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Mimořádné vánoční a silvestrovské vydání

Vážení a milí čtenáři,
právě listujete v posledním letošním vydání našeho Obecního zpravodaje
a je to číslo, které je tradičně věnováno vánoční době a příchodu nového roku.
Troufám si tvrdit, že většina z nás považuje tyto sváteční dny za dny
výjimečné. Děti i my dospělí je vnímáme přes sváteční atmosféru a vzpomínky
na rodinnou pohodu u štědrovečerního stolu, na radost z darovaných a přijatých
pozorností. Snažme se tedy, abychom tuto pohodu dokázali znovu vytvořit
i letos pro všechny naše nejbližší. Co si budeme nalhávat, lidská paměť je velmi
děravá, takže si určitě nevzpomeneme, jak velkou televizi, jak rychlý počítač,
tablet nebo telefon jsme kdy dostali. To podstatné - tu příjemnou atmosféru si
ale určitě zapamatujeme a snad se ji budeme snažit šířit kolem sebe i v dalších
dnech nového roku.
Za zastupitele obce Šaratice a zaměstnance OÚ Vám přeji, abyste se
úspěšně přenesli přes všechny životní 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: Pokud budete mít chuť, dojděte se společně s námi rozloučit
se starým rokem za OÚ. Ve 22.00 hod odpálíme tradiční obecní ohňostroj –
svařáček bude k dispozici od cca 21.30 hod.
A jako malý symbolický dárek jsme pro Vás opět připravili jednostránkový
obecní kalendář (tentokrát s fotografiemi spojenými s historií naší obce)
ve formátu A3, který nebudeme mačkat do Vašich schránek, ale je zdarma
k odběru v kanceláři OÚ (třeba při platbě poplatků??? ).
1

POSTŘEHY nejen Z POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITESTVA
Na „předvánočním“ jednání zastupitelstva obce, které mělo na
programu i zásadní body pro rozvoj naší obce, zazněly při projednávání
bodu „různé“ docela zajímavé otázky jako např. proč je tak málo laviček
na novém dětském hřišti a jestli se nemohou doplnit nějaké herní prvky
i pro věkovou kategorii batolata. Na otázky tohoto typu samozřejmě znám
odpověď a nedělá mi problém na taková témata diskutovat. Jen mi trochu
vadí, že o těchto a mnoha jiných problémech nevím, nebo se o nich v lepším
případě dozvím „tichou poštou“. Maminky to řeší mezi sebou na
procházkách nebo na hřišti, jiní v hospodě u piva nebo úplně někde jinde.
Domluvme se, že přijdete v novém roce řešit všechny problémy týkající
se života v naší obci se mnou anebo na jednání zastupitelstva. Pokud vám
osobní prezentace z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, stačí vhodit námět do
schránky před dveřmi OÚ. Slibuji, že v koši určitě neskončí.
Tak to je moje osobní přání do nového roku, aby se zlepšila komunikace
mezi občany a „obecním úřadem“. A přeji si, aby se splnila i ta vaše přání
do nového roku.

Karel Kalouda
Z KNIHOVNY
Milí čtenáři a návštěvníci naší knihovny, upozorňujeme Vás,
že ve dnech 25. prosince 2017 a 1. ledna 2018 bude knihovna
ZAVŘENÁ. Ve středu 27. prosince ale máme OTEVŘENO
a na návštěvníky bude čekat i malé překvapení 
Knihovnice Lucka a Peťa Vám všem přejí příjemné a klidné
prožití vánočních svátků, třeba i ve společnosti pěkné knihy,
a šťastné vykročení do nového roku.
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POZVÁNKY
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Spolek přátel školy a ZŠ Šaratice Vás srdečně zvou na

ŠKOLNÍ PLES,
který se koná v sobotu 27. 1. 2018 od 20,00 hod. v sále OÚ Šaratice.
PROGRAM:
20:00
20:10
21:30
22:30
24:00

slavnostní zahájení plesu
předtančení žáků 9. třídy
šerpování deváťáků
překvapení
losování tomboly

K tanci a poslechu hraje skupina Relax.

MILÉ DĚTI, MAMINKY A TATÍNKOVÉ, JE TO TADY ZASE!!!

POHÁDKY Z LESA
Moc se těšíme právě na Vás a na to, jaká to bude zase legrace.

V neděli 28. 1. 2018 od 14:30 hod.
Vstupné dobrovolné.
Děti mohou přijít v jakékoliv masce
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ŠARATICÍCH – SOBOTA 6. 1. 2018
V sobotu 6. ledna 2018 v dopoledních hodinách proběhne v Šaraticích tradiční
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA pořádaná Charitou České republiky.
Děkujeme již předem všem občanům, kteří koledníky vlídně přijmou a přispějí do
zapečetěných pokladniček.
Více informací o Tříkrálové sbírce získáte také na
www.facebook.com/trikralovasbirka

www.trikralovasbirka.cz,

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2018 –
Informace pro občany, kteří hodlají využít svého volebního práva
V lednu 2018 proběhne volba prezidenta České republiky. Volební místnost je
v Šaraticích umístěna v 1. patře budovy OÚ Šaratice, Náves 83. Volby proběhnou
v tomto termínu:
 PÁ 12. 1. 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
 SO 13. 1. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin
Případné druhé kolo těchto prezidentských voleb proběhne tamtéž v termínu:
 PÁ 26. 1. 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
 SO 27. 1. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin
Zásady hlasování:
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta
republiky dosáhl věku 18 let.
Každému voliči bude umožněno hlasovat poté, co prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem (NE potvrzením o občanském
průkaze!!!) nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Dodání hlasovacích lístků voličům:
Všem voličům budou nejpozději do úterý 9. ledna 2018 rozneseny hlasovací lístky pro
volbu prezidenta republiky. Hlasovací lístky pro případné 2. kolo těchto voleb obdrží voliči
přímo ve volební místnosti ve dnech 26. a 27. 1. 2018.
Voličský průkaz:
Volič, který se hodlá volby prezidenta republiky zúčastnit, avšak nemůže volit přímo ve
svém volebním okrsku, v rámci kterého je zapsán v seznamu voličů, může na příslušném
obecním úřadě dle svého tr. bydliště požádat osobně nejpozději do středy 10. 1. 2018 do 16.00
hodin či písemně nejpozději do pátku 5. 1. 2018 (v případě zaslání písemné žádosti je nutné
podpis žadatele úředně ověřit) o vydání VOLIČSKÉHO PRŮKAZU. Voličský průkaz
opravňuje voliče volit v kterékoliv volební místnosti České republiky. U případného 2. kola
volby prezidenta republiky je termín podání žádosti o vydání voličského průkazu do pátku
19. 1. 2018.
Přenosná volební schránka:
Žádáme také voliče, kteří se hodlají voleb zúčastnit, avšak např. ze zdravotních důvodů se
osobně do volební místnosti nemohou dostavit, o nahlášení na tzv. „Přenosnou volební
schránku“ – členové volební komise takového voliče navštíví přímo u něj doma. Tito voliči se
mohou nahlásit zavčas v kanceláři OÚ Šaratice, tel. 544 22 92 22, ve dnech voleb pak
nejpozději do soboty do 9.30 hodin přímo ve volební místnosti Šaratice – tel. 606 107 503.
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OZNÁMENÍ – OÚ ŠARATICE
Upozorňujeme občany, že ve dnech 27. – 29.12.2017 se
v kanceláři OÚ Šaratice pro veřejnost neúřaduje.
OZNÁMENÍ – 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 hodin.
MUDr. Miroslava Lejsková, dětské oddělení:
 ve dnech 27.–29. 12. 2017 (ST, ČT, PÁ) ordinuje 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.

OZNÁMENÍ – RESPONO VYŠKOV, a.s.
Harmonogram vývozu odpadu v době vánočních svátků a v novém roce:
52. týden
 Pondělí 25. 12. 2017 – nebudou probíhat vývozy odpadu
 Úterý 26. 12. 2017 – budou probíhat vývozy odpadu z 25. 12. 2017
 Středa 27. 12. 2017 – budou probíhat vývozy odpadu z 26. 12. 2017
 Čtvrtek 28. 12. 2017 – budou probíhat vývozy odpadu z 27. 12. 2017
 Pátek 29. 12. 2017 – budou probíhat vývozy odpadu z 28. 12. 2017
 Sobota 30. 12. 2017 – budou probíhat vývozy odpadu z 29. 12. 2017
1. týden
 Pondělí 1. 1. 2018 – nebudou probíhat vývozy odpadu
 Úterý 2. 1. 2018 – budou probíhat vývozy odpadu z 1. 1. 2018 (týká se
obce Šaratice)
 Středa 3. 1. 2018 – budou probíhat vývozy odpadu z 2. 1. 2018
 Čtvrtek 4. 1. 2018 – budou probíhat vývozy odpadu z 3. 1. 2018
 Pátek 5. 1. 2018 – budou probíhat vývozy odpadu ze 4. 1. 2018
 Sobota 6. 1. 2018 – budou probíhat vývozy odpadu z 5. 1. 2018
Sběrné dvory budou 25. 12. 2017, 26. 12. 2017, 30. 12. 2017 a 1. 1. 2018
pro veřejnost uzavřeny.
Odpady bude možné na sběrné dvory odevzdat v následujících dnech. Více
informací je možné získat na webových stránkách RESPONO.
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POPLATKY ZA POPELNICE A PSY V ROCE 2018
Obecní úřad Šaratice upozorňuje občany, že od pondělí 22. ledna 2018 se
začínají vybírat poplatky za popelnice a poplatek ze psů. Výše poplatků:
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 tr. pobytu – poplatkovou povinnost má vlastník nemovitosti.
Poplatkovou povinnost mají také cizinci, kteří jsou hlášeni k pobytu v naší
obci: poplatek činí 500 Kč/osobu/rok.
Poplatek ze psů:
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. 2018. V případě pololetní platby je nutné
1. pololetí uhradit do 31. 3. 2018, 2. pololetí roku pak do 30. 6. 2018.
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.

VAK VYŠKOV – CENA VODNÉHO OD 1. 1. 2018
Ceny platné od 1. 1. 2018
bez DPH (Kč/m3)

včetně 15 % DPH (Kč/m3)

Vodné
39,72
45,68
Spotřeba k 31. 12. 2017 bude v souladu se zákonem a odběratelskými
smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období.
Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31. 12. 2017 nahlásit. Z důvodů
nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději
do 2. ledna 2018, a to výhradně prostřednictvím webových stránek
www.vakvyskov.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování
samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „Hlášení o stavu vodoměru“, je
vyplnění správného a úplného čísla OM a názvu OM (odběrného místa),
které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře a datum odečtu 31. 12. 2017. Odečty
zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než 31. 12. 2017 nebudou
zpracovány.
Provozní doba o Vánocích – provozní doba zákaznického centra
ve Vyškově na ulici Brněnské bude omezena v období od 18. 12. do 29. 12.
2017 od 700 do 1400 hodin.
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za dobré obchodní vztahy v roce letošním,
přejeme Vám pěkné Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce 2018.
Ing. Vladimír Kramář, ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
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PRO DĚTI
Najdi 10 rozdílů a obrázky si vybarvi:

Co nastalo v jedné vánoční písni? To se dozvíš po vyluštění křížovky 

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. 2017.
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