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Vážení a milí čtenáři,
tentokrát se budu věnovat výhradně stále opakovanému tématu – kanalizaci. Takže
taková rychlá a zjednodušená informace o postupu prací by mohla znít následovně.
Dnes už jsou dokončeny všechny potrubní trasy. Práce na finálních úpravách po všech
výkopech spojené i s úklidem přebytečných „výkopků“ se budou dělat určitě ještě do
konce října. Na čistírně odpadních vod se také finišuje s montáží posledních částí
technologie a vlastně i na stavební části. Od minulého týdne dodavatelé začali
s individuálními zkouškami a příští týden budou provedeny komplexní zkoušky celého
systému.
Z toho vyplývá, že nejpozději od 2. listopadu se budou moci připojovat jednotlivé
domácnosti. Proto využívám i tohoto prostoru ke sdělení zásadní informace, že každý
majitel nemovitosti, který se bude chtít připojit, bude muset nejméně 3 dny předem
nahlásit v kanceláři OÚ, že je připravený se definitivně napojit. Pověřený pracovník ve
smluvený termín dojde překontrolovat napojení a příslušnou šachtu „oživí“, aby
přípojka RD byla funkční. Při této příležitosti znovu připomínám, že do systému
splaškové vody nesmí být přivedena i voda dešťová. Každý majitel před spuštěním
domovní šachty toto potvrdí v prvním kole čestným prohlášením. V případě, že po
dešti bude z naměřených průtoků ale i jiných měření jasné, že do systému je někde
zaústěna také dešťová voda, bude provozovatel kanalizace nucen prověřovat např.
barevnými roztoky jednotlivé nemovitosti a porušení tohoto základního pravidla
trestat. Dešťová voda totiž způsobuje jednak ekonomický problém (čerpadla zbytečně
přečerpávají větší množství), ale hlavně nabourává vlastní chemické procesy čištění.
Proto se o tom tolik rozepisuji a byl bych velmi rád, kdybyste se k tomuto požadavku
postavili s maximální zodpovědností.
A na úplný závěr: děkuji všem občanům za vše, co dobré děláte pro naši obec. Přeji
vám pohodové podzimní dny, které jistě prožijete každý podle svých představ.

Karel Kalouda
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BENEFIČNÍ KONCERT pro DANIELKA

Tímto koncertem bychom rádi pomohli získat potřebné finanční prostředky
na nákup elektrického invalidního vozíčku pro Danielka z Újezdu u Brna.
Daneček se narodil předčasně ve 28. týdnu těhotenství. Kvůli těžké asfyxii, oživování
a následnému krvácení má poškozený mozek. I přes maximální možnou rehabilitaci má
Danielek dětskou mozkovou obrnu. Je to onemocnění, které se projevuje u každé osoby jinak,
v Danielkově případě se kombinuje těžká porucha hybnosti se zdravou psychikou a inteligencí.
Vzhledem k tomu, že u malých dětí je mentální vývoj úzce provázán s motorickým, je potřeba
Danielkovi zajistit co nejvíce pohybových funkcí k dalšímu rozvoji psychiky. Nejprve byl
Danielkovi s přispěním pojišťovny a dárců pořízen speciální kočárek. Ten mu umožnil
vertikalizaci do sedu a tím mnohostranné zlepšení vnímání okolí, používání hrubé i jemné
motoriky, ale také nové možnosti v krmení a především komunikaci. Danielek se od té doby
posunul natolik, že se v kočárku nudí a rád by se sám aktivně podílel na tom, co bude dělat.
Dalším krokem v jeho vývoji by tedy měl být samostatný pohyb. Toho ale není schopen sám
a bohužel ani na mechanickém vozíku. Proto by mu rodiče rádi pořídili elektrický vozík.
S ohledem na dostupné možnosti vybrali dětský vozík Permobil K300 Koala. Ten je upraven tak,
že zajišťuje dostatečnou oporu trupu, Daneček zvládne jeho ovládání a umožnil by mu
samostatný pohyb. Vozíček může s Danielkem růst až do výšky 160 cm, takže je pořízení
vozíčku perspektivní i do budoucna.
Z celkové ceny 332.808 Kč může pojišťovna přispět 25.000 Kč. Již se podařilo získat
prostřednictvím firemní nadace 80.000 Kč a na stránkách konta Bariéry se vybralo už 62.531
Kč. Celkově tedy zbývá sehnat ještě 165.277 Kč. Vozíček může Danielkovi pomoci zejména
v dalším psychickém vývoji, ale také v začlenění do kolektivu. Umožnil by mu samostatný pohyb,
a tím i snadnější kontakt ve vztahu k vrstevníkům. Pomohl by mu k aktivnímu zvládání životních
úkolů. Přáli bychom si, aby z Danielka mohl vyrůst co nejsamostatnější člověk, který nebude
odkázaný na pomoc společnosti, ale bude naopak přispívat svými možnostmi k jejímu
fungování.

Budeme vděční za Vaši účast a podporu přímo na koncertě nebo
přes KONTO BARIERY č.ú. 777 777 222/ 0800 Česká spořitelna,
VS: 130125.
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Kulturní výbor Šaratice zve všechny děti i dospělé na

DRAKIÁDU,
která se bude konat v neděli 1. 11. 2015 v 15.30 hod.
u nových bytovek na ulici Slunná.
Pro děti, které si přinesou vlastnoručně vyrobené nebo nakreslené draky:

!!! SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO DRAKA !!!

Dobrý den vážení občané,
tímto článkem bych chtěl reagovat na otevřený dopis pana Miroslava Kaloudy ml.,
který se zabývá vybudováním nové školky na místě bývalého kina (dnešního Rimini).
Navrhuje zde, aby se školka postavila na parcele za ulicí Slunná, která patří
soukromé firmě a která dnes ani není ucelená. V dopise se píše, že s majiteli, kteří
vlastní část pozemku, nebylo v minulosti jednáno. To je sice pravdou, ale má to své
důvody. Předešlé zastupitelstvo hledalo místo pro školku tak, aby bylo dobře přístupné
i pro rodiče s dětmi, které chodí pěšky a pak odjíždějí do zaměstnání hromadnou
dopravou. Protože lokalita za hřbitovem toto základní kritérium nesplňuje a navíc se
dá s úspěchem předpokládat, že cena takového pozemku by se s největší
pravděpodobností pohybovala někde v rozpětí 1000–1500 Kč/m2, tak se ani žádné
intenzivní jednání nezahájilo. Navíc, i kdyby se tyto pozemky podařilo získat, tak
vstupní investice by se při dnešních cenách vyšplhala (2000 m2 x 1500 Kč) minimálně
jen za pozemek na 3 mil. Kč, a to nemluvím, na kolik by přišlo zasíťování a jak by to
bylo pro většinu rodičů daleko. Další navrhovaná parcela s umístěním mezi ulicí
Slunná a místním hřbitovem byla minulým zastupitelstvem zamítnuta vzhledem
k tomu, že se z důvodu respektování pietního místa nebude min 50 metrů od hřbitova
nic stavět (je jen o několik desítek metrů blíž k centru). Já osobně bych navrhoval, aby
se na celé této ploše vybudoval park, protože klidná zóna v obci schází.
Dále je zde napadáno, že Římskokatolická církev dostává vysoké finanční dary.
Zvažte ale aktivity bývalého pana faráře, který na faře povolil knihovnu, nechal celou
levou část dětem jako klubovnu na různé kroužky, kde je také keramická pec pro
školu, kroužek vaření pro matky s dětmi a celou farní zahradu přenechal dětem
s různými atrakcemi.
Chtěl bych se ještě vrátit k výměně pozemků, které potřebujeme k rozšíření
školky. Obec na tuto směnu nabídla několik parcel, které se nacházejí až na hranici
katastru s obcí Milešovice. Když zvážím, že chceme přidat 1000 m2 k nové školce –
při výměně 1:15 za ornou půdu – tak to vychází i pro obec jako velice dobrá cena.
Také bych chtěl podotknout, že takovéto důležité stavby by měly být ve středu obce.
S pozdravem Roman Konečný
člen Rady obce Šaratice
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ZE ŠKOLY – Projekty v naší škole
Projekty tvoří nedílnou součást základního vzdělávání. Každým rokem se zapojujeme
do menších či větších projektů, ať celostátního či mezinárodního charakteru. Cílem
těchto projektů je nejen navazovat partnerství s jinými školami, ale v současné době
jsou to hlavně podpora čtenářské gramotnosti a polytechnická výchova. Důležité je
vedení dětí ke vzájemné pomoci, a aby víc vnímaly svět kolem sebe. Projekty také
přispívají ke zlepšení materiálního vybavení školy.
Mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy: Moudrost ukrytá v knihách
Cílem tohoto projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami
a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Naši žáci vyráběli
záložky do knih pro děti ze ZŠ D. Tatarku z Plevníku-Drenové. Ve výtvarné výchově
vyrobili netradiční záložky, které byly veselé a hravé. Rozhodně se budou líbit a oživí
hodiny literatury ve slovenské škole. Naši žáci obdrží na oplátku záložky ze Slovenska
a mohou si je vložit do svých oblíbených knížek.
Celostátní projekt Podpora jazyků 2015
Je známou pravdou, že děti čtou stále méně a tím se ochuzují o vlastní rozvoj.
Chceme, aby žáci získali vztah ke knihám. Ale často od nich slyšíme, že je čtení
nebaví a že se nudí. Cílem tohoto projektu je tuto neblahou skutečnost zvrátit. Učit děti
nejen číst, ale také porozumění textu. Čtení je pro člověka velmi důležité a je jednou
z cest, jak obohatit svoji slovní zásobu, jak se lépe vyjadřovat a formulovat své
myšlenky. Čtením rozvíjí děti svoji představivost, fantazii a objevují nové světy.
Nemalé projektové peníze nám umožní doplnit knihovnu tituly, které by děti zaujaly.
Doufejme, že si zde každý žák najde čtení podle svého gusta.
Projekt 72 hodin
V pátek 9. října proběhl v naší škole tolik oblíbený projekt 72 hodin. Již poněkolikáté
se naši žáci dobrovolně zapojili do celorepublikového projektu, jehož cílem je pomoci
druhým, přírodě anebo okolí. Letos se rozhodli pomáhat žáci od druhé do šesté třídy.
Projekt začali s dobrou náladou v naší školní knihovně, kde vyráběli draky
a vyřezávali dýně. Hotovými výrobky vyzdobili chodby naší školy. Dále pokračovali
venku úklidem prostranství školy. Součástí úklidu byly i dva šaratické pomníky.
U pomníků se setkali s místním panem farářem, s nímž zavzpomínali na zemřelé
a položili květiny.
Mgr. Eliška Sokolovská, ředitelka školy

UPOZORNĚNÍ
1) V sobotních termínech 28. 11., 19. 12. a 26. 12. 2015 pořádá MS Voda
Šaratice hony.
2) V sobotu 17. 10. 2015 od 9.30 pořádá SDH Šaratice sběr železného šrotu.
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CO SE DĚJE – S kulturním výborem…
Na minulém jednání Zastupitelstva obce byl schválen nový člen kulturního
výboru. Pana Dalibora Šlahory, který z pracovních důvodů uvolnil své místo v našich
řadách, tak nahradí pan Zdeněk Dlabaja.
Kromě Drakiády nás ještě do konce roku čeká několik tradičních akcí. Už teď si
můžete poznamenat do kalendářů datum 29. listopadu, kdy je první adventní neděle.
I letos samozřejmě společně s Vámi v tento večer rozsvítíme slavnostně obecní
vánoční strom před Obecním úřadem. Na odpoledne pro Vás navíc chystáme adventní
setkání v sále tělocvičny. Už teď snad můžeme prozradit, že nás opět navštíví florista
Jaromír Kokeš a rovněž se můžete těšit na vánoční „minijarmark“ 
O dalších akcích budeme informovat v následujícím Obecním zpravodaji a na
obvyklých místech.
za kulturní výbor předsedkyně lucka

Z KNIHOVNY – Nová nástěnka
V knihovně je zavedena nová speciální nástěnka ve druhé
místnosti, kterou mohou vytvářet děti samy. Obměňovat bychom ji
chtěli každé dva měsíce. Nástěnku na listopad a prosinec budou
děti vytvářet v pondělí 2. listopadu od 18.00 hod. Pošlete do
knihovny i svoje děti, ať nám připíchnou na nástěnku svůj vzkaz,
obrázek, pohlednici, cokoliv. Třeba už i s předvánoční tematikou,
další nástěnka pak vznikne opět až po Novém roce. Těšíme se na
všechny děti od 3 do 13 let 
knihovnice lucka

 S ÚSMĚVEM  – Jaké jsme my ženy
Nečtu žádné návody. Tlačím knoflíky, dokud to neklapne.
Nepotřebuji alkohol ke ztrapnění. To zvládnu i bez něj!
Kdybych byla ptákem, věděla bych zcela přesně koho jako prvního po*eru!
Nejsem náladová, jsem „emočně flexibilní“
Nejkrásnější slova na světě? „Jdu nakupovat“
Nemám žádné vady! Jsou to speciální efekty!
Ženy musí vypadat jako ŽENY a né jako potapetovaná kost!
Odpouštět a zapomínat? Nejsem ani Ježíš, ani nemám alzheimera.
My ženy jsme andělé, a když nám někdo odlomí křídla, letíme dál – na koštěti!
Jsme přeci flexibilní!
10) Na mém náhrobku bude stát: „Taky bych teď raději ležela na pláži!“
Jó, MY ŽENY jsme jedinečné!!!!
z Internetu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

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. 10. 2015.
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