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Vážení a milí čtenáři,
tentokrát vychází zpravodaj na úplný konec letních prázdnin, takţe by bylo asi
špatně, kdybych to nezmínil. Předpokládám, ţe jste si těch nezvykle horkých letních
dnů dostatečně uţili, stačili trochu odpočinout, posedět s přáteli a známými a zkrátka
načerpali síly do dalších dnů. Pro školáky je to vţdy smutné období, ale tak uţ to
v ţivotě chodí. Proto speciálně jim přeji do následujících dnů pohodu a pokud moţno
příjemný start do nového školního roku.
Další téma, které asi nemohu nezmínit, je obecně řečeno kanalizace. V tomto týdnu
jsou dokončovány poslední metry veřejné části stokové sítě a jsou osazovány poslední
domovní šachty. S kaţdou takovou stavbou na veřejném prostoru jsou větší nebo
menší komplikace. Ty nám známé problémy jsme se poctivě snaţili průběţně řešit
s dodavatelem stavby – kaţdý má svůj názor na to, jak úspěšně. Dnes uţ tedy asi není
v Šaraticích nikdo, kdo by neměl „osobní zkušenost“. Je proto určitě na místě
poděkovat všem za trpělivost, pochopení, ale také za pozornost, kterou jste věnovali
vlastní bezpečnosti. Stavební a úklidové práce budou ale pokračovat minimálně do
konce září, takţe ten zvýšený pohyb stavebních strojů budeme muset ještě nějakou
dobu respektovat. Vlastní napojování na novou kanalizaci bude moţné provádět
nejdříve v druhé polovině října, kdy začne být systém funkční a bude zahájen zkušební
provoz. Proto znovu apeluji na všechny majitele RD, aby s tím počítali a pokud
mohou, tak si i začali dělat přípravu. V těchto dnech také roznáší námi najatá
brigádnice vydané územní souhlasy na jednotlivé domovní přípojky. Supluje však jen
činnost „pošťačky“ a je tedy zbytečné s ní cokoliv řešit. Podepisujete jí jen potvrzení
o převzetí, ale tím podpisem nepotvrzujete správnost a úplnost dokumentace.
A na úplný závěr vymezeného prostoru bych jako obvykle rád poděkoval občanům za
vše, co dobrého děláte pro naši obec. Přeji vám pohodové podzimní dny, které jistě
proţijete kaţdý podle svých představ.

Karel Kalouda
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ZE ŠKOLY – Na prahu školního roku 2015/2016
Prázdniny utekly jako voda a začátek nového školního roku je za dveřmi.
Školní rok 2015/2016 zahájíme v úterý 1. září v 8.00 hod. Všichni učitelé se
těšíme, ţe opět uvidíme naše ţáky na nové startovní čáře odpočinutí a s velkou
chutí do práce. Přivítáme 29 nových ţáků, prvňáčků – 8 ze Šaratic, 9 z HostěrádekRešova a 12 ze Zbýšova.
Ze srdce přejeme všem našim ţákům a jejich rodičům, aby během školního
roku proţívali co nejvíce pohody a případné karamboly řešili s úsměvem na tváři.
Otevření provozu ranní družiny
Novinkou letošního školního roku je otevření provozu ranní druţiny, a to od
6.45 hod. do 7.30 hod. Důvodem je potřeba rodičů dostat se včas do zaměstnání.
Náplní ranní druţiny budou především stolní a společenské hry.
Projekt naší školy: „Podpora jazyků 2015“
Naše škola se zapojila do výzvy č. 56 a podala v květnu projekt Podpora jazyků
2015. Projekt úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování.
Schválený rozpočet projektu pro naši školu je 719 359 Kč a finance budou
vyuţity na tyto klíčové aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
(nákup knih do školní knihovny, čteček apod.)
2. Zahraniční jazykový kurz pro tři učitele
3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro ţáky
Realizace projektu musí být ukončena k 31. 12. 2015.
Mgr. Eliška Sokolovská
ředitelka školy

PODĚKOVÁNÍ
Stejně jako loni bychom se s Vámi rádi ohlédli za Tradičními šaratickými hody
2015...
Vţdycky si přejeme, aby vše proběhlo co nejlépe, ale z několikaleté zkušenosti
uţ víme, ţe v takovém počtu lidí a detailů, které ani nemusí být vidět, to prakticky
nelze. I kdyţ se snaţíme vše nachystat, zařídit a domluvit, vţdy se můţe cokoliv
změnit, zpravidla v tu nejnevhodnější chvíli  Kouzlo dokonalosti spočívá moţná
právě v originalitě momentálních nápadů.
Obrovský a upřímný dík patří všem, kteří se s námi na tom letošním třídenním,
potaţmo několikaměsíčním, maratonu podíleli. Obecní úřad a jeho zaměstnanci,
p. Dlabaja, p. Šlahora, bratři Válkovi, Drabálkovi, lidé, co nám pomohli při prodeji
vstupenek a ve výčepech, farnost, pí Přerovská, zejména také naši rodiče,
sourozenci a kamarádi. V neposlední řadě je také třeba zmínit ty, kteří se po
všechny tři večery podíleli na dokreslení úţasné atmosféry, ať uţ na diskotéce nebo
zábavách – Martin „Aza“ Kosík, kapela RIO z Křenovic a DH Skoroňáci.
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Opomenuti jistě nezůstanete ani vy „Šaračáci“  Opět jste nás neváhali v hojném
počtu doprovázet při nedělním průvodu a i přes menší nepřízeň počasí zejména
v rekordní návštěvnosti při večerních zábavách. Vám všem a jistě i mnoha dalším
patří jedno velké a upřímné DĚKUJEME!!! 
Děkujeme také za vaše reakce při hodech, vlídná slova uznání a podpory,
protoţe právě to je tím správným motorem, co nás pohání v našem úsilí. Doufáme,
ţe jste si i ty letošní hody uţili, minimálně stejně jako my stárci… 
Bylo nám ctí se jiţ potřetí ujmout radostí, povinností a zodpovědnosti hlavního
páru, a pokud byste rádi strávili ještě kousek času s letošním „šaratickým
srpnovým“, rádi bychom vás pozvali na tradičně říjnové „Kácení máje“  (datum
se včas dozvíte).
Za stárky hlavní pár
Honza & Peťa

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
ŠARATICKÁ OLYMPIÁDA –
5. a 6. září na sportovním areále
Členy kulturního výboru teď nejvíc
zaměstnává příprava sportovně-společenské
akce s názvem Šaratická olympiáda. Jistě si vzpomenete, ţe jedna uţ se konala, a to na
oslavu výročí 10 let od začátku provozu našeho sportovního areálu u Litavy. A protoţe
kaţdá olympiáda se koná jednou za 4 roky, které uplynuly právě letos, čeká nás uţ
příští víkend, tj. 5. a 6. září, druhá!
V sobotu i v neděli se na areále uskuteční nejrůznější sportovní soutěţe a turnaje.
V sobotu začneme dětmi – připravena bude vodní bitva a následuje překáţkový závod
pro děti – SPARTANS Šaratice, který připravují šaratičtí Spartani. Kaţdý malý
účastník bude po jeho absolvování odměněn medailí na památku, tak si přijďte
vyzkoušet, co ve Vás je  Po dva dny si pak můţete zahrát tenis (dvouhra, čtyřhra),
stolní tenis (dvouhra, čtyřhra partnerských párů a čtyřhra rodinných dvojic), nohejbal
(smíšené trojice), pláţový volejbal, ruské kuţelky (děti a starší 50 let), pétanque (děti a
starší 50 let) a v neděli bude hlavní atrakcí vodní fotbálek. Připraveny budou
i doplňkové soutěţe – např. přetahování lanem (rodinné týmy) – a soutěţe pro děti.
V sobotu večer bude opět přímo na areále uspořádána taneční zábava (povinná výbava
– sportovní oblečení i obutí). K tanci nám bude hrát kapela RELAX a pro návštěvníky
bude připraveno několik malých překvapení – vč. šaratického půlnočního videa.
Další podrobnosti k zářijové akci jsou uţ teď k dispozici jak na Facebooku, tak
i na plakátech a na stránkách www.saratice.cz. Na všech těchto místech je zveřejněn
i předběţný časový harmonogram, na internetu i moţnost přihlášení se do jednotlivých
turnajů jako soutěţící. Diváci jsou samozřejmě velice vítáni! Moc bychom si přáli,
abyste se všichni přišli podívat a pobavit se – ať uţ jako zapálení soutěţící nebo „jen“
věrní fanoušci…
Slavnostní zapálení olympijského ohně se uskuteční v sobotu ve 14 hod.
za kulturní výbor předsedkyně lucka
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ZÁJEZD DO TERMÁLŮ – DUNAJSKÁ STREDA
Kulturní výbor pro Vás uspořádá v sobotu 26. září relaxační jednodenní
zájezd na Slovensko do termálních lázní v Dunajské Strede. Zájemci ať si,
prosím, jiţ teď rezervují místo v kanceláři OÚ, kde od nich bude vybrána cena
za dopravu ve výši 350 Kč. Věříme, ţe se nám (stejně jako na jaře do
maďarského Györu) podaří bez problémů zaplnit autobus a nebude
plánovanému výletu nic bránit 
Bliţší informace na letáčcích v kanceláři OÚ a na internetu.
KV

UPOZORNĚNÍ
Nekončí platnost i Vašeho občanského průkazu?
V letošním roce končí desetileté období od
hromadné výměny občanských průkazů prováděné
v roce 2005. Doporučujeme Vám ověřit si, zda
nekončí platnost i Vašeho občanského průkazu.
Doporučená lhůta k podání ţádosti je 30–60
dnů před koncem platnosti stávajícího občanského
průkazu, nejpozději však do 15 dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení jeho
platnosti.
Výměna průkazů zdravotně postižených
Upozorňujeme všechny drţitele průkazů pro osoby se
zdravotním postiţením, kteří mají průkazy vydány před datem
1. 1. 2015, ţe nejpozději do 31. 12. 2015 je nutné tyto průkazy
vyměnit. Bliţší informace Vám podá také Úřad práce, oddělení
dávek pro osoby se zdravotním postiţením.
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Z FARNOSTI
Většině z Vás zřejmě neuniklo, ţe k nám do Šaratic nastoupil nový pan farář
P. Vít M. Červenka O.Praem. Nabízíme dnes krátký rozhovor, abychom se
s ním všichni trochu seznámili:
Kdy byla Vaše první mše v našem kostele?
Do Šaratic jsem nastoupil v sobotu 1. srpna 2015. První moje bohosluţba byla
v Šaraticích v kostele svatého Mikuláše na druhý den v neděli 2. srpna v 9.00
hodin. Mši svaté předsedal šaratický rodák pan opat Marian R. Kosík. Do funkce
faráře mě při této bohosluţbě uváděl slavkovský pan děkan pater Milan Vavro.
Celá bohosluţba proběhla v slavnostním duchu a v příjemné atmosféře.
Odkud jste k nám přišel? A jak dlouho jste byl v předchozí farnosti?
Jsem členem premonstrátského kláštera v Nové Říši a přišel jsem k Vám z farnosti
Lysice (děkanství Boskovice). Tam jsem byl rok. Před tím jsem působil tři roky
v nedalekém Věteřově a v Ţeleticích u Kyjova.
Co byste chtěl v naší farnosti změnit / co byste chtěl pro farníky udělat?
To je poměrně těţká otázka. Jsem ve farnosti krátkou dobu, a tak potřebuji nějaký
čas na "rozkoukání". Obecně si myslím, ţe prostor pro zlepšování je vţdycky. Rád
bych pokračoval v práci s dětmi, ale rád bych se také zaměřil i na střední a starší
generaci. Na konkrétnější plány si opravdu musíte počkat do doby, aţ se trochu
zabydlím a poznám blíţe farnost i farníky 
Co naopak už teď můžete slíbit, že zůstane jako doposud?
Určitě se nebudou zásadně měnit časy bohosluţeb. Naopak. Od 1. neděle adventní
2015 bude vţdy na první sobotu v měsíci ranní mše svatá ke cti Panny Marie. Byl
bych moc rád, kdyby na faře pokračovaly aktivity s dětmi. Zejména klub
"Sluníčko", krouţky a setkání ministrantů a mládeţe na faře. Taky budou
pokračovat páteční bohosluţby se zaměřením na děti.
S čím se na Vás můžeme obracet? A kdy máte úřední hodiny, tedy jste
k zastihnutí na faře?
Určitě se vším co patří do náplně sluţby kněze. Je to především vysluhování
svátostí (např. domluva křtů, svateb, návštěva nemocných) a domluva na konání
pohřbů. Je toho ale daleko víc neţ zde uvádím. Je moţné se na faráře obrátit
s prosbou o zpověď nebo o duchovní rozhovor. Kontakty na mě osobně všichni
naleznou na internetových stránkách farnosti Šaratice (www.saratice.cz/kostel).
Mám na starosti ještě farnost Kobeřice u Brna a Váţany nad Litavou.
redakce
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A MUŽI
kolo

den

datum

2

PÁTEK

14.8.2015

3

SOBOTA

4

kolo

den

datum

18:00 TJ ŠARATICE - FC BUČOVICE

2

SOBOTA

15.8.2015

16:30 TJ ŠARATICE B - TJ VÁŽANY NAD LITAVOU B

22.8.2015

16:30 SK RAKVICE 1932 - TJ ŠARATICE

3

SOBOTA

22.8.2015

16:30 TJ VELEŠOVCICE B - TJ ŠARATICE B

SOBOTA

29.8.2015

16:30 TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE - TJ ŠARATICE

4

SOBOTA

29.8.2015

13:15 TJ HODĚJICE B - TJ ŠARATICE B

5

SOBOTA

5.9.2015

16:30 TJ ŠARATICE - FC VESELÍ NAD MORAVOU

5

NEDĚLE

6.9.2015

16:30 TJ ŠARATICE B - SK RAŠOVICE

6

NEDĚLE

13.9.2015

16:00 MORAVAN LEDNICE - TJ ŠARATICE

6

NEDĚLE

13.9.2015

16:00 TJ HERŠPICE - TJ ŠARATICE B

7

SOBOTA

19.9.2015

16:00 TJ ŠARATICE - MSK BŘECLAV B

7

NEDĚLE

20.9.2015

16:00 TJ ŠARATICE B - FK KŘIŽANOVICE B

8

NEDĚLE

27.9.2015

10:15 FC KYJOV 1919 - TJ ŠARATICE

8

NEDĚLE

27.9.2015

10:00 TJ KOBEŘICE B - TJ ŠARATICE B

9

SOBOTA

3.10.2015

15:30 TJ ŠARATICE - FK BANÍK DUBŇANY

9

NEDĚLE

4.10.2015

15:30 TJ ŠARATICE B - SK NÍŽKOVICE B

10

SOBOTA 10.10.2015

15:00 FK BANÍK RATÍŠKOVICE - TJ ŠARATICE

1

NEDĚLE

11.10.2015

15:00 TJ KROUŽEK B - TJ ŠARATICE B

11

SOBOTA 17.10.2015

15:00 TJ ŠARATICE - FC PÁLAVA MIKULOV

12

NEDĚLE

14:30 TJ DRAŽOVICE - TJ ŠARATICE

13

SOBOTA 31.10.2015

1

NEDĚLE

kolo

den

25.10.2015
8.11.2015

datum

čas

B MUŽI
soupeř

čas

soupeř

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
kolo

den

datum

14:00 TJ ŠARATICE - FK BLATNICE POD SV. ANT.

11

NEDĚLE

30.8.2015

14:30 TJ ŠARATICE - TJ VELEŠOVICE

14:00 TJ SLAVOJ ROHATEC - TJ ŠARATICE

1

NEDĚLE

6.9.2015

14:00 TJ SOKOL ZBÝŠOV - TJ ŠARATICE

MLADŠÍ ŽÁC

2

SOBOTA

12.9.2015

10:00 SK SLAVKOV U BRNA - TJ ŠARATICE

3

SOBOTA

19.9.2015

13:45 TJ ŠARATICE - SK ŽS KŘENOVICE

čas

soupeř

čas

soupeř

2

NEDĚLE 30.8.2015

10:00 FC BUČOVICE - TJ ŠARATICE

4

PÁTEK

25.9.2015

18:00 TJ SPARTAK SLAVÍKOVICE - TJ ŠARATICE

3

NEDĚLE

14:45 TJ ŠARATICE - FK KŘIŽANOVICE

5

SOBOTA

3.10.2015

13:15 TJ ŠARATICE - FC BUČOVICE

4

NEDĚLE 13.9.2015

14:00 TJ MILEŠOVICE - TJ ŠARATICE

6

1

STŘEDA 16.9.2015

17:00 TJ HOŠTICE - TJ ŠARATICE

7

NEDĚLE

18.10.2015

14:15 TJ ŠARATICE - TJ SOKOL OTNICE

5

NEDĚLE 20.9.2015

14:15 TJ ŠARATICE - TJ KOMOŘANY

8

SOBOTA

24.10.2015

13:00 TJ LETONICE - TJ ŠARATICE

6

NEDĚLE 27.9.2015

13:00 TJ KUČEROV - TJ ŠARATICE

9

ÚTERÝ

28.10.2015

14:15 TJ ŠARATICE - TJ VÍCEMILICE

7

NEDĚLE 4.10.2015

13:45 TJ ŠARATICE - TJ KOBEŘICE

10

PÁTEK

30.10.2015

16:00 TJ TATRAN ROUSÍNOV - TJ ŠARATICE

8

NEDĚLE 11.10.2015 16:00 TJ ŠARATICE - TJ HOŠTICE

6.9.2015

VOLNO

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

14 ČTVRTEK 15.10.2015 17:00 TJ KOBEŘICE - TJ ŠARATICE

kolo

den

datum

9

NEDĚLE 18.10.2015 16:00 TJ ŠARATICE - TJ BUČOVICE

11

NEDĚLE 30.8.2015

13:30 TJ ŠARATICE - TJ SOKOL KOBEŘICE

10

SOBOTA 24.10.2015 10:00 FK KŘIŽANOVICE - TJ ŠARATICE

1

NEDĚLE

13:00 TJ SOKOL ZBÝŠOV - TJ ŠARATICE

6.9.2015

čas

soupeř

13

ÚTERÝ 28.10.2015 16:00 TJ ŠARATICE - TJ KUČEROV

2

NEDĚLE 13.9.2015

10:00 SK BOŠOVICE - TJ ŠARATICE

11

SOBOTA 31.10.2015 11:30 TJ ŠARATICE - TJ MILEŠOVICE

3

SOBOTA 19.9.2015

12:45 TJ ŠARATICE - SK ŽS KŘENOVICE

12

SOBOTA 7.11.2015

4

10:00 TJ KOMOŘANY - TJ ŠARATICE

PÁTEK

25.9.2015

17:00 TJ SPARTAK SLAVÍKOVICE - TJ ŠARATICE

5

SOBOTA 3.10.2015

12:15 TJ ŠARATICE - FC BUČOVICE

6

SOBOTA 10.10.2015 10:00 TJ SOKOL HODĚJICE - TJ ŠARATICE

7

NEDĚLE 18.10.2015 13:00 TJ ŠARATICE - TJ SOKOL OTNICE

8

SOBOTA 24.10.2015 13:00 TJ LETONICE - TJ ŠARATICE

9

ÚTERÝ 28.10.2015 13:00 TJ ŠARATICE - TJ VÍCEMILICE

10

PÁTEK 30.10.2015 16:00 TJ TATRAN ROUSÍNOV - TJ ŠARATICE

Odpovědná redaktorka: Lucka Kaloudová
Své příspěvky a podněty můţete odevzdávat na OÚ a v knihovně
nebo elektronicky na adrese knihovna@saratice.cz.
Vydává obec Šaratice jako občasník. Datum vydání 29. 8. 2015.
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