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Vážení a milí čtenáři,
v posledním půlroce bych podle dotazů při různých setkáních mohl mít pocit, že
mezi našimi občany je kanalizace a vše kolem jediné téma, které potřebují probrat se
starostou. Na jednu stranu mě to překvapuje, ale na druhou stranu trochu těší. Mohl by
to být důkaz, že to všichni vnímáme podobně a že nám všem záleží na našem životním
prostředí a tedy i na stavu, v jakém předáme naši obec dalším generacím.
Záměrně jsem v předešlé větě použil podmiňovací způsob „mohl by“. Jak totiž
probíhá postupné připojování jednotlivých domů na novou kanalizaci, občas se
doslechnu o velmi „zajímavých nápadech“ některých spoluobčanů. Každý majitel
nemovitosti podepisuje při tzv. oživení domovní šachty, že se obsah stávající jímky
nesmí vypouštět do nové kanalizace (důvody jsem popisoval v minulém vydání
zpravodaje). Přesto to někteří hned kalovým čerpadlem vyzkoušeli a nejen sobě, ale
i ostatním sousedům na trase zkomplikovali odvádění odpadních vod – zaplavili svoji
šachtu i další potrubí a postarali se o netradiční víkendový „zátěžový test“ nově
zaškolené obsluhy. Získali jsme tím ale cenné zkušenosti, které snad v budoucnu ani
nebudeme potřebovat. Ve finále se to pak mezi lidmi prezentovalo, že to nefunguje…
Já osobně jsem náš rodinný dům minulý víkend přepojil a nemám z toho neklidné
spaní.
Další „nápad“, který prosím nezkoušejte, je vypouštění septiku přímo do původní
kanalizace – bude pak muset přijít ještě hodně bouřek popř. odsávací technika na
ucpanou dešťovou kanalizaci, aby vaše „poklady“ neobtěžovaly všechny ostatní
občany, kteří to myslí s čistotou v naší obci opravdu vážně. Jediný správný způsob
likvidace těchto odpadů je objednat svozovou fekální službu, která vše vycucne
a odveze na k tomu určené a certifikované místo.
A na úplný závěr jako obvykle děkuji Vám všem za všechno, co dobré děláte pro
naši obec. Pevně také věřím tomu, že v případě, že začne padat sníh, všichni se podle
svých fyzických a časových možností zapojíme do jeho úklidu a pomůžeme tak
obecním zaměstnancům s co nejrychlejším zprůchodněním našich chodníků.
Přeji vám pohodové adventní dny, které jistě prožijete každý podle svých představ.

Karel Kalouda
1

POZVÁNKY

Kulturní výbor Šaratice Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ,
které se koná v úterý 15. 12. 2015 od 1500 hodin,
tentokrát ve vinárně NATÁLIE.

ZE ŠKOLY – Jazykově-vzdělávací pobyt našich žáků v Anglii
Ve dnech 1. – 6. listopadu 2015 navštívili vybraní žáci 7. až 9. třídy Anglii s cílem
nejen poznávacím, ale především vzdělávacím – zdokonalení jejich konverzačních
schopností v angličtině. Pobyt a výuka žáků byly financovány z prostředků EU v rámci
výzvy č. 56. Během pobytu navštívili zajímavá místa, například Buckinghamský palác,
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Big Ben, Westminster, Greenwich, univerzitní koleje v Oxfordu a přírodovědné
muzeum. Velkým zážitkem byl pro žáky pohled z lanovky Emirates na část Londýna
a projížďka lodi po řece Temži. Žáci si na každém kroku vyzkoušeli svoje znalosti
z angličtiny, a to nejen během nakupování, ale také v rodinách, kde byli ubytováni.
Celý program byl doplněn výukou s rodilými mluvčími ve škole v Oxfordu, odkud si
odnesli certifikát o absolvování kurzu.
A jak zhodnotili svůj pobyt v Anglii žáci 8. třídy?
Mirek: „Myslím, že mi to pomohlo. V angličtině si víc věřím, protože jsem se
domluvil a lidé mi rozuměli.“
Leona: „Ve škole se mi líbila výuka, učili jsme se hlavně výslovnost a hráli anglické
hry. Docela jsem se rozmluvila, ráda bych se tam vrátila.“
Sabina: „Škola byla úžasná a učitelé zrovna tak. Naučila jsem se hodně nových
slovíček a umím lépe výslovnost a gramatiku. Myslím, že se v angličtině více snažím
a hlásím se. A nejlepší bylo, že jsem se dokázala domluvit.“
Mgr. Lenka Popeláková

UPOZORNĚNÍ
Úřad práce – nutnost výměny průkazů pro zdravotně postižené do
31. 12. 2015
Úřad práce upozorňuje všechny držitele průkazů pro osoby se zdravotním
postižením, že veškeré typy průkazů vydaných před 1. 4. 2015 je nutné do konce
letošního roku vyměnit. Platnost dosavadních průkazů pro zdravotně postižené končí
31. 12. 2015. O vydání nového průkazu lze požádat na pobočce úřadu práce – dle
místa trvalého pobytu žadatele.
Pro občany Šaratic se tedy jedná o Úřad práce, pobočka Slavkov u Brna,
Koláčkovo náměstí 727. Telefonní kontakty na referentky dávek pro osoby se
zdravotním postižením jsou 950 174 222, 950 174 223 a 950 174 224.

Odstávka systému na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů ve
dnech 24. – 31. 12. 2015
Upozorňujeme občany, že příslušné úřady, které vydávají občanské průkazy
a cestovní doklady (pro naši obec spádově MěÚ Slavkov u Brna), budou veškeré
žádosti o vydání nových dokladů a předávání již zhotovených dokladů vyřizovat pouze
do středy 23. prosince 2015. Ve dnech 24. až 31. 12. 2015 se na úsecích OP a CP pro
veřejnost nebude úřadovat. Další žádosti budou příslušné úřady vyřizovat až po
1. 1. 2016.
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VÝZVA – Připojení domácností ke kanalizaci
Vyzýváme všechny občany, aby se snažili svoje přípojky připravit v co
nejkratším termínu (nejlépe ještě před zimou) i vzhledem k tomu, že
zkušební provoz na ČOV potřebuje co nejvyšší počet skutečně připojených
domácností. Z provozního hlediska je nutné, aby nejpozději do konce
března 2016 byly připojeny i všechny ostatní domácnosti.
PO DOBU ZKUŠEBNÍHO PROVOZU NEBUDE VYBÍRÁNO STOČNÉ!
Na připojení do systému nové kanalizace je vhodné se připravit již
dopředu s tím, že nejméně tři dny před vlastním napojením musíte nahlásit
v kanceláři svého obecního úřadu, kdy budete mít gravitační část přípojky
nachystanou na finální přepojení. Pověřený pracovník v návaznosti na dalších
okolnostech dojde ve smluvený termín překontrolovat toto napojení, a hlavně
příslušnou šachtu uvede do provozu. Bez tohoto úkonu by přípojka nebyla
funkční!!!
Karel Kalouda, předseda výboru DSO LITAVA

OZNÁMENÍ – Vodovody a kanalizace Vyškov
Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. oznamuje svým odběratelům, že
s účinností od 1. ledna 2016 dochází ke změně v ceně vodného. Oproti roku 2015 se
jedná o zvýšení o 1,15 Kč/ m3:
bez DPH (Kč/m3)
včetně 15 % DPH (Kč/m3)
38,42
vodné
44,18
3
cena vodného je za 1 m , tj. 1000 litrů odebrané pitné vody
Cena:

Stav vodoměru k 31. 12. 2015 bude v souladu se zákonem a odběratelskými
smlouvami stanoven výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má
také možnost stav vodoměru k 31. 12. 2015 nahlásit. Z důvodu nutnosti okamžitého
zpracování tak však musí učinit nejpozději do 4. ledna 2016, a to výhradně
prostřednictvím webových stránek: www.vakvyskov.cz. Podmínkou zpracování
samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „hlášení o stavu vodoměru“, je
vyplnění správného a úplného čísla odběrného místa (OM) a názvu OM, které je
uvedeno na smlouvě nebo faktuře a datum odečtu 31. 12. 2015. Odečty bez těchto
údajů nebude možno zpracovat.
Zdroj: VaK Vyškov, a. s.
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