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Vážení a milí čtenáři,
dnes je 1. června, svátek dětí celého světa. V naší obci a i v blízkém okolí je
nachystáno několik příležitostí, jak tento den našim nejmenším zpříjemnit. Pokud se
nespokojíte s nabídkou uvedenou přímo v tomto zpravodaji, další možnosti snadno
objevíte na www.politavi.cz nebo na facebooku skupiny Přátelé Šaratic.
Když už mám „dětské téma“, ještě využiji tento prostor k poděkování
za dlouholetou úspěšnou práci ředitelce naší školy paní Mgr. Elišce Sokolovské, které
v červenci končí školským zákonem určené šestileté období. V minulých dnech jsme
tedy v souladu s tímto zákonem vyhlásili nové výběrové řízení na další období a dnes
už mohu napsat, že novou ředitelkou naší ZŠ a MŠ bude od 1. srpna paní Mgr. Lenka
Popeláková. Protože se jedná o nám všem dobře známou učitelku a v posledních letech
i zástupkyni ředitelky, jsem přesvědčený, že tato volba byla dobrá a přeji jí jistě nejen
za sebe mnoho úspěchů v další etapě jejího profesního života.
V další části bych se ještě zmínil o stavebních aktivitách v naší obci. V době vydání
minulého čísla jsme řešili stavbu nového mostu. Nerad bych to zakřiknul, ale zdá se,
že investor měl v našem případě šťastnou ruku při výběru dodavatele stavby. Kdo
chodíte okolo, dáte mi za pravdu, že i pohledem laika se na té stavbě prostě „maká“.
Další připravované stavby (přístavba hasičské zbrojnice a hlavně velká půdní
vestavba ZŠ) tentokrát v režii obce také pokračují – jsou zpracované projekty a vydaná
stavební povolení. Na školu navíc bojujeme o získání dotace a připravujeme výběrové
řízení na dodavatele celé stavby. Je to proces administrativně i časově náročný, ale
zatím jsme nenarazili na nezvládnutelné překážky. A nezapomínáme ani na další
projekty – chodníky, přístavba sportovní haly a výstavba nové mateřské školy.
Uvítal bych ale, kdyby vhodné počasí využili k realizaci nějakých stavebních úprav
i naši občané, kteří stále pravidelně parkují na místních komunikacích (a netýká se to
jen ulice Kotrč a Ostudy) a neřeší nezákonnost tohoto jednání. Měli by si vzít příklad
z těch, kteří naši výzvu vzali vážně a tento problém už mají ke všeobecné spokojenosti
vyřešený. Moc jim za to děkuji.
A na závěr vymezeného prostoru bych jako obvykle rád poděkoval i těm ostatním,
kteří dělají něco dobrého pro naši obec. Již trochu v předstihu vám přeji pohodové
prázdninové a dovolenkové dny, které jistě prožijete každý podle svých představ buď
někde ve světě, anebo zde v Šaraticích. Vždyť i zde je pěkně.

Karel Kalouda
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POZVÁNKY
TAJNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM ŠARATIC
A BLÍZKÉHO OKOLÍ
Kulturní výbor Šaratice zve malé i velké na
TAJNOU VÝPRAVU ZA POZNÁNÍM ŠARATIC A BLÍZKÉHO OKOLÍ!
Všichni se sejdeme u sokolovny za obecním úřadem
v sobotu 2. 6. 2018 v 15.30 hodin.
S sebou sportovní oblečení a pevnou obuv.
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Buďte všichni srdečně zváni na již tradiční klání s mezinárodní účastí

ŠARATICKÝ KOTLÍK 2018
aneb SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ GULÁŠ.
16. 06. 2018 OD 12.00 HOD. V ŠARATICÍCH ZA OBECNÍM ÚŘADEM.
PROGRAM:
🍲 12.00 Zahájení, začátek vaření gulášů
🍲 13.00 Překážkový závod pro děti – SPARTANS ŠARATICE
🍲 15.00–18.00 Cimbálová muzika ŠTERNOVJAN
🍲 8 druhů točených piv, točené limonády
🍲 Foto výstava „Jak šel čas s SDH Šaratice“
🍲 Nafukovací skluzavka pro děti
🍲 Vstupné 100 Kč
🍲 Celým odpolednem bude provázet moderátor JIŘÍ REJZEK
🍲 Guláše budou hodnoceny porotou, ale také návštěvníky
♨ 16.30 až 17.30 OČEKÁVANÝ VÝDEJ GULÁŠŮ
♨ 18.00 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
♫ 19.00 – půlnoc TANEČNÍ ZÁBAVA PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE,
HRAJE RELAX BAND ŠARATICE
 Přijďte s námi vybrat ten nejlepší guláš a dobře se pobavit 

OBECNÍ TÁBORÁK SE STEZKOU ODVAHY
Kulturní výbor Šaratice Vás srdečně zve na
obecní táborák se stezkou odvahy.
Potkáme se v pátek 29. června 2018 od 19.00 hodin za Obecním úřadem.

Špekáčky, občerstvení i točené pivo zajištěno ;-)
Za deštivého počasí se akce nekoná.

Římskokatolická farnost Šaratice si Vás dovoluje pozvat na 2. farní odpoledne,
které se bude konat odpoledne v sobotu 30. června 2018.
Program: v 15.00 h slavnostní mše svatá ve farním kostele, poté společné
posezení na farní zahradě (fara Šaratice).
Malé občerstvení zajištěno.
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OZNÁMENÍ
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
Od 1. července 2018 budou mít motoristé možnost požádat o vydání nebo výměnu
řidičského průkazu na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Doposud bylo
nutné vyřizovat veškeré náležitosti týkající se agendy řidičů na úřadě obce s rozšířenou
působností v rámci trvalého bydliště.
Dalším zjednodušením administrativy pro řidiče je, že od 1. července 2018
nebudou muset nosit na úřad papírovou fotografii. Úředníci budou pořizovat fotografie
digitální, stejně jak je tomu u občanských průkazů.
Na jakémkoli úřadě obce s rozšířenou působností bude také možné požádat si
o vydání mezinárodního řidičského průkazu, o výpis z evidenční karty řidiče, výpis
z bodového hodnocení a také např. vzdát se řidičského oprávnění.
Možnost vyřizovat si potřebné doklady na jakémkoli úřadu s rozšířenou
působností se vztahuje i na řidiče profesionály, týkat se to bude i vydání paměťové
karty řidiče nebo uznání profesní způsobilosti řidiče.
CESTOVNÍ PASY a OBČANSKÉ PRŮKAZY
O cestovní pasy a občanské průkazy lze již nyní žádat na kterémkoliv úřadě obce
s rozšířenou působností.
Nově od 1. července 2018 vejde v platnost také novela, která mění vydávání
cestovních dokladů a občanských průkazů ve zkrácené lhůtě.
Cestovní pas budete moci získat už během 24 hodin. Za větší rychlost však zaplatíte
i více peněz. Výše poplatků bude u dětí a mladistvých do 15 let 2000 Kč a u osob nad
15 let 6000 Kč. Druhou variantou je pak možnost získání pasu do 5 pracovních dnů
u osob mladších 15 let za 1000 Kč, u osob nad 15 let za 3000 Kč.
Občanské průkazy pak bude Ministerstvo vnitra vydávat ve zkrácené 24 hodinové
lhůtě osobám starším 15 let za poplatek 1000 Kč a osobám mladším 15 let za 500 Kč.
Další změnou je, že žádost lze podat u kteréhokoli úřadu s rozšířenou působností
a u Ministerstva vnitra. Žádosti probíhají stejně jako u klasické 30denní lhůty.
Vyzvednout pas a občanský průkaz vydaný v pracovních dnech do 24 hodin je ale
možné pouze u Ministerstva vnitra, které sídlí Na Pankráci 72, Praha 4.
Abyste věděli, že je váš pas či občanský průkaz již k dispozici, můžete při podání
žádosti zadat své telefonní číslo nebo e-mail a bude vám zaslána informace
o možnosti převzetí dokladu.
Zdroj: Slavkovský zpravodaj č. 5/2018

Odpovědná redaktorka: Lucka Janíčková
Své příspěvky a podněty můžete odevzdávat na OÚ
nebo elektronicky na nové adrese zpravodajsaratice@seznam.cz.
Vydává obec Šaratice jako občasník. Datum vydání 1. 6. 2018.
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