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Vážení a milí čtenáři,
tento týden začal mnohými z nás oblíbený květen, tedy měsíc kdy okolní
příroda už skutečně ukazuje svoji sílu a začíná a nebo i končí naděje na další
úrodu. To se odvíjí podle toho, v jaké kondici přijdou nechvalně známí
„Zmrzlí“. Dnešní slovo starosty ale nebude žádné zahrádkářské okénko.
Informace tohoto druhu si každý pořídí podle svých zájmů a potřeb. Já se budu
raději věnovat tématu „kanalizace“.
Věřím, že dnes už není potřeba dělat pro šaratické občany nějakou masovou
propagaci o vhodnosti nebo nutnosti splaškové kanalizace. Podle čísel, které
máme k dispozici, drtivá většina trvale obydlených domů je podle dohodnutých
pravidel připojena do podtlakového systému a i největší skeptici musí přiznat, že
to prostě funguje. Kdyby si přeci jen někdo chtěl doplnit nebo oživit informace,
spousta jich je stále na webových stránkách www.litava-dso.cz.
Zásadní a novou informací je ale sdělení, že po všech útrapách od přípravy
projektu, jsme konečně dospěli k ukončení zkušebního provozu SPLAŠKOVÉ
KANALIZACE A ČOV PRO OBCE ŠARATICE, HOSTĚRÁDKY-REŠOV A
ZBÝŠOV a dne 27. dubna 2017 jsme celý tento zhruba desetiletý proces
úspěšně zakončili kolaudací. Když se přihlédne k tomu, že muselo najít
společnou řeč zhruba 5 tisíc fyzických osob, je to určitě důvod k radosti a snad i
k oslavě. Mám nějakou představu, jak by to mohlo vypadat, ale to budeme
muset v rámci všech tří obcí „doladit“. Protože máme ještě během května
spoustu víceméně administrativních úkolů vůči fondu, který nám poskytl dotaci,
viděl bych to na některý teplý červnový den. Přesné informace samozřejmě
poskytneme vhodným a obvyklým způsobem.
Kromě příprav oslav nás ale čeká ještě jedna nepopulární činnost. Se všemi
majiteli připojených nemovitostí totiž musíme uzavřít písemný smluvní vztah.
Za tímto účelem jsou připraveny smlouvy, které Vám zastupitelé osobně
předají k podpisu. Znění této smlouvy je také na výše uvedeném webu.
Často slyším také dotaz: kdy a kolik budeme platit? V té smlouvě je to
samozřejmě popsané. Ve zkratce ale lze napsat, že platit se bude dvakrát do roka
a cena za 1m3 vznikla na základě předpokládaných nákladů s přihlédnutím k
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„ekonomické přijatelnosti občanů“. Je to tedy výsledek jakéhosi kompromisu,
který v minulém roce projednala a následně i schválila všechna tři zastupitelstva
dotčených obcí. Počítá se spíše s tím, že se může jednat v tomto prvním roce
provozu o deficitní hospodaření, které bude dorovnáno z rozpočtů obcí.
Závěrem všem děkuji za všechno dobré, co děláte pro naši obec a přeji vám,
abyste následující snad už teplé dny strávili příjemně v kruhu svých přátel.

Karel Kalouda
Z KNIHOVNY
Pravidelní a všímaví návštěvníci knihovny zřejmě už
zaregistrovali, že se vyměnila jedna z knihovnic. Moniku
Hudečkovou po téměř dvou letech vystřídala v dubnu Petra
Dosoudilová. Budeme se teď střídat, ve většině případů
i pravidelně, abyste věděli, kterou z nás který den
v knihovně najdete, pokud budete potřebovat i osobní
kontakt, ne jen vypůjčit knížky 
Otevírací doba:
pondělí
18–21 hod. s Luckou Janíčkovou
středa
18–21 hod. s Peťou Dosoudilovou
Obě už se těšíme na Vaši návštěvu. Zvláště se pak těšíme na ty z Vás, kteří
už v knihovně nebyli delší dobu a mají doma „poschovávané“ ještě nějaké
vypůjčené knížky. Předběhněte upomínky, které budeme rozesílat příští týden 
knihovnice LUCKA

ZE ŠKOLY – Sběr papíru
Spolek přátel ZŠ a MŠ Šaratice oznamuje, že se jarní sběrová akce papíru
koná ve čtvrtek 25. 5. 2017 od 8:00 hod. do 18:00 hod. Kontejner bude
přistavený za školou.
Nabízíme Vám odvoz papíru přímo od domu.
Kontakt na objednání odvozu papíru: 720 636 553.
A na co použijeme peníze za nasbíraný papír?
Výtěžek poslouží na obnovu herních prvků v zahradě
u školy. Jedná se o nový lanový most a velké
pískoviště. Před školou bude také vysázena nová
zeleň. Kromě toho, že zlepšíme prostředí u školy, učíme se odpad, kterého je
čím dál tím víc, třídit a recyklovat.
Za Vaši pomoc předem děkujeme.
žáci ZŠ a MŠ Šaratice
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POZVÁNKY
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PRO DĚTI – Najděte 10 čtyřlístků
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 S ÚSMĚVEM  – Inteligentní hlášky, které se můžou hodit…
 S manželkou si často vyměňujeme názory. Já přicházím se svým a odcházím
s jejím.
 Když žena říká „Cože?“, tak není hluchá. Je jen milá a dává ti šanci říct svůj
názor lépe, neboli opačně…
 Přišlo mi upozornění, že jsem jako jeden z posledních zaměstnanců nevyplnil
anonymní dotazník.
 Víte, na čem dobře drží kočičí chlupy? Na všem.
 „Vojíne! Neviděl jsem vás včera na tréninku maskování!“ „Děkuji vám, pane!“
 Umím karate a aikido. A taky spoustu jiných japonských slov.
 Optimista je člověk, který v pondělí ráno při nástupu do práce zvolá: „A pozítří
už máme středu!“
 „Vegetarián“ je starý indiánský výraz pro „špatný lovec“.
 Jsem jako džin… Zjevím se všude, kde se otevře láhev.
 Když Graham Bell vynalezl telefon, měl už tři zmeškané hovory od Járy
Cimrmana.
 Muži mají také city. Například cítí hlad.
 Nikdy se nevzdávej svých snů. Prostě spi dál.
 Proč ženy vždy vědí, kde co je? Protože to tam přendaly z místa, kde to bylo.
 „Seznámila jsem se s perfektním chlapem. On měl peníze a já zkušenosti.“
„A jak to dopadlo?“ „Teď mám peníze já a on zkušenosti.“
 Facebook spadl a nefunguje. Produktivita práce po celém světě stoupla o tisíce
procent.
 „Proč jdeš vždycky na balkon, když tvá žena zpívá?“ „Aby si nikdo nemohl
myslet, že ji biju.“
 Nehubnu do plavek… Tloustnu do nafukovacího kruhu, aby mi nespadl.
 Život je jako bonboniéra. Tlustým lidem nevydrží dlouho.
 Nedávný průzkum ukázal, že žena s mírnou obezitou žije déle než muž, který
se o tom zmíní.
 Pokud se někdy ztratíte v lese, kompas vám pomůže ztratit se víc na sever.
 Nejlepší způsob, jak si zapamatovat narozeniny své ženy, je jednou na ně
zapomenout.
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 6. 5. 2017.
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