Občasník OÚ v Šaraticích

č. 3/2015, vydán 14. 5. 2015

Vážení čtenáři Obecního zpravodaje,
když jsem byl požádán o „slovo starosty“, nenapadlo mě žádné jiné téma než
„kanalizace“. Nebudu se zde zabývat technickými parametry, ale spíš se zaměřím
na ty každodenní problémy a na tu lidskou stránku. Z tohoto pohledu bych rozdělil
naše občany do tří skupin:
První skupinu tvoří lidé, kterým je kanalizace lhostejná. Berou to jako nutnost
a nevadí jim, že občas musí obejít nějaký výkop nebo třeba zaparkovat auto
100 metrů od domu.
Druhou skupinu tvoří lidé, kteří vnímají situaci v naší obci pozitivně, a to
z pohledu na budování kanalizace v jiných okolních obcích, kde byly různé
objížďky, několik týdnů rozkopané silnice plné bláta, neprůjezdné ulice i celé
vesnice. Dokonce zrušené některé akce, např. hodový průvod stárků, který
v podstatě kvůli výkopům neměl kudy jít, apod. To se v Šaraticích naštěstí neděje
a doufám, že ani dít nebude. Tito lidé mě občas potěší nějakou pozitivní
poznámkou o tom, že budování kanalizace v naší obci vnímají jako bezproblémové.
Třetí skupinu tvoří tzv. „brblalové“. Většinou jsou to ti, kteří si důvod
k nespokojenosti a zanadávání najdou vždycky. Jsou to však i lidé, od kterých bych
spíš čekal, že si nejprve zjistí veškeré detaily a skutečnosti, a pak teprve začnou
nadávat, pokud k tomu budou mít důvod, a ne, že se chytnou „hospodských řečí“.
Chápu oprávněné stížnosti na uprášenou fasádu, okna apod. Bohužel, v některých
místech (Ostudy, Kotrč), kudy projíždějí náklaďáky k budoucí čističce, jsou na tom
lidé hůř, ale zkrátka to musíme všichni vydržet. Nechápu ovšem výhružky typu:
„Postavíme tam svoje auta, abyste nemohli projet, a uvidíme, jak si poradíte.“
Bohužel, i toto se děje a nevím, co k tomu říct.
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O kanalizaci se diskutuje všude. V domácnostech, před obchodem, před
kostelem, v hospodě, na fotbale. Také na různých rodinných akcích
a narozeninových oslavách se kanalizace někdy až příliš bouřlivě probírá. Na jedné
straně mě těší zájem o dění v naší obci, na druhé straně mě mrzí, že většina těch
bouřlivějších diskuzí pramení z nevědomosti a nedostatku informací. Ty jsou ale
k dispozici na internetových stránkách, případně na Obecním úřadě.
Proto Vás prosím: „S jakýmkoliv problémem ohledně kanalizace se zastavte
na OÚ. Vše se dá v klidu prodiskutovat. Jsme přece lidi.“

Informace o postupu prací jsou pravidelně aktualizovány na:

www.litava-dso.cz
Děkuji všem za trpělivost, kterou ještě nějakou dobu budeme potřebovat. Jde
přece o zdravější život nás všech.

Karel Kalouda
DOPORUČENÍ PŘI ŘEŠENÍ PŘÍPOJKY – z webových stránek
Vážení spoluobčané, po zrealizování několika přípojek je zde několik rad
a doporučení pro zjednodušení následného připojení na domovní šachtu.
Realizační firma na základě uzavřené smlouvy řeší zhotovení hlavních řádů
a usazení domovních šachet.
Nicméně pro zjednodušení a zajištění bezproblémového správného Vašeho
připojení na tuto šachtu obec doporučuje:
- zakoupit si příslušné koleno DN200 (90°, 45° nebo 30° dle potřeby připojení
se na odpad z vlastního RD),
- 0,5 m dlouhou odpadní trubku rovněž ve stejném průměru,
- případnou příslušnou redukci (pro změnu průměru) – vše z „oranžového“
plastu.
V případě potřeby je realizační firma ochotna za úplatu výše uvedené díly
zkompletovat při usazování domovní šachty. Nebudete pak muset pracně kopat
a manipulovat v těsné blízkosti nově usazené šachty.
Před zahájením výkopových prací v příslušném úseku vždy obcházejí pracovníci
firmy jednotlivé dotčené domy a zajišťují si vše potřebné – přeparkování
automobilů, úpravy v předzahrádkách, označení domovních přípojek, odpadů od
okapů apod.
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POZVÁNKY
ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY 2015
V sobotu 23. 5. 2015 se koná zahájení cyklistické sezóny
Sraz v 9.00 hod. na vagoně u potoka v Šaraticích
Občerstvení po vyjížďce zajištěno
Na výběr 2 trasy: cca 60 a 100 km
Na všechny cyklo nadšence se těší šaratičtí cyklisti 

ZÁJEZD DO ZOO V OSTRAVĚ – už 31. května !
V loňském roce jsme se pokusili o inovaci a místo ZOO naplánovali zájezd do
westernového městečka. Neúspěšně, nebyl zájem. Proto se letos opět vracíme
k osvědčenému. V neděli 31. května bude při příležitosti Mezinárodního dne dětí
uspořádán zájezd do druhé největší ZOO v naší republice – do ZOO Ostrava.
Zahrada vznikla v místě Parku oddechu, který byl založen 4. února 1948, ale
samotný první zvířecí prvek byl do zahrady přinesen až později. V roce 1950 byla
postavena bažantí voliéra, ptačí voliéra a skleník, ve kterém mohlo ptactvo
zimovat. Oficiální výstavba zoologické zahrady začala až na přelomu let 1951
a 1952. V roce 1955 fungovala již zoologická zahrada oficiálně, byly dokončeny
stavební práce, cesty, sociální zařízení, vstupní brána, návštěvníci mohli obdivovat
akvária, exotické ptactvo, klece s opicemi, klokany, divoká prasata, lamy guanako
a od roku 1956 také slona indického. Zahrada byla postupně z parku přesouvána do
Stromovky a nový areál byl veřejnosti otevřen 1. května 1960.
Návštěvníci ostravské zoo se mohou při návštěvě těšit na pavilon medvědů,
pavilon velkých kočkovitých šelem, pavilon slonů a primátů, na výběh pro rysy,
šimpanze a velké jeleny. Dále je impozantní výběh dikobrazů, pavilon malých
šelem, pavilon vodních ptáků, pavilon žiraf a afrických kopytníků, voliéra pro
velké dravé ptáky, pavilon pro orly mořské a skalní, pavilon hrochů, pavilon Čitván
pro medvědy ušaté, hulmany posvátné a vydry malé. V roce 2014 byl dokončen
Pavilon Evoluce (pro šimpanze, kočkodany dianini a štětkouna kamerunského) a ve
výstavbě je safari park pro asijskou zvěř.
Cena vstupenek pro dospělého činí 110 Kč, pro děti, studenty a důchodce
80 Kč, děti do 3 let mají vstup do ZOO zdarma.
Zájemci z řad dospělých se mohou přihlásit v kanceláři OÚ zaplacením částky
za dopravu ve výši 300 Kč. Děti do 15 let mají dopravu zdarma. Informační letáčky
už jsou ve školkách i v kanceláři OÚ. Stejně tak se více dočtete na naší stránce na
Facebooku.
Doufáme, že i přes pozdější zveřejnění se nám podaří autobus zaplnit.
Děkujeme předem za rychlou spolupráci 
za kulturní výbor předsedkyně Lucka
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DĚTSKÉ ODPOLEDNE
V neděli 14. června se na sportovním areále v Šaraticích uskuteční již
tradičně dětské odpoledne. Děti se mohou opět těšit na hry a soutěže, za které
budou odměněny šaratickými korunami. Ve stánku si pak mohou nakoupit dle
vlastního výběru 
Letošní téma ještě pilujeme, takže zatím neprozradíme. Ale zboží do stánku
už je částečně nakoupeno a máte se na co těšit 
Kulturní výbor a organizační tým

ŠARATICKÝ KOTLÍK 2015
Buďte všichni srdečně zváni
na již tradiční klání s mezinárodní účastí
ŠARATICKÝ KOTLÍK 2015
aneb Soutěž o nejlepší guláš.
20. června 2015 od 12.00 hod. v Šaraticích
za Obecním úřadem.







6 druhů piv
nafukovací skluzavka pro děti
hudba všech žánrů do pozdních večerních hodin
doprovodný program pro malé i velké
guláše budou hodnoceny nejen porotou, ale také návštěvníky
vstupné 100 Kč – v ceně pivní půllitr, neomezená degustace soutěžních
gulášů, hudba k tanci i poslechu

Bližší informace a časový harmonogram již brzy na plakátech a internetových
stránkách.
Zájemci o vaření guláše, kteří by se chtěli aktivně zúčastnit soutěže se
svým týmem, se mohou blíže informovat v provozní době v knihovně, příp.
u p. J. Jelínka. Počet soutěžních družstev je ale omezený, tak příliš
neotálejte 
Kulturní výbor a organizační tým

TÁBORÁK
V pátek 26. června pro Vás uspořádáme táborák se stezkou odvahy pro děti.
Bližší informace budou včas zveřejněny na internetu i na plakátech 
Kulturní výbor
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TŘÍDĚNÍ ODPADU – Opakování matka moudrosti
Každý už zřejmě víme, že PET lahve a nápojové kartony patří do žlutého
kontejneru, čiré sklo do bílého, barevné sklo do zeleného a papír do modrého. Kam
ale s odpadem, u kterého si nejsme jistí?
25 věcí, se kterými si možná nevíme rady:
1) Obal od brambůrků Bohemia Chips – patří do plastů, ačkoliv jeho vnitřek
vypadá, jako by byl potažený hliníkem. Symbol tří šipek ve tvaru
rovnostranného trojúhelníku s číslem 5 a písmeny PP napovídá, že právě
tento obal patří do žlutého kontejneru.
2) Lahev od dětského šampusu se smršťovací fólií – patří do skla i s fólií.
3) Pribináček (voskovaný papír) – směsný odpad.
4) Vanička od masa s látkou či plastem uvnitř – znečištěná patří do směsného
odpadu, opláchnutá může jít do plastů, ale vnitřní podložka, na které leží
maso, patří do směsného odpadu.
5) Sáčky od polévek a od kávy – obal hoďte do směsného odpadu.
6) Plato od vajec – směsný odpad, jde o poslední fázi zpracování už
recyklovaného papíru, vlákno je příliš krátké a nelze ho již použít, což platí
i pro ruličku od toaletního papíru či od papírových utěrek.
7) Blistr od léků nebo žvýkaček – patří do směsného odpadu.
8) Jogurt s víčkem – kelímek do plastu, nemusí být vymytý, stačí zbytek
obsahu vyškrábat lžičkou. Víčko do směsného odpadu.
9) Láhev od oleje – plastová vymytá do plastu, nevymytá do směsného odpadu
(olej je jeden z nejhorších znečišťovatelů tříděného odpadu). U oleje ve skle
platí ohledně čistoty stejná pravidla, pokud je láhev vymytá, patří do skla a
plastový vršek se nemusí oddělovat.
10) Keramika (talíře) – směsný odpad.
11) Boty kroksy – patří do plastu
12) Obálka s bublinkovou fólií – papírová část obálky do papíru, bublinková
fólie do plastu. Nelze-li obálku jednoduše oddělit, tak směsný odpad.
Papírová obálka s malým fóliovým okénkem patří do papíru i s fólií.
13) Pytel od hlíny – obal do směsného odpadu, je to znečištěný materiál
14) Krabička od sirek – krabička patří do papíru, škrtátko do směsného odpadu.
15) Žárovka – směsný odpad (platí i pro reflektorové a halogenové žárovky),
naopak zářivky, výbojky, světelné zdroje s LED diodami jsou určeny ke
zpětnému odběru např. v prodejnách elektra, ve zvláštních sběrných
nádobách či ve sběrném dvoře.
16) DVD i s obalem – obal do plastu, DVD, CD i videokazety do směsného
odpadu, ve větším množství do sběrného dvora.
17) Kalendář s kovovou (plastovou) spirálou – patří do papíru, drobné částečky
kovu či plastu pro další recyklaci nevadí.
18) Špinavý ubrousek – do směsného odpadu, je to znečištěný papír.
19) Gumové rukavice – patří do směsného odpadu.
5

20) Nádobka od tekutého mýdla – plast, nejedná se o nebezpečný odpad,
případné kovové pružinky dalšímu zpracování nevadí.
21) Tuba od pasty – směsný odpad. Tuby mohou obsahovat hliníkovou vrstvu,
navíc ve většině zůstává pasta, takže se jedná o znečištěný obal.
22) Kartáček na zuby – plast, pokud je hodně znečištěný, tak do směsného
odpadu (podobné je to se štětkou na toaletu).
23) Řasenka – směsný odpad, ačkoliv je z plastu, je velmi znečištěna.
24) Lahvička od parfému s kovovými částmi – patří do skla, drobné částečky
kovu pro další recyklaci nevadí.
25) Dětské pleny a vatové tyčinky – patří do směsného odpadu, stejně jako
použité papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby.
A jak je to v naší obci s popelnicemi na bioodpad? Pamatujte, prosím, na to, že
nemají sloužit k vyvážení bioodpadu ze zahrádek, ale na běžný domovní bioodpad
(především z kuchyně – slupky od ovoce, zeleniny apod.). Nejste-li nemohoucí,
odpad ze zahrádky jistě zvládnete odvézt do velkého biokontejneru ve dvoře OÚ.
V případě většího množství, které je nad Vaše síly, je možné po domluvě
výjimečně zajistit odvoz obecními zaměstnanci.
Také znovu apelujeme na majitele pejsků. V Šaraticích jsou rozmístěny
odpadkové koše se sáčky. Prosíme, dbejte zejména na čistotu míst s větším
pohybem malých dětí (dětská hřiště, okolí školy a školky, ale např. i u nových
bytovek na ulici Slunná).

Z FARNOSTI
Naše veliké výročí 350 let fary (1665–2015) oslavíme v pátek 29. května
během „Noci kostelů“. Na program se můžete těšit od 18:00.
Poté se v neděli 31. května s dětmi a dospělými vypravíme na 14:00 na
májovou pobožnost ke kapličce nad Kobeřicemi.
V neděli 28. června proběhne oblíbené rodinné odpoledne s táborákem na
konec školního roku.
„Farní školka“ formou příměstského tábora se studentkami pedagogiky bude od
20. do 31. července.
Trvale je otevřená farní zahrada pro rodiče s dětmi (či samotné děti, za které
mají rodiče stále odpovědnost). Na časté dotazy připomínám, že je volně přístupná
mimo dobu bohoslužeb a pohřbů (jednoduše řečeno: buď funguje fara, nebo kostel)
a do června bude zase zpřístupněna přes branku s čipy, které slušně vychovaní
dostanou zdarma.
sobota 10:00–19:00
neděle 10:00–19:00
pondělí 10:00–19:00
úterý
10:00–17:30
středa 10:00–17:30
čtvrtek 10:00–17:30
pátek
10:00–17:30
kněz Marek Slatinský
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ZE ŠKOLY – Zajímá Vás, co se událo v naší škole?
Ohlédnutí za Jarním koncertem konaným 13. 4. 2015
„Hudba je jedním z nejlepších prostředků k rozvíjení citů.“
Myšlenka Ch. W. Glucka přesně vystihuje naši představu o významném působení
hudebního umění na žáky jako protikladu k dnešnímu přetechnizovanému světu.
Proto i koncerty žáků pod vedením pana učitele Petra Vosmeka vnímáme jako
důležitou součást výchovy a vzdělávání. Je potěšující, kolik dětí z naší školy má
zájem o hru na hudební nástroje či zpěv.
V letošním roce se koncert poprvé konal v nově zbudované učebně. Pěkné
prostory, výborná akustika a atmosféra zpříjemnily přítomným hostům středeční
odpoledne. Děti svým vystoupením předvedly rodičům vše, co se naučili.
Výměna zkušeností mezi učiteli
Během měsíce dubna navštívili naší školu vzácní hosté, a to přímo z Keni, Nigeru,
Srí Lanky, Ukrajiny, Fidži a Gruzie. Cílem jejich návštěvy bylo získat nové
zkušenosti týkající se inkluzivního vzdělávání. Bylo vidět, že hosté byli nadšení
nejen z nových poznatků, ale z i přátelské atmosféry panující mezi dětmi a učiteli.
Mimořádné úspěchy našich žáků v soutěžích
Ve všech kategoriích letošního ročníku Matematické olympiády jsme byli
úspěšní. Citace z hodnocení letošního ročníku matematické olympiády, která se
konala 8. dubna 2015 ve Vyškově: „Velké uznání patří matematikům ze ZŠ
Šaratice, nejúspěšnější školy dubnového matematického klání.“
V letošním ročníku obsadili naši žáci přední pozice a svými výsledky předběhli
žáky z gymnázií.
Anna Svobodová, 6. třída, 2. místo
Miroslav Šutera, 7. třída, 2. místo
Dominik Brázdil, 8. třída, 1. místo
Výsledek Dominika byl mimořádný. Získal jako jediný v okrese Vyškov
maximální počet 18 bodů, na 2. místě byla žákyně z gymnázia s 11 body.
Biologická olympiáda
Krásného umístění v okresním kole Biologické olympiády dosáhl Miroslav Šutera
ze 7. třídy, který obsadil 2. pozici.
Máme radost, že i v letošním školním roce pokračují úspěchy našich žáků
ve výtvarných soutěžích.
Krajská soutěž Unese Země naše kroky?
Tato otázka byla zároveň i hlavním tématem výtvarné soutěže vyhlášené
společností REC Group ve Starém Městě. Do soutěže přišlo 348 obrázků z mnoha
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škol. Na porotu čekal opravdu nelehký úkol – vybrat pouze 15 výherních obrázků
z každé kategorie.
A naši žáci se mezi ostatními rozhodně neztratili a získali 5 ocenění.
Julie Kopečková, 2. třída, 2. místo
Tereza Ondráčková, 3. třída, 3. místo
Adriana Vávrová, 3. třída, 5. místo
Andrea Chalúpková, 3. třída, 6. místo
Alžběta Kmoníčková, 3. třída, 7. místo
Slavkovské memento 2015
Slavnostní vyhlášení vítězných literárních a výtvarných prací spojených
s festivalem válečné literatury – Slavkovské memento, proběhlo v úterý 28. dubna
na slavkovském zámku. Rok 2015 je rokem jubilejním. Letos totiž slavíme již 70
let od ukončení 2. světové války.
Žáci naší školy se již po několikáté soutěže úspěšně zúčastnili a uměleckým
způsobem vyjádřili svůj názor na tolik diskutované téma válečných konfliktů, ale
i vnitřních bojů, které vede mnoho z nás. A jak jsme uspěli?
Ve výtvarné soutěži získali ceny:
Ondřej Hess, 8. třída
Ladislav Hudeček, 8. třída
Eliška Schillerová, 7. třída
V literární soutěži byly úspěšné Adéla Kachlířová a Zuzana Lorenzová, obě
z 9. třídy.
Chtěla bych srdečně pogratulovat a poděkovat nejenom žákům, kteří
reprezentovali naši školu, ale především učitelům, bez nichž by nebyli tak úspěšní.
Mgr. Eliška Sokolovská, ředitelka školy ZŠ a MŠ Šaratice

Z KNIHOVNY
Upozorňujeme čtenáře, že v pondělí 18. května
bude knihovna pro veřejnost ZAVŘENÁ.
Děkujeme za pochopení 
V pondělí 25. května potom v 16.00 hod.
proběhne vyhlášení soutěže Čtenářská SuperStar.
Zvu tímto hlavně všechny zúčastněné děti
k předávání odměn do knihovny. Těším se na Vás 
knihovnice 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 14. 5. 2015.
8

