíku pro dalších 30 maminek s dětmi.
M. Koutná

EVIDENCE OBYVATEL OBCE ŠARATICE ZA ROK 2013
K 31. 12. 2014 bylo v obci Šaratice hlášeno celkem 1009 obyvatel
s průměrným věkem 39,97 let. Z toho 518 mužů (prům. věk 38,34 let), žen 491
(prům. věk 41,7 let).
Počet narozených dětí: 12 (7 chlapců a 5 dívek).
Počet zemřelých občanů: 15 (10 mužů a 5 žen).
Sňatek uzavřelo 11 občanů Šaratic.
Do naší obce se přistěhovalo 25 občanů, odstěhovalo se 29 občanů. V rámci
obce změnilo trvalý pobyt 12 občanů. Nejstarší občané naší obce se narodili již
v roce 1923, nejmladší občan uplynulého roku se narodil koncem prosince 2014.
matrika

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Druhou sobotu v lednu letošního roku se konala v naší obci tradiční Tříkrálová
sbírka. Vytvořilo se 10 skupin koledníků, kdy v každé skupině byl jeden dospělý
člověk a 3 až 4 děti, které byly převlečeny za krále. Letos se celkem vybralo
24.780 Kč.
Ve slovech čísel to znamená, že průměrně každá skupinka vybrala 2.478 Kč.
Rozdíly ale přesto byly. Nejvíce se vybralo 3.852 Kč, nejméně 970 Kč. Nejvíce
vážila pokladnička 837 g a nejméně 352 g.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na bezproblémové přípravě a průběhu
Tříkrálové sbírky, ale především děkujeme všem těm, kteří přispěli, protože bez
Vás by se sbírka nemohla uskutečnit. Díky.
T. Koutný
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TJ Šaratice – oddíl kopané___________________________________________
Vás zve na

SPORTOVNÍ KARNEVAL
který se koná v sále OU v Šaraticích v sobotu 31. ledna 2015 od 20 hodin.
Hraje: IDYLA
Slosovatelné vstupenky, bohatá tombola.
Masky a dívky mají vstup zdarma.
Na Vaši účast se těší fotbalisté.
___________________________________________________________________

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ VODA ŠARATICE
Vás srdečně zve na

V. MYSLIVECKÝ PLES,
který se koná dne 7. února 2015
od 20 hodin v sále OÚ Šaratice.
K tanci a poslechu Vám zahraje
kapela Modul Těšany.
Zvěřinové speciality a jiné občerstvení zajištěno.
Zvou šaratičtí myslivci
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Kulturní výbor srdečně zve děti i dospělé
na slavnostní jarní průvod Šaraticemi s názvem

PROBOUZENÍ BROUČKŮ.
Sraz dětí v maskách broučků a berušek
a dospělých s lucerničkami všech druhů
je v pátek 20. března v 17.30 h před OÚ.
Průvod zakončíme na sportovním areále,
kde bude pro děti připraveno občerstvení.

ZÁJEZD DO TERMÁLŮ – GYÖR
Kulturní výbor pro Vás uspořádá v sobotu 25. dubna relaxační jednodenní
zájezd do Maďarska do termálních lázní v Györu. Zájemci si již teď mohou
rezervovat místo v kanceláři OÚ, kde od nich bude vybrána cena za dopravu ve
výši 350 Kč. Zájemci, prosím, příliš neotálejte, tentokrát se 100% pojede, máme
zajištěné doplnění autobusu přespolními 
Bližší informace na letáčcích v kanceláři OÚ a na internetu.
KV

TJ ŠARATICE – oddíl kopané: Šaratická mládež nám dělá radost
V roce 2015 jsme se zúčastnili již tří turnajů mládeže.
Po Novém roce se konal ve Vyškově halový turnaj starších přípravek pro
nejlepší týmy okresu O pohár předsedy mládeže OFS Vyškov, pořádaný ve
sportovní hale ve Vyškově Okresním fotbalovým svazem Vyškov.
Naši hráči v těžké konkurenci osmi nejlepších týmů okresu vybojovali krásné
třetí místo.
18. ledna se mladší žáci zúčastnili halového turnaje ve sportovní hale
v Dambořicích.
Na turnaji pořádaném SK Újezd u Brna jsme z pěti zúčastněných týmů obsadili
stříbrnou příčku.
25. ledna jsme se s týmem starší přípravky zúčastnili halového turnaje
v Křenovicích.
V základní skupině šesti mužstev, kde hrál každý s každým, jsme skončili po
všech vítězných zápasech na prvním místě. V boji o finále se nám podařilo porazit
výborně hrající tým Otnic, a potvrdit konečné první místo.
Více informací vždy naleznete na www.saratice.cz, na Facebooku:
TJ Šaratice – oficiální stránka, vybrané informace pak ve vývěsce u zastávky.
Miroslav Doležal, vedoucí mládeže TJ Šaratice
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zápis do I. třídy pro školní rok 2015/2016
Zahájení školní docházky je významným krokem nejen v životě dítěte, ale celé
jeho rodiny. Prvním krokem ke vstupu dítěte do školy je zápis do 1. třídy. Ten se
v naší škole konal ve středu 28. 1. 2015.
Při zápisu se snažíme vzbudit zájem dětí o učení a seznámit je se školním
prostředím. Prostě – aby se budoucí prvňáčci do školy těšili.
A jak zápis probíhal? Nováčci byli spolu s rodiči přivítáni žákyněmi ze 4. třídy
převlečenými za víly a tanečnice. Pohádkové bytosti odvedly budoucí prvňáčky a
jejich rodiče do tříd, kde probíhal vlastní zápis. Tam na ně čekaly dvojice
pedagogů, kterým se děti snažily co nejlépe předvést své znalosti a dovednosti. A
co by děti měly znát? Například řadu básniček, písniček, měly by si umět zavázat
tkaničku, házet a chytat míč nebo používat příbor. Také by měly umět správně
držet tužku a rozlišovat pravou a levou stranu. Zápis všechny děti dobře zvládly a
žádné nebude mít odklad. Některým dětem jsme však doporučili návštěvu
logopedie a nácvik činností ke zvyšování pozornosti. Špatná výslovnost a
nesoustředěnost jsou totiž v současné době nejčastější důvody k odkladu školní
docházky.
Po zápisu si mohli rodiče oddechnout u kávy a děti pohrát v báječné atmosféře
improvizované školní herny. Před odchodem domů obdrželi budoucí prvňáčci
dárek od paní ředitelky a symbolicky skočili do 1. třídy.
Letošní výsledek zápisu je takový, že na prahu nového školního roku přivítáme
29 prvňáčků – 8 dětí ze Šaratic, 12 ze Zbýšova a 9 z Hostěrádek-Rešova. Už teď se
na ně těšíme a doufejme, že se u nás budou cítit dobře.
Spolek přátel ZŠ a MŠ Šaratice
Spolek je neziskovou organizací a byl v prosinci 2014 zapsán u Krajského
soudu v Brně.
Výbor Spolku:
předseda
Ing. Markéta Přerovská
pokladník
Andrea Doležalová
člen výboru Spolku
Michaela Strnadelová
Záměrem spolku je podporovat školu ve všech aktivitách ve prospěch žáků.
Například se finančně podílet na kulturních, sportovních a jiných akcích,
organizovat školní plesy a karnevaly.
Že se mnozí rodiče v současné době aktivně podílejí na jeho činnosti, bylo
vidět i na perfektně zorganizovaném Školním plese 2015. Všichni si do sytosti užili
vkusné prostředí, příjemnou atmosféru, hezký program předvedený žáky školy,
bohatou tombolu, prostě vše, co k takové akci patří. Ošizeny nebyly ani naše děti,
které se vyřádily na Pirátském karnevalu.
Takže nezbývá než vyjádřit všem zainteresovaným OBROVSKÝ DÍK.
Mgr. Eliška Sokolovská, ředitelka školy
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Z FARNOSTI
Při pohledu na krásnou fasádu zjišťujeme, že fara byla vystavěna léta Páně 1665,
slaví tedy právě v letošním roce úctyhodných 350 let. K tomuto významnému výročí
jsme jí připravili jako dárek rekonstrukci půdy: výměnu trámů a izolaci. Zároveň po
vyklizení, vyčištění, namoření a zaklopení vznikne v podkroví rozsáhlá klubovna.
Dokonce se nám podařil zajímavý objev tajné skrýše mezi trámy, která sloužila ve
válečných dobách. Nález z ní představíme při slavnostní kolaudaci v sobotu 25. dubna.
Ještě předtím otevřeme na farní zahradě „zámečkový“ plot. Bylo mi totiž líto,
když jsem viděl na mostech v Římě, Paříži a Praze odřezávání zámků zamilovaných.
Když si zamilovaný pár uzamkne visací zámek se svými jmény jako vyznání
nerozlučné lásky, je škoda, pokud mu ho techničtí pracovníci s rozbrušovačkou
odstraní. Nemáme sice most, ale necháme od 14. února za vraty jedno plotové pole pro
tyto symboly.
I přes letošní zaměření se na faru, neopomíjíme ani péči o kostel. Pro návštěvníky
vyhlídky ve věži jsme instalovali monitor (díky nejmenovanému dárci), který promítá
historické fotografie podbarvené vyprávěním o dějinách obce, školy a farnosti.
Nakonec bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu Šaratice (a rovněž OÚ
Hostěrádky-Rešov) a jeho zaměstnancům za bezpečnostní ořez stromořadí u kostela.
Díky nim se předešlo nečekaným škodám. Mám v živé paměti, jak při zlínské tragédii
vzrostlý strom zavalil sedm lidí na autobusové zastávce tak rychle, než stačili uskočit,
a připravil o život dvanáctiletého chlapce. Je dobře patrné, jak hluboko byly dutiny
vyhnilé. Můžeme se tedy těšit ze středu obce, kde vyniká hezký kostel a kam může bez
obav každý přicházet.
kněz Marek Slatinský

Z KNIHOVNY
Čtenářská Superstar 2015 – Soutěž pro dětského čtenáře
Obecní knihovna Šaratice vyhlašuje místní kolo soutěže pro všechny děti, které
jsou zaregistrovanými čtenáři naší knihovny, Čtenářská Superstar 2015. Místní
kolo proběhne v měsíci únoru, poslední příležitost účasti je tedy v pondělí 23.
února v otevírací době knihovny. Součástí místního kola je vědomostní kvíz,
literární křížovka nebo jiná literární soutěž (nechte se překvapit ). Bližší
informace při návštěvě knihovny v průběhu měsíce února. Odměněni budou všichni
účastníci. Vítěz každé kategorie postoupí do okresního kola, které se bude konat
v březnu 2015 v KKD Vyškov.
Čtenářská výzva 2015
Možná jste už zaznamenali tzv. Čtenářskou výzvu na rok 2015. Jedná se o 50
bodů, které určují, podle čeho vybrat svou další papírovou či elektronickou
společnici. V knihovně je seznam těchto 50 bodů k dispozici, stejně jako na
internetových stránkách knihovny v sekci Akce. Všichni, kteří se budou chtít do
této výzvy zapojit, jsou srdečně vítáni v klubu. Na konci roku porovnáme výsledky.
PS: Pro děti jsem výzvu trochu poupravila, aby se mohly zapojit taky 
knihovnice lucka
6

Vysokorychlostní

INTERNET
na doma
s rychlostí 20 nebo 40 Mbit/s
s bezdrátovým připojením na
nejmodernější LTE síti
nově ve Vašem domě či bytě
samostatně nebo v kombinaci s výjimečnou O2 TV Go
s unikátní funkcí Zpětného zhlédnutí.
O2 TV GO – televize až na 4 zařízení (4x Smart TV nebo PC,
tablet, telefon).
Instalace zdarma, aktivace zdarma, WiFi modem za
zvýhodněnou cenu pro bezdrátovou instalaci s připojením celé
domácnosti.
Výborný poměr ceny a parametrů služby.
Pro informace a objednání kontaktujte specialistu O2 nebo
zhlédněte www stránky obce Šaratice v sekci Inzeráty.

Lucie Kaloudová
Specialista prodeje rezidentním a Soho zákazníkům

tel. +420 777 057 714
O2 Czech Republic, a.s.
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 S ÚSMĚVEM  – Instalace programu Manžel
Milá technická podporo,
loni jsem aktualizovala program Milenec 5.0 na program Manzel 1.0 a zjistila
jsem zpomalení celého procesu, zejména u aplikací Kvetiny 3.5 a Sperky 2.0,
které přitom v programu Milenec 5.0 fungovaly bezchybně.
Navíc program Manzel 1.0 odinstaloval některé velmi důležité aplikace, jako
třeba Romantika 9.5 nebo Osobni pozornosti 6.5 a sám si nainstaloval nežádoucí
aplikace jako je Fotbal 5.0 nebo Hokej 3.0.
Také aplikace Rozhovor 8.0 je nefunkční a při spuštění aplikace Uklid 2.6 celý
systém zkolabuje.
Zkusila jsem aplikaci Rejpani 5.3, abych tyto problémy odstranila, ale
nepomohlo to.
Co mám dělat?
Zoufalá.
Vážená Zoufalá
uvědomte si, prosím, že program Milenec 5.0 patří do příslušenství Hry,
zatímco program Manžel 1.0 je operační systém.
Prosím, zadejte povel myslelajsemsizememilujes.html a zkuste si stáhnout
aplikaci Slzy 6.2 a také nezapomeňte aktualizovat aplikaci Vina 3.0. Program
Manzel 1.0 by pak měl automaticky aktualizovat aplikace Sperky 2.0 a Kvetiny
3.5.
Mějte však na paměti, že zneužívání výše uvedených aplikací může zapříčinit,
že Manžel 1.0 se změní na program Podrazdeneticho 2.5 nebo Pivo 6.1. Pozor!
Program Pivo 6.1 je velmi špatný program, který si sám nainstaluje aplikace
Prdeniahlasitechrapani Beta.
V žádném případě neinstalujte program Tchyne 1.0, do Vašeho systému by se
dostal virus, který by postupně převzal nad celým systémem kontrolu!
Také se nesnažte znovu nainstalovat program Milenec 5.0. Jde
o nepodporovanou aplikaci a její instalace zhroutí program Manzel 1.0.
Shrnutí: Manzel 1.0 je výborný program, má však limitovanou paměť
a nenaučí se nové aplikace jednoduše. Možná, že byste měla zvážit zakoupení
podpůrného softwaru, na zvětšení paměti a výkonu. Doporučujeme programy
Vareni 3.0 a Svudnepradlo 7.7.
Hodně štěstí!
Vaše technická podpora.
na Internetu pro Vás objevila 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 31. 1. 2015.
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