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Vážení a milí čtenáři,
dnešní vydání zpravodaje bych využil k informaci o jednom problému, který se
řešil na jednání Zastupitelstva obce, protože se mě „na to lidi ptají“.
Na základě petice občanů Šaratic za zvýšení bezpečnosti v ulici Ostudy (značkou
snížení povolené rychlosti a osazením zpomalovacích retardérů apod.) nechalo
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) zpracovat od odborné firmy možná řešení této
situace. Při jednotlivých konzultacích s Policií ČR vyplynulo, že je potřeba vyřešit
změnu dopravního značení i v navazující lokalitě, konkrétně v ulicích Kotrč a Na
Dolech. Protože se tyto změny nějakým způsobem budou dotýkat celkem 109
nemovitostí, ZO zrealizovalo návrh na uspořádání minireferenda mezi dotčenými
občany. Když to zjednoduším: byla jedna varianta s možností parkování na těchto
místních silnicích za předpokladu jednosměrného provozu a druhá varianta ponechat
obousměrný provoz, ale bez možnosti legálního parkování – vozovka není pro tento
způsob odstavení vozidla dostatečně široká.
Na posledním zasedání jsme měli k dispozici výsledky tohoto referenda, a protože
hlasování občanů dopadlo v poměru 69:12 ve prospěch zachování obousměrného
provozu, budou za vhodných klimatických podmínek osazeny příslušné značky
a zpomalovací retardéry. Majitele osobních vozidel, kteří zde parkují, a vlastně se
pravidelně a dlouhodobě dopouštějí přestupku, mám vyzvat, aby se zamysleli, co
udělají pro to, aby se nevystavovali přestupkovému řízení.
To je tedy alespoň ve zkratce k rozhodnutí ZO, které nutně muselo mít více nebo
méně odpůrců. Ostatní body jednání a přijatá usnesení si můžete jako vždy přečíst na
úřední desce nebo na www.saratice.cz.
Na závěr vymezeného prostoru bych jako obvykle rád poděkoval za vše, co
dobrého děláte pro naši obec. Přeji vám tedy, aby i následující dny byly pokud možno
pohodové.

Karel Kalouda
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OBECNÍ MIKULÁŠ
Pro rodiče a jejich děti letos Kulturní výbor opět pořádá tzv. Obecního Mikuláše,
přičemž navštíví přihlášené děti Mikuláš se svojí družinou v úterý 5. prosince u nich
doma. Přihlášky, které mohou rodiče v případě zájmu o tuto „službu“ vyplnit a vhodit
do schránky na Obecním úřadě, jsou již týden k dispozici ve školkách i v kanceláři
OÚ. Nejzazší termín odevzdání přihlášek je neděle 3. prosince!
za Kulturní výbor předsedkyně LUCKA

POZVÁNKY
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CO PRO VÁS CHYSTÁ KULTURNÍ VÝBOR NA ROK 2018?
1. 1.
6. 1.
21. 3.
30. 4.
2. 6.
16. 6.
29. 6.
2. 9.
22. 9.

Novoroční lampionovo-prskavkový průvod
Tříkrálový koncert – Karel Gott Revival a hosté
Probouzení broučků
Pálení čarodějnic
Tajná výprava za poznáním Šaratic a blízkého okolí
Šaratický kotlík & minifestival
Táborák a stezka odvahy
Myslivecké odpoledne
Termální lázně
za Kulturní výbor předsedkyně LUCKA
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NAJDI 10 ROZDÍLŮ A OBRÁZEK SI VYMALUJ 
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ
– První výzvy na podporu projektů na území MAS
Místní akční skupině (MAS) Slavkovské bojiště
byl schválen řídícími orgány tří ministerstev
strategický dokument (dále „Strategie MAS
Slavkovské bojiště“) do roku 2023. V praxi to
znamená, že MAS Slavkovské bojiště v příštích pěti
letech pomůže ministerstvům do území přerozdělit cca
117 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost,
Programu
rozvoje
venkova
a Integrovaného
regionálního operačního programu. Přerozdělování
finančních prostředků se bude dít prostřednictvím vyhlašování výzev na podporu
konkrétních projektů. Důležitými podmínkami pro žadatele je, aby byli z území MAS
Slavkovské bojiště a jejich projekt odpovídal cílům, které si schválená Strategie MAS
Slavkovské bojiště vytyčila.
První výzvy na předkládání projektových záměrů MAS Slavkovské bojiště chystá
na přelomu roku 2017/18 a to pro podnikatele v zemědělství, kteří si tak mohou
pořídit nové zázemí nebo zařízení pro svoji živočišnou nebo rostlinnou výrobu nebo
pro zpracování svých produktů. První výzva se bude týkat také nezemědělců na
přestavbu, modernizaci či novou výstavbu své provozovny, kanceláře nebo na pořízení
strojů, technologií a dalšího vybavení jako je nákup zařízení, užitkových vozů
kategorie N1, pořízení hardwaru, softwaru.
Již v prosinci bude vyhlášena výzva z Operačního programu Zaměstnanost pro
zájemce na založení a provozování dětské skupiny, školního klubu nebo
příměstských táborů. Protože se jedná o operační program Zaměstnanost, budou mít
žadatelé možnost z této dotace zaplatit především osoby pečující o svěřené děti. První
seminář pro žadatele se bude konat v pondělí 11. prosince 2017 v 15:30 hodin
v Hruškách u Slavkova v sále obecní hospody.
Během příští roku budou vyhlášeny další výzvy, některé určené také pro obce na
území MAS Slavkovské bojiště. Jedná se především o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu na rozšíření kapacity školek, vybavení odborných
učeben základních škol nebo na výstavbu a rekonstrukci místních komunikací.
Finanční prostředky alokované na realizaci Strategie MAS Slavkovské bojiště
budou vyplaceny žadatelům po úspěšné realizaci projektu, u opatření z Operačního
programu Zaměstnanost jsou vypláceny průběžně. Výhodou čerpání dotací přes místní
akční skupiny je nižší podíl spolufinancování žadatele, pomoc s administrativou ze
strany kanceláře MAS.
Celé znění Strategie MAS Slavkovské bojiště a vyhlašovaných výzev je dispozici
na našich webových stránkách www.mas-slavkovskebojiste.cz.
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště
www.mas-slavkovskebojiste.cz
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Z FARNOSTI
Svátost smíření – Vánoce 2017
Šaratice 18. 12. – kostel sv. Mikuláše 17:00 až 18:30 h.
Vážany nad Litavou – 21. 12. kostel sv. Bartoloměje 17:00 až 17:50 h.
Kobeřice u Brna – 21. 12. kostel sv. Jiljí 17:30 až 18:20 h.
Vánoční bohoslužby 2017 ve farním kostele sv. Mikuláše v Šaraticích
24. 12.
mše svatá v 9:00 h. a mše svatá ve 21:00 h
24. 12.
mše svatá v Kobeřicích u Brna v 16:00 h
24. 12.
mše svatá ve Vážanech nad Litavou ve 20:00 h
25. 12.
mše svatá v 9:00 h + Te Deum a svátostné požehnání (hraje schola
Nicolas Band)
26. 12.
mše svatá v 9:00 h
30. 12.
mše svatá v 17:00 h + adorace s poděkováním za uplynulý rok
a svátostné požehnání
31. 12.
mše svatá s obnovou manželských slibů v 9:00 h
1. 1.
mše svatá v 9:00 h
Radostné a požehnané prožití adventu a celé doby vánoční Vám přeje
pater Vít M. Červenka, O. Praem.

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO ŠARATICE
Provoz o vánočních svátcích 2017
MUDr. Jan Pikolon, praktický lékař pro dospělé:
 ve dnech 27.–29. 12. 2017 (ST, ČT, PÁ) ordinuje od 7.30 do 11.00 hod.
MUDr. Miroslava Lejsková, dětské oddělení:
 ve dnech 27. – 29. 12. 2017 (ST, ČT, PÁ) ordinuje také pouze od 7.30 do
11.00 hodin
 pozor: ve ST a v PÁ má MUDr. Lejsková ordinační hodiny na středisku
v Otnicích
Zubní oddělení Šaratice je stále z technických důvodů mimo provoz.

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 28. 11. 2017.
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