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Vážení a milí čtenáři,
Je druhá polovina června a tak nemohu opomenout, že se blíží čas prázdnin a
dovolených. Nedávno jsem společně s učitelkami mateřské školy pasoval předškoláky
na školáky. Některé děti si celkem zjevně uvědomovaly, že jim začíná další životní
etapa. Podobně jsou na tom vlastně i deváťáci, kteří si velmi brzy převezmou svá
poslední vysvědčení na základní škole a po prázdninách začnou od začátku znovu
v novém prostředí a s novými spolužáky. Takže až ten den přijde, přeji všem hodně
úspěchu a také radosti. To ale hodně předbíhám, protože předtím bude spousta
prázdninových zážitků…
V následujícím odstavci připomenu jeden ze svých slibů podložený veřejnou
deklarací celého zastupitelstva obce (ještě v předešlém složení), že i po schválení
územního plánu budeme pracovat na možnosti dořešit tehdy neřešitelná místa a to
formou změny ÚP. Zdá se, že vnější okolnosti nám jsou nyní mírně nakloněny, a tak
bylo schváleno tzv. „zadání“ a projektant pracuje na řádném zdůvodnění
požadovaných změn. O dalším vývoji budeme samozřejmě informovat.
Dalším tématem je opět kanalizace. Po prvních menších bouřkách jsem absolvoval
několik ústních napadení, že jsme při projektování zbytečně šetřili a že tedy teď máme
malé roury a slabá čerpadla. Jenže ten dotyčný si nechtěl přiznat, že potřebuje přes
svůj „malý kanálek“ na dvorku nacpat do splaškové kanalizace během půlhodiny více
než 5 m3 dešťovky. Přitom reálný denní přítok do ČOV je nyní ze všech tří obcí 140 –
175 m3. V případě, že začne takto pršet, tak rázem tento denní přítok stoupne na 250 –
310 m3. Z toho jasně vyplývá, že těch „dvorků“ je podstatně víc a jejich majitelé je
budou muset dořešit. Je také naprosto nesmyslné, abychom zbytečně zatěžovali a
ohrožovali celý biologický systém ČOV, když to může snadno odtéct do Litavy.
Vždyť ani žádný sedlák si nikdy nepořídil 10 koní a 10 vozů, aby mohl bezdůvodně
převážet z místa na místo svoji úrodu, ale vždy od všeho jen tolik, aby to bylo účelné.
A na závěr vymezeného prostoru bych jako obvykle rád poděkoval za vše, co
dobrého děláte pro naši obec. Přeji vám pohodové prázdninové a dovolenkové dny,
které jistě prožijete každý podle svých představ buď někde ve světě, a nebo zde v
Šaraticích. Vždyť i zde je pěkně.

Karel Kalouda
Prosba: Poznamenejte si do svých telefonů kontakt na hlášení případných poruch, kterých si
všimnete na kanalizaci a domovních šachtách v Šaraticích:

Luboš Bršlica – 773 689 588, Jiří Gottvald – 704 239 366
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016
V letošním školním roce vychází z 9. ročníku 17 žáků. 11 žáků bylo přijato na studijní obory
s maturitou, z toho 1 žák na prestižní gymnázium v Brně. 6 žáků se půjde vyučit řemeslu,
vede učební obor elektrikář.
Ve všech kategoriích letošního ročníku matematické olympiády prokázali naši žáci velmi
dobrou znalost matematiky.
Anna Svobodová, 7. třída, 3. místo
Miroslav Šutera, 8. třída, 3. místo
Dominik Brázdil, 9. třída, 3. místo
Dominik Brázdil postoupil do krajského kola, kde se jako jediný z okresu Vyškov umístil
mezi úspěšnými řešiteli.
Úspěchy ve výtvarných soutěžích Po proudu řeky Moravy a Evropa ve škole
Letos se naši žáci velmi úspěšně zapojili v hodinách výtvarné výchovy do soutěže s námětem
řeky Moravy, kterou vyhlásilo Masarykovo muzeum v Hodoníně.
Ve velké konkurenci získala Andrea Chalúpková ze 4. třídy 2. místo a Tereza Palečková
z 6. třídy 3. místo. Výtvarné práce budou vystaveny v rámci chystané výstavy Moravaztracená řeka.
V krajském kole celostátní soutěže Evropa ve škole dosáhla Lucie Šuterová z 6. třídy
výborného výsledku - obsadila ve své kategorii 2. místo. Její práce s názvem Strach o život
dítěte postoupila do ústředního kola v Praze.
Napsali žáci…
Všichni jsme opět o rok moudřejší a samozřejmě bohatší o zkušenosti a zážitky. Ty máme
nejen ze školního života, ale také z exkurzí. Zmíníme dvě zajímavé akce uspořádané v rámci
projektů - exkurzi do Sonnentoru v Čejkovicích a seminář Stárněme úspěšně.
V pondělí 23. 5. 2016 jsme byli na exkurzi v Sonnentoru. Překvapilo nás, jak to tam hezky
vonělo a v jakém množství a jak kvalitní čaje vyrábí. Zaměstnanci byli moc hodní a provedli
nás celou budovou. Ukázali nám stroje, které drtí bylinky a balí čaje. Cesta po továrně byla
zábavná. Na začátku prohlídky jsme slyšeli příběh o broučcích a také na nás ve skladu čajů
vykukovali skřítci Leandr, Moric a Konstanc. Po prohlídce nám promítali filmy. Zaujal nás
hlavně ten o vzniku firmy. Také jsme vybarvovali obrázky a ochutnávali čaj.
Líbilo se nám, že pro nás v Sonnentoru připravili na konci prohlídky různé soutěže a hry, za
které jsme dostali ceny. Nejlepší bylo, že si vítězové soutěží mohli sami vyrobit čaj. Ale bez
dárku nebyl nikdo, každý dostal svačinový box a plastová zvířátka.
Odjížděli jsme moc neradi a děkujeme, že jsme se mohli na výrobu čajů podívat.
žáci 4. třídy
V úvodu zajímavé dvouhodiny 13. 6. 2016 jsme si pod vedením lektora povídali o vlivu
životního stylu na zdraví jedince a o procesu zdravého stárnutí. Poté jsme podstoupili formou
prožitkové výuky praktika za pomocí simulačních modelů syndromů stáří – poruchy zraku,
sluchu, ztuhnutí kloubů, sehnutí zad, svalové ochablosti, snížené cítivosti a obratnosti rukou.
Seminář pořádala Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF Masarykovy univerzity
v Brně. Tento seminář měl pro nás velký efekt, i když jsme v současné době všichni plni sil.
Starat se o své zdraví tak, abychom byli ve stáří soběstační a měli radost ze života, by se mělo
stát samozřejmou součástí našeho života.
žáci 8. a 9. třídy
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TÁBORÁK
V sobotu 25. června pro Vás uspořádáme táborák se stezkou odvahy pro děti.
Bližší informace budou včas zveřejněny na internetu i v obecním rozhlase 
Hned v neděli navážeme každoroční akcí pro děti na rozloučenou se školním
rokem. Na sportovním areále u Litavy se bude od 14.00 hod. konat Myslivecké
odpoledne.
Kulturní výbor

Z KNIHOVNY
V pondělí 27. června budeme v knihovně
připravovat novou nástěnku – tentokrát s letní
tematikou. V 18 hodin budu vyhlížet děti ve věku
2 až 12 roků, které mi budou chtít pomoct. Přinést
si můžete obrázky (malované či vystříhané) a cokoliv
dalšího, co by se nám na letní prázdninovou nástěnku
mohlo hodit. K dispozici budou nůžky, papíry (i barevné) a pastelky pro ty z Vás,
co budete chtít vyrobit něco přímo na místě 
Ve středu 6. července 2016 bude knihovna z důvodu státního svátku
ZAVŘENÁ. Děkujeme za pochopení 
knihovnice LUCKA
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VÝZVA k úhradě poplatku za popelnice na 2. pololetí r. 2016
OÚ Šaratice vyzývá ty občany, kteří mají poplatek za svoz popelnic uhrazen
pouze na 1. pololetí roku 2016, k úhradě poplatku i na 2. pololetí roku 2016.
Poplatek musí být uhrazen do 30. 6. 2016.

 S ÚSMĚVEM?  K ZAMYŠLENÍ?
Pán řekl Noemu: „Za šest měsíců na zem sešlu déšť, který bude trvat čtyřicet dní
a čtyřicet nocí. Voda zaplaví celou zemi, hory i údolí, a všechno zlé bude zničeno.
Chci, abys postavil Archu a zachránil pár zvířat od každého druhu. Tady na ni máš
plány.“
Šest měsíců uplynulo jako voda. Obloha se zatáhla a začal padat déšť. Noe seděl
na dvorku a plakal.
„Proč jsi nepostavil Archu, jak jsem ti přikázal?“ zeptal se ho Bůh.
„Odpusť mi, pane,“ řekl Noe. „Snažil jsem se, seč jsem mohl, ale stalo se tolik
věcí. Plány, které jsi mi dal, město neschválilo, a tak jsem musel nechat udělat nové.
Pak jsem měl další problémy, protože město tvrdilo, že Archa je nepovolená stavba,
takže jsem musel běžet na katastr sehnat si k ní povolení. Lesnická správa požadovala
povolení ke kácení stromů, a byl jsem žalován ochranáři zvířat, když jsem se snažil
pochytat ta zvířata. Ministerstvo životního prostředí požadovalo vyjádření
o ekologických důsledcích záplavy. Vnitro ode mě chtělo předběžné plány šíření vody.
Na finančním úřadě zablokovali má aktiva, protože tvrdili, že se snažím vyhnout
placení daní tím, že opustím zemi. Úřad práce měl podezření, že ilegálně zaměstnávám
Ukrajince, takže jsem musel dokazovat opak. Je mi líto, pane, ale nemohu Archu
dokončit dříve než za pět let.“
Najednou přestalo pršet, obloha se vyčistila a vysvitlo slunce. Noe se podíval
vzhůru a zeptal se: „Pane, znamená toto, že nebudeš ničit náš svět?“
„Správně,“ odpověděl Bůh. „Úřady to už udělaly za mě.“

LETNÍ
VTÍPEK
Přejeme
hezkou
dovolenou


Odpovědná redaktorka: Lucka Janíčková
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 16. 6. 2016.
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