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Mimořádné vánoční a silvestrovské vydání

Vážení a milí čtenáři,
právě listujete v posledním letošním vydání našeho Obecního zpravodaje a je to
číslo, které bývá tradičně věnováno svátkům vánočním a příchodu nového roku. Loni
jsem Vás na tomto místě žádal o notnou dávku tolerance a trpělivosti s věcmi
spojenými s tehdy právě zahájenou výstavbou kanalizace. Nikdo z nás si neuměl
přesně představit, jak moc tato skutečnost zasáhne do našeho každodenního života.
Přiznám se, že nejen s přihlédnutím ke skutečnostem a zkušenostem od starostů
z jiných obcí, jsem ve finále s Vaším přístupem nadmíru spokojený. Proto bych chtěl
poděkovat všem za vstřícnost a trpělivost, kterou jste projevili i ve chvílích, kdy se
„něco nepovedlo“ a chvíli trvalo, než se to „povedlo“. Sice nás čeká se zahájením
zkušebního provozu ještě spousta práce (na obcích především administrativní a u Vás
doma i té fyzické), jsem však přesvědčený, že vše potřebné i v příštím roce včas
zvládneme.
A teď už skutečně k těm Vánocům. Většina z nás, ať už věřících či nevěřících,
považuje tyto sváteční dny za trochu magické a určitě výjimečné. Děti se samozřejmě
těší na dárky a my dospělejší to možná trochu více vnímáme přes tu atmosféru
a vzpomínky na rodinnou pohodu u štědrovečerního stolu, na radost z darovaných
a přijatých pozorností. Snažme se tedy, abychom tuto pohodu dokázali znovu vytvořit
i letos pro všechny naše nejbližší. Co si budeme nalhávat, lidská paměť je velmi
děravá, takže si určitě nevzpomeneme, jak velkou televizi, jak rychlý počítač nebo jak
chytrý telefon jsme kdy dostali. To podstatné – tu příjemnou atmosféru – si ale určitě
zapamatujeme a snad se ji budeme snažit šířit kolem sebe i v dalších dnech nového
roku.
Za zastupitele obce Šaratice a zaměstnance OÚ Vám přeji, abyste se úspěšně
přenesli přes všechny problémy. Přeji Vám nejen dobré zdraví, ale ať jste stále
obklopeni těmi, se kterými je Vám dobře a se kterými se budete chtít usmívat na
okolní svět.

Karel Kalouda

PS: Pokud budete mít chuť, dojděte se společně rozloučit se starým rokem za
OÚ. Ve 22.00 hod. odpálíme tradiční obecní ohňostroj.
A jako malý symbolický dárek jsme pro Vás opět připravili jednostránkový obecní
kalendář, který je volně k odběru v obou obchodech a v kanceláři OÚ 
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Z FARNOSTI
Vánoční bohoslužby v Šaraticích 2015:
24. 12. ve 21.30 hod.
25. 12. v 9.00 hodin + svátostné požehnání
26. 12. v 9.00 hodin
27. 12. v 9.00 hodin – s obnovou manželských slibů, zveme manželské páry
mající církevní sňatek!
1. 1. v 9.00 hodin
3. 1. v 9.00 hodin
farář

 S ÚSMĚVEM I K ZAMYŠLENÍ  – Modlitba muže
„Milý Bože, chodím každý den do práce a dřu osm hodin, zatímco má žena si
pěkně sedí doma. Chci, aby věděla, co musím vydržet, tak tě prosím, dovol, aby
její tělo bylo prohozeno na jeden den s mým. Amen.“
Bůh, ve své nekonečné moudrosti, splnil mužovo přání a příštího rána se muž
probudil jako žena.
Vstal, udělal rychle pro svého druha snídani, nakrmil psa a kočku, probudil
děti, připravil jim šaty do školy, dal jim snídani, zabalil svačiny a odvezl je autem
do školy. Přišel domů, sebral věci na čištění, vzal je do čistírny a stavil se v bance,
aby uložil peníze. Šel na nákup k zelináři, k řezníkovi a do mlékárny, pak jel domů,
vyložil nákup, zaplatil účty a zapsal vše do účetní knihy. Vyčistil bedýnku na
kočičí výkaly a vykoupal psa.
To už byla jedna hodina a on spěchal, aby ustlal postele, vypral, vysál prach,
zametl a vytřel podlahu v kuchyni. Běžel do školy vyzvednout děti a po cestě domů
se s nimi pohádal. Připravil jim mléko a sušenky a postaral se, aby udělaly domácí
úkol. Pak vyndal prkno na žehlení a při žehlení se díval na televizi.
V 16.30 začal škrábat brambory a čistit zeleninu na salát, obalil vepřové řízky
a nakrájel čerstvou fazoli na večeři, večeři připravil, prostřel pro druha a děti. Po
večeři nakrmil psa a kočku, uklidil kuchyň, pustil myčku na nádobí, poskládal
prádlo, vykoupal děti, uložil je do postele a přečetl jim pohádky.
Ve 22.00 byl vyčerpán, ale jeho každodenní povinnosti ještě neskončily; šel do
postele, kde se od něj očekávaly manželské povinnosti, což zvládl, aniž si
postěžoval.
Dalšího rána, sotva se probudil, poklekl u postele a řekl:
„Bože, nechápu, co jsem si představoval. Jak jsem se mýlil, když jsem záviděl
své ženě, že si může být celý den doma. Prosím, snažně tě prosím, mohl bys to
vrátit zpátky?“
Bůh ve své nekonečné moudrosti odpověděl:
„Můj synu, vidím, že sis vzal ponaučení a velmi rád bych všechno změnil, jak
to bylo, musíš ale počkat devět měsíců. Včera v noci jsi totiž otěhotněl.“
z Internetu
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OMALOVÁNKY nejen PRO DĚTI
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VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
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POZVÁNKY

SILVESTROVSKÁ BEČKA
Kulturní výbor Šaratice Vás již tradičně zve na Silvestrovskou bečku.
Chcete se potkat s přáteli, popovídat si u piva nebo svařáku
a užít si poslední chvíle roku 2015?
Přijďte do sálu OÚ.

• točené pivo, svařák (samoobsluha – drobné s sebou)
• k tanci a poslechu hraje jukebox (drobné s sebou)
• můžete si donést vlastní občerstvení a nápoje
• ve 2200 Obecní ohňostroj ve dvoře OÚ
Můžete se jen tak zastavit při noční procházce na pivo nebo svařák,
ale můžete s námi strávit třeba celou noc.

Kulturní výbor Šaratice všechny srdečně zve na

LAMPIONOVO-PRSKAVKOVÝ PRŮVOD,
kterým přivítáme nový rok 2016.
Budeme vycházet v pátek 1. ledna 2016 v 1700 hodin od
budovy OÚ.
Průvod bude zakončen opět u obecního úřadu, kde bude připraveno
občerstvení v podobě čaje, svařeného vína a jablkového štrúdlu.

Opět se těšíme na lampiony a prskavky všech barev a velikostí. 
Kulturní výbor Šaratice Vás srdečně zve na

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
v Šaraticích dobře známého a oblíbeného

KAREL GOTT REVIVAL MORAVA
Exkluzivní host: Martina Severová
KDY: v neděli 3. ledna 2016 v 1700 hod.
KDE: v sále OÚ v Šaraticích
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
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MS Voda Šaratice přeje všem občanům Šaratic krásné a poklidné vánoční
svátky a do nového roku vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a spokojenost.
VI. myslivecký ples se uskuteční dne 20. 2. 2016 od 20 hodin v sále OÚ
Šaratice. Pozvánku vyhlížejte v dalším Obecním zpravodaji.
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OZNÁMENÍ
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO ŠARATICE – PROVOZ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2015
Zubní oddělení, MUDr. Václav Buchta:
 naposledy ordinoval ve čtvrtek 17. 12. 2015
 dovolená 18. 12. 2015–3. 1. 2016
 pravidelná ordinace opět od pondělí 4. 1. 2016
Praktický lékař pro dospělé, MUDr. Jan Pikolon:
 naposledy ordinuje ve středu 23. 12. 2015
 dovolená 24. 12. 2015–3. 1. 2016 (zástup za MUDr. J. Pikolona v akutních
případech: MUDr. Škvír – Křenovice, tel. č. 544 223 192 nebo MUDr. Víšková
– Otnice, tel. č. 544 240 028)
 pravidelná ordinace opět od pondělí 4. 1. 2016
Dětské oddělení, MUDr. Miroslava Lejsková:
 dovolená v úterý 22. a ve středu 23. 12. 2015 (zástup MUDr. Flodrová –
Poliklinika Slavkov u Brna, tel. 544 221 605)
 mezi svátky běžný provoz
 na Silvestra – tj. čtvrtek 31. 12. 2015 – ordinace od 7.30 do 10.00 hodin
 pravidelná ordinace opět od pondělí 4. 1. 2016
Obecní úřad Šaratice upozorňuje občany, že posledním úředním dnem pro
veřejnost v tomto kalendářním roce bylo úterý 22. prosince 2015. Děkujeme za
pochopení.

Poplatky za popelnice a psy v roce 2016
Obecní úřad Šaratice upozorňuje občany, že od pondělí 11. ledna 2016 se začínají
vybírat poplatky za popelnice a poplatek ze psů. Výše poplatků:
Popelnice:
500 Kč/rok – za každou osobu hlášenou k trvalému pobytu v obci
500 Kč/rok – za každý dům či byt v obci, ve kterém není hlášena žádná osoba
k tr. pobytu – poplatkovou povinnost má vlastník nemovitosti.
Poplatkovou povinnost mají také cizinci, kteří jsou hlášeni k pobytu v naší obci:
poplatek činí 500 Kč/osobu/rok.
Poplatek ze psů:
50 Kč/rok – základní sazba za jednoho psa
75 Kč/rok – za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
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Poplatky je nutné uhradit do 31. 3. 2016. V případě pololetní platby je nutné
1. pololetí uhradit do 31. 3. 2016, 2. pololetí roku pak do 30. 6. 2016.
Pokud nebudou poplatky uhrazeny ve stanovené výši a lhůtě, bude dle zákona
přistoupeno k jejich vymáhání.
Poplatky ve stanovené výši je možné zaplatit i bezhotovostně na účet obce Šaratice
č.: 35-0490080217/0100, jako variabilní symbol je nutné uvést číslo domu. V případě
bezhotovostní platby si občan vyzvedne známku na popelnice v kanceláři OÚ Šaratice.
RESPONO Vyškov – oznámení o provozu během vánočních svátků 2015
Sběrné dvory společnosti RESPONO :
 čtvrtek 24. 12. 2015 zavřeno
 sobota 26. 12. 2015 zavřeno
 čtvrtek 31. 12. 2015 zavřeno
V ostatních dnech budou sběrné dvory otevřeny dle běžné provozní doby.
Svoz komunálního odpadu pro obec Šaratice:
 dle pravidelného svozového plánu proběhnul svoz v pondělí 21. 12. 2015
 další pak proběhne za 14 dní, tj. v pondělí 4. ledna 2016 (i v roce 2016 zůstává
pro naši obec zachován 14denní interval svozu – v pondělí každý lichý týden)

Sbor

dobrovolných

hasičů

Šaratice

děkuje všem členům za celoroční práci, všem svým
příznivcům a sponzorům za přízeň a podporu. Všem
Vám spoluobčanům pak přejeme šťastné a radostné
prožití svátků vánočních a do nového roku 2016 vše
nejlepší, rodinnou pohodu a hlavně hodně zdraví
a štěstí. Těšíme se na Vaši přízeň a setkání s Vámi na akcích pořádaných naším
sborem i v roce následujícím.
hasiči Šaratice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
V sobotu 9. ledna 2016 proběhne v dopoledních hodinách v Šaraticích
tradiční „Tříkrálová sbírka 2016“ pořádaná Charitou České republiky. Předem
děkujeme všem občanům, kteří koledníky vlídně přijmou a přispějí do
zapečetěných pokladniček.
Karel Kalouda – starosta obce, za organizátory sbírky
Markéta Koutná – za koledníky
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 23. 12. 2015.
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