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Vážení a milí čtenáři,
blíží se konec října a mimo jiné i příchod tzv. zimního času. Je to ale doba, kterou
mnozí nemají rádi, protože jaksi z principu nemají rádi jakoukoliv změnu. Dvě další
změny jsme navíc připravili i na našem Obecním úřadě. Na posledním jednání
zastupitelstva byl totiž jednomyslně přijat můj návrh, abychom i s tímto termínem
změnili úřední hodiny Obecního úřadu. Již delší dobu jsme totiž sledovali, že
prakticky nikdo nechodí řešit své problémy v době od 18.00 do 19.00 hod. a je tedy
zbytečné tuto dobu mít pravidelně vyčleněnou pro jednání s náhodně a velmi zřídka
příchozími občany. Samozřejmě, že tam se spolupracovnicemi mezitím jen nesedíme
a nelelkujeme. Tu práci si ale můžeme úspěšně naplánovat i na jinou část dne a večerní
hodiny budeme raději věnovat našim rodinám, popř. svým koníčkům.
Od pondělí 31. 10. 2016 se tedy úřední hodiny mění následovně:
Starosta:
PO, ST
8–11 a 16–18 hod.
ÚT, ČT, PÁ dle dohody
Místostarosta: PO, ST
8–10 hod.
Účetní a matrika: PO, ST 8–11 a 13–18 hod.
ÚT, ČT, PÁ 8–11 hod.
Dodržujte, prosím, výše uvedené úřední hodiny, protože mimo tuto dobu
zpracováváme podklady a vytváříme dokumenty, které vyplynou z vašich návštěv,
a ty, které vyžadují nám nadřízené orgány. Jistě mi dáte za pravdu, že obojí se lépe
a snadněji tvoří v nerušeném prostředí. I z toho důvodu nelze na žádném úřadu
zaměňovat pojmy úřední doba a pracovní doba.
Další změna už není tak neobvyklá. Jedná se pravidelnou změnu doby, kdy je
možno volně ukládat odpad do kontejnerů ve dvoře obecního úřadu.
Nová provozní doba, kdy je tedy po dobu zimního času volný přístup ke
kontejnerům na vybrané komodity odpadu:
Pondělí–sobota: 8–17 hod. (neděle a svátky po dohodě)
V poslední době jsem byl dotazován i na poplatky za kanalizaci. K tomu na tomto
místě jen velmi krátce – v následujících dnech budou připraveny smlouvy se všemi
majiteli nemovitostí. Ty tento smluvní vztah řádně popíší a budou podkladem pro
fakturace, které budou probíhat dvakrát do roka. Přesná data zdanitelných plnění jsou
ještě předmětem jednání ve výboru DSO a budou jasně stanovena v těchto smlouvách.

A na úplný závěr jako obvykle děkuji Vám všem za všechno dobré, co
děláte pro naši obec.

Karel Kalouda
1

POZVÁNKY

POZVÁNKA NA DUŠIČKY

Mše svatá ze Slavnosti Všech svatých 1. listopadu 2016 v 17.00 hodin v kostele
Mše svatá za všechny věrné zemřelé 2. listopadu 2016 v 17.00 hodin v kostele
Dušičková pobožnost na hřbitově v Šaraticích bude 2. listopadu v 17.50 hod.
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V sobotu 19. listopadu se koná kácení máje.
Začátek ve 20.00 hod.
Srdečně zvou stárci!

KLUB PRO RODIČE S MALÝMI DĚTMI S L U N Í Č K O
Zveme rodiče s dětmi do věku asi 4 let ke cvičení, zpívání, pohybovým
hrám, kreslení a tvoření
do sálku přízemí fary v Šaraticích od 9.30 do 11.00 hodin
vždy ve středu s dětmi 2,5 let a staršími
a každý čtvrtek s dětmi ve věku do 2,5 let.
Těší se na vás maminky s malými dětmi.

CO JEŠTĚ CHYSTÁ KULTURNÍ VÝBOR?
V prvním letošním čísle Obecního zpravodaje vyšel plán akcí Kulturního výboru
na rok 2016. S čistým svědomím můžu říct, že zatím se nám podařilo splnit vše, co
jsme slíbili a hodláme v tom pokračovat 
Na pozvánku na drakiádu už jste mohli narazit na předchozí stránce. Kromě toho
ještě připravujeme na první adventní neděli tradiční rozsvěcení stromu, které bude
stejně jako loni spojené i s odpoledním programem a posezením v sále OÚ.
V prosinci nás potom ještě čeká Obecní Mikuláš, Setkání seniorů a na závěr roku
Silvestrovská bečka & Obecní ohňostroj. Na všechny tyto akce Vás ještě včas
upozorníme 
za Kulturní výbor předsedkyně LUCKA
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ZE ŠKOLY – Zajímá Vás, co je ve škole nového?
Modernizace prostředí školy
Našim trvalým cílem je vylepšovat prostředí školy tak, aby se v ní žáci cítili
dobře
a aby měli pedagogové a ostatní pracovníci odpovídající moderní pracoviště. Lze
konstatovat, že se nám v poslední době podařilo několik výrazných vylepšení – např.
jsme vyměnili nábytek v 1. třídě, relaxační koutky ve třídách vybavili novými koberci
nebo zrekonstruovali sociální zařízení pro žáky za finanční pomoci spádových obcí
Zbýšova a Hostěrádek-Rešova.
Za mimořádnou pozornost stojí finančně nákladná rekonstrukce plynové
kotelny. Za zdárné zajištění uvedené akce v průběhu letních prázdnin si zvláštní
poděkování zaslouží za zřizovatele školy pan starosta Karel Kalouda a zastupitelé naší
obce.
Nárůst počtu žáků
V současné době máme 243 žáků a pro příští školní rok musíme řešit navýšení
kapacity školy ze současných 245 žáků na 280. První krok, dá se říci nejdůležitější, to
je schválení nové kapacity Krajskou hygienickou stanicí, už máme za sebou. Dětí stále
přibývá, takže v dubnu 2017 přijde k zápisu do 1. třídy 46 předškoláků z našeho
spádového obvodu.
Dále plánujeme rekonstrukci a vybavení zahrádky u školy odpovídajícími
herními prvky. Jde o to, aby prostředí, ve kterém tráví děti za pěkného počasí většinu
času, bylo nejen motivující, ale hlavně bezpečné. Potěšující je, že iniciativa na úpravu
prostoru u školy, vyšla od rodičů – ze Spolku přátel ZŠ a MŠ Šaratice.
Mgr. Eliška Sokolovská, ředitelka školy

Odpovědná redaktorka: Lucka Janíčková
Své příspěvky a podněty můžete odevzdávat na OÚ a v knihovně
nebo elektronicky na adrese knihovna@saratice.cz.
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