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Vážení a milí čtenáři,
dnes bych vám rád napsal něco pro pousmání, ale i k zamyšlení.
Je to už dávno, co jsem si naivně myslel, že facebook slouží k tomu, aby se
kamarádi domluvili, kdy půjdou na pivo, mladí aby se domluvili, kam půjdou na
diskotéku nebo kam půjdou o víkendu „pařit“, a známí aby si sdíleli fotky svých
dětí, vnoučat nebo fotky z dovolené. Brzy jsem se ale také opakovaně
přesvědčil, že facebook je platforma, která umí velice snadno, rychle a hlavně
neřiditelně šířit různé dezinformace, polopravdy a lži. To může být v některých
případech i dost nebezpečné.
A teď ke konkrétnímu případu, který není nijak závažný a už vůbec ne
nebezpečný. S odstupem času se na něj dívám s úsměvem, ale taky mě donutil
k zamyšlení. Před nedávnem napsala jedna mladá občanka Šaratic na facebook
něco v tom smyslu, že v Šaraticích a jeho okolí se budou opravovat tři mosty
a tudíž se „nikdo nikam“ v podstatě nedostane. Tento blábol po několika
„kliknutí“ o sdílení vyvolal tak velkou vlnu reakcí, že bych to spíš očekával na
nějakou minimálně celorepublikovou událost, ale vůbec ne na opravu mostu
přes Milešovský potok. Nepomohl ani můj komentář a dokonce ani prakticky
okamžitý komentář náměstka hejtmana Romana Hanáka, který má na starosti
dopravu Jihomoravského kraje. Reakce byly různé, samozřejmě jsem jich
přečetl jen malý zlomek. Ať už ironické, vážné nebo vylekané typu „ten starosta
se snad zbláznil“. Dokonce jedna občanka chtěla nebo možná ještě chce pozvat
televizi. O to víc mě tento příspěvek překvapil, že dotyčná už z daleka nepatří
mezi mladou generaci. Ne že bych se chtěl nějak dotknout mladé generace, spíš
naopak. K mládí taková ta „zbrklost“ v jednání podle mého názoru tak trochu
patří. Ale ti starší, než plácnou nebo napíší nějaký nesmysl, tak se většinou
aspoň trochu zamyslí, popř. si prověří informaci. Přinejmenším proto, aby
nevypadali trapně. I když za dobu svého působení na obci jsem se už setkal
s ledasčím…
O opravě mostu jsem se zmínil v minulém zpravodaji. A kdybych tušil, že
někdo nepochopí tak jednoduchou poznámku, že s opravou mostu se začne až
1

po zprůjezdnění mostu v Hostěrádkách, tak jsem se k tomuto tématu rozepsal
určitě podrobněji.
Tímto chci poděkovat všem aktérům diskuze na facebooku, že se mi postarali
o „zábavu“. Téměř dva dny jsem chodil s telefonem na uchu a snažil se jak
vylekané tak rozhořčené občany přesvědčit o tom, že všechno je jinak a že
nemají věřit každému komentáři, který si přečtou na facebooku.
A na závěr trochu té ironie: opravdu si nemusíte v práci domlouvat volno na
dobu, kdy se bude most přes Milešovský potok opravovat (podle posledních
zpráv se most začne bourat a tedy i objíždět od 9. května 2018) a ani si nemusíte
dělat zásoby potravin. Do práce se dostanete, autobus bude do Šaratic jezdit
a auta se zásobováním se k nám také dostanou.
Závěrem Vám všem děkuji za všechno dobré, co děláte pro naši obec, a přeji
Vám, aby vás elán doprovázel i v dalších dnech.

Karel Kalouda
Z KNIHOVNY
Pozorným čtenářům Obecního zpravodaje jistě neunikla výzva v minulém
čísle, že hledáme novou knihovnici do naší knihovny. Tou se na základě
výsledků výběrového řízení stala slečna Magdaléna Robešová. Už nyní se s ní
v knihovně budete potkávat, pokud se tak zatím nestalo.
Se změnou knihovnice se po několika letech mění i provozní doba knihovny:
úterý 18–21 hod.
čtvrtek 18–21 hod.
Za sebe si dovoluji popřát svojí nástupkyni, aby se jí práce líbila, naplňovala
ji a našla si svůj způsob, jak vést knihovnu a pracovat s knihami i se čtenáři 
„stará“ knihovnice LUCKA
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ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A MŠ
ŠARATICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve čtvrtek 3. května 2018 v budově
mateřské školy (Malá Amerika 229) v době od 15:00 do 16:00 hodin.
K zápisu je nutno předložit:
1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte na předtištěném formuláři.
2. Lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte potvrzenou pediatrem
(zdravotní způsobilost včetně potvrzení o absolvování stanovených
očkování).
3. Rodný list dítěte.
Formulář žádosti o přijetí dítěte do MŠ společně s tiskopisem pro pediatra
najdete na webových stránkách školy nebo si je můžete vyzvednout v mateřské
škole od 16. dubna 2018.
V. Bugárová

Z KULTURNÍHO VÝBORU: Šaratický kotlík 2018
V sobotu 16. června se v areálu za Obecním úřadem již tradičně uskuteční
soutěž ve vaření gulášů s bohatým doprovodným programem, včetně
překážkového běhu pro děti Spartans Šaratice. Na bližší informace k celé akci je
jistě ještě dost času. Na tomto místě si ale dovolujeme vyzvat všechny týmy
kuchařů-gulášníků-amatérů, které mají chuť a odvahu utkat se v soutěžním klání
a poměřit dovednosti s dalšími kuchařskými nadšenci, aby se přihlásili o své
místo již teď, a to u kteréhokoliv ze členů kulturního výboru. Kapacita je
omezená na deset týmů.
za kulturní výbor předsedkyně LUCKA
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Z FARNOSTI: Plánované bohoslužby a setkání
Římskokatolická farnost v Kobeřicích u Brna a Husův sbor Církve
československé husitské srdečně zvou ke společné modlitbě při ekumenické
bohoslužbě všechny lidi bez rozdílu vyznání v sobotu 21. dubna 2018 v 17:00
hodin ve farním kostele sv. Jiljí v Kobeřicích u Brna.
V sobotu 5. května 2018 v 15:00 hodin odpoledne udělí v kostele sv. Mikuláše
v Šaraticích novoříšský opat J. M. Mgr. Marian R. Kosík, O. Praem. svátost
biřmování.
V pátek 25. května 2018 se naše šaratická farnost připojí k projektu „Noc
kostelů“. Tento projekt nabízí široké veřejnosti možnost seznámit se s křesťanským
prostředím a kulturní hodnotou kostelů prostřednictvím hudby, umění, zážitku nebo
setkání. Průvodce s podrobným programem jednotlivých kostelů bude k dostání
na webových stránkách brněnského biskupství. Program bude v naší farnosti
zahájen dětskou mší svatou v 18:00 hodin v kostele sv. Mikuláše. Konec je
naplánován na 23. hodinu. Součástí programu bude i rozeznění všech kostelních
zvonů, možnost prohlídky kostela a návštěva věže. Součástí programu bude také
vystoupení šaratické scholy Nicolas band.
V neděli 27. května 2018 v 9:00 hodin v kostele sv. Mikuláše v Šaraticích
přistoupí čtyři naše děti k 1. svatému přijímání.
V sobotu 30. června 2018 se bude konat farní odpoledne. V 15:00 hodin bude
ve farním kostele sv. Mikuláše slavná mše svatá. Poté se přesuneme na farní
zahradu k přátelskému posezení.
Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat!
pater Vít Martin Červenka, O. Praem.

PRO DĚTI
Najděte deset rozdílů a obrázek si vymalujte 
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MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ: V prvních výzvách podpořila
dvacet žadatelů z území a vznik pěti pracovních míst
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště od začátku roku uzavřela dvě
výzvy na předkládání projektů pro žadatele v území. První výzva byla vyhlášena
z Operačního programu Zaměstnanost pro zájemce na založení a provozování dětské
skupiny, školního klubu nebo příměstských táborů. Z této první výzvy byl podpořen
provoz příměstského tábora v Blažovicích v celkové výši 1 038 750 Kč.
Druhá výzva byla určena pro zemědělské i nezemědělské podnikatele. Nejvíce
žádostí bylo podáno právě zemědělci, a to celkem deset, zájem byl především o nákup
zemědělské techniky. Nezemědělští podnikatelé podali celkem pět žádostí na rozvoj
svých činností – např. na pořízení nářadí, nové CNC frézy nebo 3D tiskárny.
Podpořeni byli i potravináři – vinař, zpracovatelé kravského a kozího mléka. Celkem
bylo podpořeno devatenáct žádostí v celkové finanční výši 4 551 358 Kč.
Podpoření podnikatelé se ve svých žádostech zavázali, že v souvislosti s projektem
vytvoří nová pracovní místa. Kozí farma z Vážan nad Litavou k pořízení nového auta
pro rozvoz výrobků bude potřebovat řidiče, zemědělec z Rašovic s nákupem traktoru
hledá nového traktoristu, firma z Bučovic rozšíří nabídku služeb 3D tiskárnou, která
vyžaduje i nové pracovní místo, atd. Celkem bude zřízeno pět nových pracovních
míst minimálně na tři roky.
Vyhlášení další výzvy z Programu rozvoje venkova plánuje MAS Slavkovské
bojiště na květen tohoto roku.
V současnosti jsou otevřeny pro příjem žádosti tři výzvy MAS z Operačního
programu Zaměstnanost, a to v těchto opatřeních – Podpora zaměstnanosti, Rozvoj
sociálních služeb a opět Prorodinná opatření na vznik dětských skupin, příměstských
táborů nebo školních klubů.
Školení pro žadatele v těchto výzvách se budou konat v úterý 17. 4. (Rozvoj
sociálních služeb), ve čtvrtek 19. 4. (Podpora zaměstnanosti) a ve čtvrtek 26. 4.
(Prorodinná opatření) vždy v 16:00 hodin v Hruškách u Slavkova v prostorách
hasičské zbrojnice.
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 vyhlášených výzev je dispozici na
našich webových stránkách www.slavkovskebojiste.cz.
Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS Slavkovské bojiště
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OTEVŘENÍ ANVETE SENIORU: PROSINEC 2018
Anvete senior nabízí bezpečný a komfortní domov seniorům, kteří chtějí prožít
aktivní stáří v kruhu svých vrstevníků. Nacházíme se pouze 15 km od Brna v obci
Holubice. Nabízíme soukromí v 39 nájemních bytech, o velikostech 1+kk, 2+kk
s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízení. Byty jsou rozděleny do dvou propojených
budov, kde naleznete kromě soukromých bytových jednotek také centrum aktivit
a služeb (společenské místnosti, kavárnu, zimní zahrada, tělocvičnu, prádelnu,
místnost pro služby-jako je např. kadeřník, pedikúra, …). Součástí uzavřeného areálu
je okrasná zahrada s jezírkem, venkovním altánem a hřištěm na pétanque. Anvete
senior je určen pro soběstačné seniory, kteří nejsou trvale odkázáni na péči cizí osoby.
V případě zájmu lze tyto služby nabídnout externí pečovatelskou službou.
Bližší informace:
Veronika Křížová
mob: 724 793 301
www.anvete-senior.cz

Aneta Šmerdová
mob: 728 944 363
info@anvete-senior.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 6. 4. 2018.
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