Občasník OÚ v Šaraticích
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Vážení a milí čtenáři,
v těchto dnech venkovní teploty moc nepřejí „teplomilcům“ a jejich
vyhlížení jara. Myslím si ale, že už mohu poděkovat jednak všem
zaměstnancům obce, ale i ostatním občanům, kteří neváhali v průběhu končícího
zimního období vzít do ruky hrablo nebo lopatu a nehleděli při tom, jestli je ten
chodník na pozemku vlastním nebo obecním.
Zpravodaj tedy začíná poděkováním a budu pokračovat v duchu
facebookové rubriky „Co se mi honí hlavou“. Někdy je toho hodně a různě se to
promíchává. Takže začnu třeba takto:
Občas si poslechnu, že bychom měli dělat něco víc pro naše občany. Přitom
i u posledních prezidentských voleb jsem si uvědomil, že v Šaraticích
dlouhodobě a trvale žije řádově možná 40 lidí, kteří tu ale nemají vyřízený
trvalý pobyt. Přitom v podstatě všechny sdílené daně, které dostáváme do obce
ze státního rozpočtu, jsou určitým způsobem závislé na počtu obyvatel s trvalým
pobytem. Jen tak pro informaci: je to přes 10 000 Kč na občana a snadným
výpočtem každý zjistí, že to každoročně nejsou malé peníze, o které bychom se
nemuseli nikde prosit. Vím, že jsou lidé, kteří to z vážných důvodů nemohou
změnit, ale nevěřím, že by v takové situaci byli všichni a že tedy svojí
pohodlností „přispívají“ do rozpočtu na opravy chodníků, osvětlení a na další
služby jiných obcí a měst.
Zhruba před rokem jsem vám popisoval, co nového se chystá v naší obci.
Současný stav s připravovanými investičními akcemi je následující:
1) Přístavba hasičky čeká na stavební povolení (v nejbližších dnech by
mělo být vydané) a v letošním roce by se tedy mohlo pokračovat další
etapou.
1

2) Je podaná žádost o dotaci na přístavbu ZŠ, je také podaná žádost
o stavební povolení, které by mělo být vydané do poloviny března. Pak
samozřejmě začne další boj – výběr dodavatele. A pokud to dobře
dopadne i s dotací, tak na konci léta můžeme řešit harmonogram
stavebních prací.
3) Na přístavbu tělocvičny se v loňském roce vypracovalo několik návrhů
a teď jsme se snad dohodli na kompromisním řešení, které bude nejlépe
vyhovovat všem typům využití. Můžeme tedy objednat vypracování
projektu pro stavební povolení. Na takovou stavbu ale žádnou dotaci
nedostaneme, takže po vydání stavebního povolení můžeme hned začít
stavět – jen v obecním rozpočtu vyčlenit peníze a vybrat vhodného
dodavatele.
4) Přípravy na opravy chodníků podél hlavních komunikací upřímně řečeno
za ten loňský rok nepostoupily zdaleka tak, jak jsme si plánovali.
Projektanti měli pořád nějaké komplikace se správci sítí a s policií ČR,
takže se nedařilo získávat průběžně souhlasná stanoviska. Až teprve
v lednu bylo zahájeno územní řízení a jednání o stavebním povolení.
Výzva na dotaci ale zřejmě v letošním roce už nebude vyhlášena, takže
v přípravě můžeme pokračovat bez stresu, že nestihneme nějaký termín.
Některé jiné úseky bychom však chtěli letos opravit podobně, jak se to
podařilo vloni.
5) Podali jsme také žádost o dotaci na doplnění některých herních prvků na
dětském hřišti u Litavy a také na ulici Slunná. Snad se i toto letos podaří.
6) Připravujeme také provedení a označení v loňském roce hodně
diskutované změny dopravního značení na ulicích Kotrč a Ostudy.
Realizace se ale musí ještě znovu projednat s dotčenými orgány
i z důvodu, že se v dubnu (po dokončení a zprůjezdnění mostu
v Hostěrádkách-Rešově) začne s bouráním a stavěním nového mostu
v naší obci – přes Milešovický potok. Není to stavba, kterou bychom
mohli nějak významně ovlivňovat nebo dokonce řídit, a tak občané
v ulici Kotrč budou mít po cca 4 měsíce i tak dost komplikovaný život…
Závěrem Vám všem děkuji za všechno dobré, co děláte pro naši obec. Přeji
Vám, aby vás elán doprovázel i v dalších dnech.

Karel Kalouda
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OZNÁMENÍ
Hledá se nový knihovník / nová knihovnice!
Po dvanácti letech hledáme nového knihovníka či
knihovnici do Obecní knihovny v naší obci. Pokud
máte čas cca 10 hodin týdně, zájem o zajímavou práci
s knihami na dohodu o pracovní činnosti a přivýdělek do
rodinného rozpočtu, přihlaste se nejpozději do 7. března 2018 v kanceláři
OÚ. Potřebujete-li více informací, zastavte se nejlépe přímo do knihovny v její
otevírací době, tj. v pondělí či ve středu mezi 18. a 21. hodinou a současná
knihovnice Lucka Janíčková Vám ráda zodpoví veškeré Vaše dotazy.
Aktuální otevírací doba se může samozřejmě posléze změnit dle Vašich
časových možností.
Důležitými předpoklady je zodpovědnost, schopnost samostatné práce,
přátelský přístup k návštěvníkům a čtenářům. V současné době je také
nezbytné ovládat počítač a práci na internetu, a to alespoň na běžné uživatelské
úrovni. Vše ostatní (a potřebné k hladkému chodu knihovny) Vás naučíme.
Plánované zahájení činnosti: 1. dubna 2018.

Hledá se nový správce / nová správcová sportovního areálu
u Litavy!
Po patnácti letech hledáme také nového správce či správcovou na
sportovní areál u Litavy. Pokud máte zájem o tuto práci na hlavní pracovní
poměr, popř. za určitých podmínek na dohodu o pracovní činnosti a tedy
přivýdělek do rodinného rozpočtu, přihlaste se nejpozději do 7. března 2018
v kanceláři OÚ a to tak, že k písemnému sdělení zájmu o toto pracovní
místo přiložíte alespoň stručný profesní životopis. Potřebujete-li více
informací, sjednejte si schůzku v kanceláři OÚ, kde Vám starosta zodpoví Vaše
dotazy.
Důležitými předpoklady je zodpovědnost, schopnost samostatné práce
a přátelský přístup k dětem a dalším návštěvníkům sportovního areálu.
Plánované zahájení činnosti: nejpozději od 1. června 2018.

Hledáme kronikáře / kronikářku na vedení obecní kroniky!
Máte zájem o dění v obci? A rádi byste měli ještě větší přehled
o aktuálních „obecních“ tématech? Nedělá Vám problém český jazyk a sloh?
Možná by Vám vyhovovala práce obecního kronikáře nebo kronikářky…
Chcete vědět více? Bližší informace zájemcům poskytne starosta Karel
Kalouda, případně současná kronikářka Lucka Janíčková. Ohledně dalších
zvyklostí a pravidel při vedení kroniky pak pro vybraného kronikáře
či kronikářku zajistíme účast na semináři v Brně.
Zájemci, hlaste se prosím v kanceláři OÚ do 12. března 2018.
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STATISTIKA OBYVATEL ZA ROK 2017
Celkem obyvatel hlášených k 31. 12. 2017: 1044 (520 mužů a 524 žen),
z toho 14 cizinců (7 mužů a 7 žen).




děti do 15 let věku: 187
děti do 18 let: 220
starší 60 let: 239









počet narozených dětí v roce 2017: 14 (5 chlapců, 9 děvčat)
počet zemřelých v roce 2017: 10 (4 muži, 6 žen)
počet přistěhovaných občanů do Šaratic: 10 (6 mužů, 4 ženy)
počet odstěhovaných občanů ze Šaratic: 19 (10 mužů, 9 žen)
změna trvalého pobytu pouze v rámci obce: 7 (3 muži, 4 ženy)
v roce 2017 uzavřelo sňatek celkem 5 občanů Šaratic (2 muži, 3ženy)
na úřední adrese k 31. 12. 2017 hlášeno celkem 29 osob (24 mužů, 5 žen)

Nejstarší občan Šaratic v roce 2017 dovršil 94 let, nejmladší občan Šaratic se
narodil v prosinci 2017.
matrika

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům a příznivcům SDH Šaratice
za jejich celoroční podporu, díky které jsme mohli i letos uspořádat Tradiční
Ostatky. Dále děkujeme těm, kteří se spolu s námi zúčastnili ostatkového
průvodu a večerní zábavy.
Děkujeme všem, SDH Šaratice
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PRO DĚTI
Milé děti, zatím to ještě za okny vypadá spíš na stavění sněhuláků, ale za pár
dní už se začne pomalu probouzet příroda ze zimního spánku a první jarní
sluníčko vytáhne z pelíšku první zvířátka i nová mláďátka.
Najděte v obrázcích 10 rozdílů a obrázky si vymalujte 

POZVÁNKA

ve středu 21. března 2018 v 16.30 hod.
před Obecním úřadem.
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ŘEŠÍTE VOLBU NEBO ZMĚNU POVOLÁNÍ?
V CENTRU VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM ZDARMA PORADÍ
Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v jakékoli oblasti, může se
vyvíjet také náš zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný
obor celoživotním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas.
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení, nebo přemýšlíte
o změně? Kde a jak se ale realizovat? Dnešní doba nám dává na výběr z mnoha
možností. O to těžší může být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě
„to pravé“? Na nalezení odpovědi nemusíte být sami.
Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá
dlouhodobě. Za dosavadních pět let fungování této jedinečné služby prošlo
bezplatnými osobními konzultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou tisících
konzultacích.
Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími
i dospělými napříč profesemi či vzděláním formou individuálních či skupinových
aktivit. Kariérový poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve svém
profesním životě. Bude vaším průvodcem na cestě k lepšímu uplatnění. Většina
zájemců o kariérové poradenství v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží ale
pouze na vás a vašem tématu, kolik konzultací budete chtít využít. Poradce je
k dispozici zdarma všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna
řeší výběr vhodné školy.
Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v regionu. „Po
předchozí domluvě termínu jsme k dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském
kraji – v Brně, Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme
zájemcům o profesní rozvoj také online. Na live chatu při databázi dalšího vzdělávání
pomáháme s výběrem vhodného kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající se
profesního uplatnění,“ popsala další služby vedoucí centra Hana Rozprýmová.
Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám ozve a v nejbližším
možném termínu proběhne osobní schůzka.
Martina Milotová
Kariérová poradkyně – Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz
Odpovědná redaktorka: Lucka Janíčková
Své příspěvky a podněty můžete odevzdávat na OÚ
nebo elektronicky na adrese knihovna@saratice.cz.
Vydává obec Šaratice jako občasník. Datum vydání 23. 2. 2018.
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