Občasník OÚ v Šaraticích

č. 2/2015, vydán 28. 3. 2015

Vážení a milí občané,
věnujte, prosím, pozornost následujícímu textu v celém rozsahu.
Již koncem roku 2014 byla v naší obci započata výstavba ČOV a kanalizace.
Rádi bychom Vás touto cestou seznámili s důležitými informacemi a průběhu
řešení, neboť se dotkne všech obyvatel Šaratic.
Z tohoto důvodu byl již v roce 2014 vytvořen webový portál www.litavadso.cz, kde naleznete veškeré informace, počínaje monitoringem průběhu prací,
fotodokumentaci, ale i důležitá sdělení pro Vás občany – aktuálně návrh
smlouvy občan-obec. Tuto smlouvu je nezbytné podepsat, aby každý majitel
nemovitosti měl podklad k tomu, že při výstavbě se na jeho připojení
neopomene a že má případně právní podklad pro doložení souhlasného
vyjádření. ZO Šaratice rozhodlo, že tuto smlouvu občanům budou prezentovat
jednotliví členové zastupitelstva osobně pro přidělený úsek v období 28. 3. 2015
– 8. 4. 2015. Zastupitelé jsou pověřeni komunikovat jednotlivé dotazy, ovšem
může se i reálně stát, že některý dotaz bude nutné řešit přímo s vedením obce.
Všem je známo, že budování kanalizace není možné řešit bez doprovodu
jistého znečištění obce (bláto, prach,…), které nás bude letos provázet
minimálně až do září, ale budeme tlačit firmy k tomu, aby po sobě uklízely
a dělaly pořádek. Co se týče škod, poškození chodníků, vjezdů, travnatých ploch
apod., mají firmy dle smlouvy povinnost vše opravit a uvést do původního
stavu. Původní stav je zaznamenán, proto budeme jako obec tuto povinnost
kontrolovat a dohlížet na její dodržení.
Apeluji tedy na lidský přístup k řešení těchto situací, abychom vše
společnými silami dotáhli do zdárného cíle. Nechci říci konce, jelikož to bude
začátek čistějšího žití v obci
S přáním všeho dobrého
Marek Silnica, místostarosta
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POZVÁNKY
Kulturní výbor Šaratice Vás srdečně zve na

VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE,
které se uskuteční v neděli 29. března od 15.00 do 17.00 hodin
v sále OÚ v Šaraticích.
● Vystoupení Jaromíra Kokeše - několikanásobného Mistra České republiky ve floristice
● Velikonoční jarmark
● Soutěž o nejlepší velikonoční pokrm - soutěžit může každý, vítěz obdrží poukaz na zájezd s KV ;)
● Ukázka prací žáků ZŠ Šaratice
● Velikonoční dílna pro děti
● Promítání fotografií z akcí Kulturního výboru

TJ Šaratice
pořádá 11. 4. 2015 od 20 hod.
v sále za obecním úřadem Šaratice

TANEČNÍ

Z Á B A V U se soutěžemi

hraje šaratická skupina RETRO
vstupné 60 Kč – tombola – sportovní soutěže o ceny

Kulturní výbor Šaratice Vás srdečně zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC.
Slet čarodějnic a čarodějů se koná
30. dubna 2015 v 17.00 hodin před OÚ v Šaraticích,
poté proletí vesnicí a kolem 18. hodiny bude let zakončen
na fotbalovém hřišti na Loučkách.
Připraveny budou soutěže!
Pro výherce jsou připraveny odměny
a účastníci průvodu dostanou malé občerstvení.
V pozdějších hodinách posezení u ohně především pro starší účastníky 
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Škola, kde jsem člověkem
Začátkem března navštívil naši školu tým pedagogů z Vídně a Masarykovy
univerzity z Brna, který je součástí vědeckého výzkumného projektu „Škola, kde
jsem člověkem“. Vídeňský tým vedl zajímavý pedagog profesor Martin Jaglle
z Vídeňské univerzity. Jeho tým je iniciátorem mnohých změn v rakouských
školách. V současné době se velmi zajímá atmosféru a prostředí našich škol, o práci
s jinakostí žáka apod. V dopoledních hodinách se pedagogové zúčastnili výuky
a odpoledne bylo vyhrazeno diskuzi na téma, co způsobuje otevřenost školy.
Diskuze se zúčastnili nejenom učitelé, asistenti pedagoga, ale i dva žáci.
A jaký byl závěr? Celý tým byl mile překvapen atmosférou a prostředím školy,
ve které mají šanci na vzdělání všichni bez ohledu na handicap. Jednoduše řečeno,
všem návštěvníkům se v naší škole líbilo.
Naši žáci opět uspěli v okresním kole recitační soutěže
Posledních pět let jsou výkony našich žáků v okresních kolech recitační soutěže
ve Vyškově nepřehlédnutelné. I v letošním školním roce byla píle dětí korunována
úspěchy dvou žáků.
3. 3. obsadil Jan Stránský z 5. třídy ve velké konkurenci hezké 3. místo.
Recitoval báseň od Michala Černíka „Dva veselí zajíci“. 4. 3. zazářil Dominik
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Brázdil z 8. třídy a získal 1. místo s postupem do krajského kola. Přednesl dvě
básně od Lowrence Ferlighettiho „Svět je báječné místo“ a „Velmistrovský šach“.
3. místo ve výtvarné soutěži Dva světy – Svět mrazu/Svět tepla
Karolína Krejčí ze 7. třídy se zařadila mezi žáky oceněné v krajském kole této
výtvarné soutěže. Odborná porota jí udělila 3. místo.
Mgr. Eliška Sokolovská, ředitelka školy

Z FARNOSTI – VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI
Velikost křesťanských oslav je dokreslována tím, že přesahují do několika dnů.
Běžná oslava zabírá pouze malou část jednoho dne. Velikonoce nejsou takto
ohraničené. Velikonoce trvají, jsou dlouhodobé, dokonce – když budeme ochotní –
zasahují až k nám.
1. Svatý týden spojuje zvrat od Květné neděle (která není v květnu, ale
upomíná na vítání kvetoucími ratolestmi), od nadšeného přivítání Ježíše, po
Velký pátek, po falešné obvinění nevinného se suverénním postojem „jeho
krev na nás a na naše děti“ – a dává tak prostor pro otázku, jestli já budu
dobrého obdivovat nebo obviňovat?
2. Spojené třídenní Velkého pátku, Bílé soboty a Velikonoční neděle, které
Ježíš tráví v hrobě, nás přivádí k poklidnému rozjímání o dobrovolné oběti
namísto strachu, že dobrá snaha je poražena zlými manipulátory.
3. Lidové zvyky z Červeného pondělí se sice ateisté snaží vysvětlit pohanskými
obyčeji, ale již Jan Hus ve svém velikonočním kázání říká, že „ženy druhý
den po Velikonocích bičují svoje manžely, muži naopak třetí den své ženy
vyhánějí pruty“ aby šli ráno do kostela, protože Velikonoce ještě neskončily.
V našem kostele budou velikonoční bohoslužby na Zelený čtvrtek a na Velký
pátek v 19:00 (pro děti v útulném prostředí kobeřického kostela v 17:00) a na
Velikonoční vigílii ve 21:00 (v Kobeřicích pro děti v 19:30). Na Boží hod
velikonoční mši v 9:00 doprovodí naše schóla a od 14:00 do 15:00 bude otevřená
vyhlídka z věže.
V sobotu 11. dubna v 15:00 bude v kostele hudební pásmo, společné udílení
pomazání nemocných a následné posezení pro seniory na faře.
V sobotu 25. dubna od 15:00 bude na faře překážkový běh pro děti a prohlídka
opraveného podkroví na faře.
V sobotu 2. května ke svátku sv. Floriána bude mše za hasiče v 17:00 hod.
V pátek 29. května od 18:00 oslavíme při „Noci kostelů“ zároveň 350 let fary.
kněz Marek Slatinský
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Rozlosování mistrovských utkání – jaro 2015
1. A třída, skupina B - JARO 2015
KOLO
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
14

DEN
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
SOBOTA

DATUM
ČAS
SOUPEŘ
29.3.2015 15:00 FK Blatnice pod Sv.Ant. - TJ Šaratice
4.4.2015
15:30 TJ Šaratice - TJ Moravan Lednice
12.4.2015 15:30 TJ Sokol Bořetice - TJ Šaratice
18.4.2015 16:00 TJ Šaratice - FK Baník Ratíškovice
26.4.2015 16:00 FC Bučovice - TJ Šaratice
2.5.2015
16:30 TJ Šaratice - TJ Slavoj Rohatec
9.5.2015
16:30 SK Rakvice 1932 - TJ Šaratice
16.5.2015 16:30 TJ Šaratice - TJ Dražovice
24.5.2015 16:30 TJ Sokol Lanžhot - TJ Šaratice
30.5.2015 16:30 TJ Šaratice - FC Kyjov 1919
7.6.2015
10:30 Slavoj Velké Pavlovice - TJ Šaratice
13.6.2015 16:30 TJ Šaratice - MSK Břeclav B
20.6.2015 16:30 TJ Šaratice - SK Slavkov u Brna
IV. třída, skupina B (JARO 2015)
KOLO
DEN
DATUM
ČAS
SOUPEŘ
15
NEDĚLE 12.4.2015 16:00 TJ SOKOL Hodějice B - TJ Šaratice B
16
NEDĚLE 19.4.2015 16:00 TJ Šaratice B - SK Rašovice
18
NEDĚLE
3.5.2015
16:30 TJ Šaratice B - SK Křižanovice B
19
NEDĚLE 10.5.2015 16:30 TJ Šaratice B - TJ SOKOL Milešovice
20
NEDĚLE 17.5.2015 10:30 SK Nížkovice B - TJ Šaratice B
21
NEDĚLE 24.5.2015 16:30 TJ Šaratice - TJ Heršpice o.s.
22
NEDĚLE 31.5.2015 10:00 SK ŽS Křenovice B - TJ Šaratice
13
NEDĚLE
7.6.2015
16:30 TJ SOKOL Kobeřice B - TJ Šaratice
MLADŠÍ ŽÁCI - OS (JARO 2015)
KOLO
DEN
DATUM
ČAS
SOUPEŘ
12
NEDĚLE
5.4.2015
16:00 TJ Šaratice - TJ Kučerov
13
NEDĚLE 12.4.2015 10:00 FK Pustiměř - TJ Šaratice
14
SOBOTA 18.4.2015 13:30 TJ Šaratice - TJ Velešovice
11
NEDĚLE 26.4.2015 13:30 TJ Milešovice - TJ Šaratice
STARŠÍ PŘÍPRAVKA - OS, SKUPINA B (JARO 2015)
KOLO
DEN
DATUM
ČAS
SOUPEŘ
12
NEDĚLE
5.4.2015
13:30 TJ Šaratice - TJ Sokol Otnice
13
NEDĚLE 12.4.2015 10:00 SK Bošovice - TJ Šaratice
14
NEDĚLE 19.4.2015 14:00 TJ Šaratice - FC Bučovice
15
PÁTEK
24.4.2015 17:00 TJ TATRAN Rousínov - TJ Šaratice
16
NEDĚLE
3.5.2015
15:00 TJ Šaratice - FK Křižanovice
17
NEDĚLE 10.5.2015 11:30 TJ Sokol Zbýšov - TJ Šaratice
21
STŘEDA 13.5.2015 18:30 TJ Šaratice - TJ Sokol Kobeřice
18
NEDĚLE 17.5.2015 14:45 TJ Šaratice - TJ Spartak Slavíkovice
22
STŘEDA 27.5.2015 17:00 SK ŽS Křenovice - TJ Šaratice
20
SOBOTA 30.5.2015 10:00 SK Slavkov u Brna - TJ Šaratice
KOLO
12
13
14
15
16
17
21
18
22

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - OS, SKUPINA B (JARO 2015)
DEN
DATUM
ČAS
SOUPEŘ
NEDĚLE
5.4.2015
15:00 TJ Šaratice - TJ Sokol Otnice
PÁTEK
10.4.2015 16:30 TJ Letonice - TJ Šaratice
NEDĚLE 19.4.2015 12:45 TJ Šaratice - FC Bučovice
PÁTEK
24.4.2015 17:00 TJ TATRAN Rousínov - TJ Šaratice
NEDĚLE
3.5.2015
13:45 TJ Šaratice - TJ Sokol Hodějice
NEDĚLE 10.5.2015 10:30 TJ Sokol Zbýšov - TJ Šaratice
STŘEDA 13.5.2015 17:30 TJ Šaratice - TJ Sokol Kobeřice
NEDĚLE 17.5.2015 13:30 TJ Šaratice - TJ Velešovice
STŘEDA 27.5.2015 17:00 SK ŽS Křenovice - TJ Šaratice
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MŠ ŠARATICE – Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ
a MŠ Šaratice pro školní rok 2015/2016
Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve čtvrtek 14. května 2015 v budově
mateřské školy (Malá Amerika 229) 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 od 27. dubna 2015.
Věra Bugárová, vedoucí učitelka

INFORMACE ZE ZÁKULISÍ KULTURNÍHO VÝBORU
Po delší odmlce pro děti kulturní výbor zorganizoval již každoroční lampionový
průvod s názvem Probouzení broučků. Počasí nám přálo a v průvodu se nás nakonec
sešlo více než šedesát 
Samozřejmě tím ale nekončíme, spíše naopak. Již zítra se s mnohými z Vás jistě
uvidíme v sále OÚ na předvelikonoční akci a aktuálně také plánujeme vítání
novorozených šaratických občánků, kterých už bude zase plná obřadní síň.
Naposledy ještě připomínám také zájezd do termálních lázní v maďarském Györu
(25. 4). V autobusu je posledních 6 volných míst, které bychom rádi doobsadili.
Další informace se včas dočtete na naší stránce na Facebooku a v hlášení obecního
rozhlasu. Děkujeme Vám za přízeň 
za KV předsedkyně lucka

INZERCE
Salón pro psy Křenovice - Dog-fashion
Jiráskova 481, Křenovice 68352
tel.: 602 666 833 www.dog-fashion.webnode.cz
NABÍZÍME:
- veškerou úpravu všech domácích mazlíčků - psů, koček, morčat, králíčků
- stříhání, trimování, koupání, vyčesávání staré srsti, úpravu před výstavou
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. 3. 2015.
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