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Vážení a milí čtenáři,
Je to zhruba dva měsíce, co jsem Vám na tomto místě přál pěknou dovolenou
a dětem příjemné prázdniny. A alespoň mně to uběhlo velice rychle a je před
námi už jen několik posledních srpnových dnů. Někdo z toho má možná špatný
pocit, ale mně osobně se vlastně vždy toto období vcelku líbilo. V dětství to bylo
dané i tím, že většinou už všichni vrstevníci byli zpět z táborů a „pobytů u
babiček“ a bylo tedy trochu více společných příležitostí na využití posledních
volných dnů. Současně to bylo i očekávání příjezdu kolotočů, které však v mém
dětství spíš zahajovaly školní rok (hody byly první zářijovou neděli).
S přibývajícími roky mě na hodech lákaly pochopitelně i jiné záležitosti.
Každoročně si to připomínám, když vidím, jak se i dnešní stárci a stárky
společně připravují na ten po všech stránkách náročný víkend. I zde bych jim
rád poděkoval, že ten svůj elán a čas ochotně věnují něčemu, co zpestří život
celé obci.
Ale díky osobnímu prožitku mám posledních několik roků srpen spojený i
s drobnou meditací. Přemýšlím, jestli se nevěnuji zbytečnostem a mezi tím mi
neunikají věci pro spokojený život podstatné. A všichni víme, že jsou chvíle,
které se už prostě nedají vrátit. Věřte mi, že si v některých situacích při
„starostování“ připadám tak trochu jako v nějakém sitcomu. Je totiž zajímavé,
jak naprosto odlišně vnímáme tutéž záležitost, jestliže jsme její přímí účastníci hlavní hrdinové a nebo jen diváci. Proto mám jednu prosbu – učme se
rozpoznávat věci skutečně důležité a nezatěžujme se a nezdržujme se těmi
nepodstatnými. Budeme pak všichni i v té dnešní uspěchané době více
spokojení.
A na závěr vymezeného prostoru bych jako obvykle rád poděkoval za vše
dobré, co děláte pro naši obec, aby se v ní žilo příjemně. Přeji vám tedy, aby i
dny po hodech byly pokud možno pohodové.

Karel Kalouda
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POZVÁNKY
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ZÁJEZD DO TERMÁLŮ S KULTURNÍM VÝBOREM
Kulturní výbor pro Vás uspořádá v sobotu 24. září relaxační jednodenní
zájezd na Slovensko do termálních lázní v Dunajské Strede. Zájemci ať si,
prosím, již teď rezervují místo v kanceláři OÚ, kde od nich bude vybrána cena
za dopravu ve výši 350 Kč, případně 36 Kč za cestovní pojištění.
V Thermalparku Dunajská Streda je využívána termální voda s vysokou
koncentrací minerálních látek z vrtu vyvěrajícího přímo u Hotelu
THERMALPARK**. Termální voda vyvěrá z hloubky 1.600 metrů a na
povrchu dosahuje 57 °C. Termální voda je vhodná nejen na plávání, ale
především má příznivé účinky na pohybové ústrojí.
Na ploše 18 hektarů jsou návštěvníkům k dispozici čtyři vnitřní a šest
venkovních bazénů s mineralizovanou léčivou vodou s teplotou od 24 °C do
40 °C. Celý wellness komplex je bezbariérový.
Na vstupné do areálu si, prosím, připravte Eura předem, výměna hotovosti
na hranicích nebude možná. V případě zájmu jednotlivcům směnu zařídíme. Při
využití skupinové slevy Vás přijde celodenní vstupenka na 6,50 EUR za
dospělého, 5,50 EUR za seniora nebo studenta a 4,50 EUR za dítě do 14 let.
Bližší informace na letáčcích v kanceláři OÚ a na internetu.
KV
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JIŽNÍ MORAVA ČTE
Obecní knihovna Šaratice se zapojila do literární soutěže Jižní Morava čte, kterou
vyhlásily Městská knihovna v Břeclavi a Moravská zemská knihovna s podporou
dotace Jihomoravského kraje.
Ve vybraných knihovnách Jihomoravského kraje bude na začátku září vyhlášena
literární soutěž pro děti a mládež na téma „Mýty a legendy mého kraje“. Povídky,
pohádky, eseje či básničky na motivy legend a pověstí skutečných či vymyšlených
v maximálním rozsahu pěti stran budou moci děti odevzdávat v knihovně do konce
října. Soutěž probíhá ve dvou věkových kategoriích 6–9 let a 10–18 let. Děti se při
slavnostním vyhlášení na konci listopadu u příležitosti Dne pro dětskou knihu, mohou
těšit na zajímavé ceny a pozvánku do brněnského divadla.
Oficiálně bude soutěž vyhlášena a odstartována v rámci veřejného čtení
v knihovně, které se uskuteční v pondělí 5. září v 17.30 hod. Pozvánku s bližšími
informacemi najdete včas na stránkách knihovny i na Facebooku.

Přihláška do soutěže Jižní Morava čte 2016
Odevzdáním vyplněné přihlášky a zapojením do soutěže vyjadřuje soutěžící
souhlas s pravidly soutěže (včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu
stanoveném těmito pravidly, která jsou k přečtení na http://jiznimoravacte.mzk.cz/
a v knihovně).
Odevzdání přihlášky je podmínkou účasti v soutěži. Přihlášky budou samozřejmě
k dispozici i v knihovně.
Jméno a příjmení
Datum narození
E-mail
Telefon
Adresa bydliště
Adresa školy, třída
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Kontakt na zákonného zástupce
knihovnice LUCKA

KRAJSKÉ VOLBY 2016
Ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhnou volby do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje. Pokud naši občané hodlají využít svého volebního
práva, mohou tak učinit
 v pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hod.
 v sobotu 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hod.
Volební místnost je umístěna v budově Obecního úřadu Šaratice, Náves
83, 1. patro – Obřadní síň.
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Každému voliči bude umožněno hlasovat poté, co prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky (lze prokázat platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky).
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen v obci k trvalému pobytu.
Voliči nejpozději v úterý 4. října 2016 obdrží hlasovací lístky pro volby do
Zastupitelstva Jihomoravského kraje.
Pokud se občan, který se hodlá voleb zúčastnit a ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů se nemůže osobně dostavit do volební místnosti, žádáme
jej, aby tuto skutečnost nahlásil v kanceláři OÚ Šaratice (do pátku 7. 10. 2016
do 12.00 hod.). V době konání voleb může tuto skutečnost nahlásit přímo
okrskové volební komisi (OVK); telefonní číslo do volební místnosti
v Šaraticích: 606 107 503. Členové OVK takového voliče navštíví s přenosnou
volební schránkou u něj doma.
________________________________________________________________
Voličský průkaz:
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož volebním seznamu
je zapsán, může obecní úřad požádat o vydání voličského průkazu. O vydání
voličského průkazu lze požádat písemně (nejpozději do pátku 30. 9. 2016) nebo
osobně (nejpozději do středy 5. října 2016 do 16.00 hodin). Voličský průkaz
opravňuje voliče odvolit v kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do územního
obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič
přihlášen k trvalému pobytu.

 S ÚSMĚVEM  – Rozdíl mezi mužem a ženou, když se říznou do prstu…
ŽENA – pomyslí si „auvajs“ a…
 strčí prst do pusy, aby krev neukápla, druhou rukou si zalepí ránu a pokračuje
v práci.
MUŽ – zařve „do p*dele“ a…
 Natáhne ruku co nejdál od sebe.
 Dívá se jiným směrem, protože nesnáší pohled na krev.
 Volá o pomoc.
 Vytřeštěně zírá na flek, který se dělá na koberci.
 Musí se posadit, protože mu začíná být divně.
 Odstrčí nabízenou náplast, protože se mu zdá malá na to jeho obrovské zranění.
 Chce k večeři veliký steak, aby obnovil tvorbu krevních buněk.
 Vyžaduje nutně pár piv proti stresu a bolesti.
 Odlepí náplast, aby se podíval, jestli rána ještě krvácí.
 Tak dlouho mačká ránu, až z ní opět začne crčet krev.
 S tlustým obvazem jde večer do hospody a frajersky říká, že „to opravdu nestojí za
řeč!“
na Internetu pro Vás vyhledala LUCKA
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Není to dlouho, co si velcí i malí školáčci zavýskli: „Hurá, konec školního roku
je konečně tady!“
Ještě než se naposledy zamkly dveře mateřské školy, nastal čas loučení
s nejstaršími dětmi – předškoláky, kteří odcházejí po prázdninách do základní
školy.
Děti budou mít jistě na co vzpomínat, protože celý letošní školní rok byl pestrý
a bohatý na zážitky. Jistě si vzpomenou na celou řadu kulturních a vzdělávacích
pořadů pro děti, návštěvy divadelních představení v divadle Radost, ve Zbýšově,
muzikoterapii, návštěvu v dílně uměleckého kováře, předplavecký výcvik
ve Vyškově a další akce. Tradičním trhákem pro děti byl již XIV. ročník Sportovní
olympiády a výlety na zámek do Bučovic a na Mohylu míru. Chtěla bych
poděkovat rodičům, zejména maminkám, kteří svou účastí a programem pro děti
přispěli ke zdárnému průběhu dalších akcí, jako oslava MDD, olympiáda, výlet na
Mohylu a rozloučení s předškoláky.
Velké poděkování za vynikající práci patří paní učitelce Alence Bartoškové,
která odchází. Přejeme jí hodně zdraví do dalších let.
Prázdniny se pomalu krátí, a proto se již začínáme připravovat na začátek
nového školního roku, kdy se v mateřské škole přivítáme i s novými dětmi. Proto
bych ráda pozvala všechny rodiče na informační schůzku, tentokrát bez dětí.
Dozvíte se řadu nových informací a děti rozdělíme do tříd.
Věra Bugárová

Mateřská škola v Šaraticích oznamuje, že informační schůzka pro rodiče
(prosíme bez dětí) se koná ve čtvrtek 25. 8. v 16 hod. v budově MŠ Malá Amerika.
Účast nutná.
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 18. 8. 2016.
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