Občasník OÚ v Šaraticích

Vánoce 2016, vydán 23. 12. 2016

Mimořádné vánoční a silvestrovské vydání
Vážení a milí čtenáři,
pomalu končí doba přípravy na Vánoce, tedy na svátek, jehož jedinečnou
atmosféru má rád snad každý. Konec roku je také čas, kdy bilancujeme osobní
i pracovní události, které jsme za těch posledních dvanáct měsíců prožili.
Zároveň přemýšlíme nad tím, co nám přinese rok přicházející. Rok, který máme
před sebou, byl vyhlášen v naší republice Rokem venkova. Bude to možná
příležitost ukázat, co se nám na venkově podařilo, čím se můžeme pochlubit a
jestli je pořád pravda, že lidi i na naší vesnici spojuje vzájemná podpora, která
přispívá ke společnému aktivnímu životu všech obyvatel, tzn. že se tu dobře cítí
mladí i staří.
Na tomto místě Vám všem děkuji za všechno dobré, co děláte pro naši obec
a přeji Vám, aby vám ta příjemná atmosféra svátečních dnů vydržela 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: A jako malý symbolický dárek jsme pro Vás opět připravili
jednostránkový obecní kalendář, který díky formátu A3 nebudeme mačkat do
vašich schránek, ale je volně k odběru v obou obchodech a v kanceláři OÚ.
Mělo by sice vystačit na každou domácnost, ale znáte to: „Kdo dřív přijde...“ 
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Z FARNOSTI – Bohoslužby Vánoce 2016 a Nový rok 2017
Vigilie slavnosti Narození Páně
24. 12. 2016 v 16:00 hod. Kobeřice u Brna (kostel sv. Jiljí) – mše svatá pro děti
24. 12. 2016 ve 20:00 hod. Vážany nad Litavou (kostel sv. Bartoloměje)
24. 12. 2016 ve 21:30 hod. Šaratice (farní kostel)
Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční
25. 12. 2016 v 9:00 hod. Šaratice (farní kostel)
Svátek sv. Štěpána
26. 12. 2016 v 9:00 hod. Šaratice (farní kostel)
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
30. 12. 2016 v 17:00 hod. Šaratice (farní kostel) – žehnání manželům + obnova
manželských slibů
Na poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
31. 12. 2016 v 17:00 hod. Šaratice (farní kostel) + adorace NSO
Slavnost Matky Boží Panny Marie
1. 1. 2017 v 9:00 hod. Šaratice (farní kostel)

PLESOVÁ SEZÓNA V ŠARATICÍCH
14. 1. 2017
15. 1. 2017
28. 1. 2017
18. 2. 2017
25. 2. 2017

20.00 hod.
14.30 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.

Školní ples
Karneval pro celou rodinu
Sportovní karneval
Myslivecký ples
Tradiční ostatky
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DORKAS
Kurz šití
Vždy lichý týden v úterý v 830–1130 hod. v prostorách knihovny na faře.
Kurz je zcela zdarma, pokud budete mít svůj materiál.
V případě zájmu se přihlaste na e-mail: heluskrejci@seznam.cz
Těším se na Vás, Helena K.

Z KNIHOVNY
Nejen našim čtenářům přejeme pohodové prožití
vánočních svátků – třeba i s pěknou knížkou –
a v novém roce 2017 ať máte pokaždé co číst…
knihovnice Lucka & Monča
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K ZAMYŠLENÍ – Vánoční příběh
Jistý člověk jménem Mogo považoval Vánoce za zcela bezvýznamný svátek. Večer
24. prosince měl za nejsmutnější v roce, protože různí lidé si tehdy uvědomují, jak
osamělí jsou, nebo si připomínají milovanou osobu, která toho roku zemřela.
Mogo byl dobrý člověk. Měl rodinu, hleděl pomáhat bližním a v obchodních
záležitostech si počínal čestně. Nemohl však připustit, že lidé jsou tak prostoduší
a věří, že Bůh sestoupil na zem jen proto, aby jim poskytl útěchu. Protože měl své
zásady, nebál se říkat všem, že Vánoce nejenže jsou spíš smutné než veselé, ale že také
vycházejí z nepravdivého příběhu o Bohu, který se proměnil v člověka.
V předvečer oslavy Kristova narození se jeho nejbližší – tedy žena a děti – jako
vždy chystali do kostela. A Mogo je jako vždy poslal, aby šli sami, řka: „Bylo by to
ode mne pokrytectví, kdybych šel s vámi. Budu tady čekat, až se vrátíte.“
Když rodina odešla, Mogo usedl na svou oblíbenou židli, rozdělal oheň v krbu
a pustil se do četby novin. Brzy ho však vyrušil hluk za oknem, následovaný dalšími.
Mogo v domnění, že se někdo baví sněhovými koulemi, přes sebe přehodil kabát
a vyšel ven, doufaje, že vetřelci nažene
strach.
Jakmile otevřel dveře, uviděl hejno ptáků,
kteří se ztratili v bouři a teď se chvěli zimou
ve sněhu. Jakmile zpozorovali osvětlený
dům, snažili se vniknout dovnitř, ale jak
narazili na okenní tabuli, pohmoždili si
křídla, takže nemohli létat, dokud se jim
nezahojí.
„Přece ta stvoření nenechám tam venku,“
pomyslel si Mogo. „Jak jim pomoci?“
Zamířil k vratům garáže, otevřel je a rozsvítil. Avšak ptáci se nepohnuli.
„Mají strach,“ řekl si Mogo. Vrátil se do
domu, sebral pár kousků chleba a drobky
vyznačil cestičku až k osvětlené garáži. Ale bez výsledku.
Mogo rozevřel náruč, pokusil se je pobízet laskavým voláním, tu a tam některého
jemně popostrčil, ale ptáci byli ještě neklidnější, začali se zmítat a bezhlavě pobíhat po
sněhu, přičemž zbytečně ztráceli tu trošku sil, která jim ještě zbyla.
Mogo už nevěděl, co si počít. „Musíte mě mít za kohosi strašného,“ řekl nahlas.
„Což nechápete, že ke mně můžete mít důvěru?“ A všecek zoufalý zvolal: „Kdybych
se teď mohl jen na několik málo okamžiků proměnit v ptáka, pochopili byste, že vás
chci opravdu zachránit!“
V tu chvíli zazněl kostelní zvon ohlašující půlnoc. Tu se jeden z ptáků proměnil
v anděla a zeptal se Moga: „Teď už chápeš, proč se Bůh musel proměnit v člověka?“
A Mogo, v očích slzy, poklekl ve sněhu a odvětil: „Odpusť mi, anděli. Teď už
chápu, že důvěřovat můžeme jen těm, kdo se nám podobají a zakoušejí totéž co my.“
Vánoční příběh napsal Paulo Coelho a je to volné zpracování
povídky „Come and Follow Me“ Paula H. Dunna.
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO ŠARATICE – provoz o vánocích
Zubní oddělení, MUDr. Václav Buchta:

neordinuje z provozních důvodů již od listopadu 2016 až do 6. 1. 2017.
Praktický lékař pro dospělé, MUDr. Jan Pikolon a dětské oddělení, MUDr. Miroslava
Lejsková mají mezi svátky, tj. 27. 12. 2016 – 30. 12. 2016 běžnou ordinační dobu.

OBECNÍ ÚŘAD ŠARATICE upozorňuje občany, že posledním
úředním dnem pro veřejnost v tomto roce byl čtvrtek 22. prosince 2016.
Děkujeme za pochopení.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 V ŠARATICÍCH
Oznamujeme občanům, že se v sobotu 7. ledna 2017
v dopoledních hodinách uskuteční v Šaraticích tradiční
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky.
Děkujeme předem všem občanům, kteří koledníky vlídně
přijmou a přispějí do zapečetěných pokladniček.

POPLATKY ZA POPELNICE A PSY V ROCE 2017
Obecní úřad Šaratice upozorňuje občany, že od pondělí 9. ledna 2017 se začínají
vybírat poplatky za popelnice a poplatek za psy. Výše poplatků zůstává stejná jako
v předešlém roce, poplatek tedy činí:
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 trvalému pobytu – poplatkovou povinnost má vlastník nemovitosti.
Poplatkovou povinnost mají také cizinci, kteří jsou hlášeni k pobytu v naší obci.
Poplatek za psy:
50 Kč/rok – základní sazba za jednoho psa
75 Kč/rok – za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Poplatky je nutné uhradit do 31. 3. 2017. V případě pololetní platby je nutné 1. pololetí
uhradit do 31. 3. 2017, 2. pololetí roku pak do 30. 6. 2017.
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 svátků
Sběrné dvory společnosti RESPONO budou ve dnech 24.–26. a 31. 12. 2016 pro
veřejnost uzavřeny.
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 23. 12. 2016.
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