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Vážení a milí čtenáři,
máme začátek srpna, a tím pádem i polovinu prázdnin za sebou, ale jak my
optimisté říkáme, i před sebou. Zdá se, že život na obci probíhá podle zaběhnutých
tradic – naše mládež pilně trénuje na hody a na „stárkování“. V těch letních dnech
s otevřenými okny je někteří z nás „kontrolují“ i proti své vůli, ale i to snad každý
bere jako součást tradice. Doufám, že i letos tak přispějí k důstojnému průběhu
tradičních šaratických hodů.
Od pondělí bude zprovozněn pro automobilovou dopravu nový most přes
Milešovický potok. Podle reakcí a komentářů od některých občanů je to zpráva
špatná, protože si už zvykli na „klídek“. Drtivá většina lidí to ale určitě vnímá
pozitivně a nejvíce asi ti, kteří sousedí s provizorní objížďkou určenou pro místní,
ale samozřejmě hojně využívanou i ostatními. Po zklidnění v této části obce se
vrátíme k řešení problému parkování na místních komunikacích a budeme se
snažit, stále ještě po dobrém, přesvědčit všechny dotčené, aby to začali skutečně
řešit. Uběhlo určitě dost času na to, aby nějaké východisko našli. Ze všeho nejméně
bychom chtěli žádat Policii ČR o „spolupráci“.
V další části vymezeného prostoru jen ve zkratce uvedu, že jsme se jako obec
přihlásili do dotačního programu, který umožní získat do každé domácnosti jeden
kompostér. Pokud budeme úspěšní, slibujeme si od toho, že se tím také částečně
vyřeší nářky nad tím, že je v obci málo kontejnerů na bioodpad, anebo že jsou moc
daleko a vždy přeplněné. Takto si bude moct každý zpracovat podstatnou část
„měkkého“ bioodpadu přímo doma a nikam s tím nebude muset běhat. Další
informace k tomu budou až v době, kdy to bude aktuální.
A na závěr bych jako obvykle rád poděkoval všem, kteří dělají něco dobrého
pro naši obec. Užívejte si plnými doušky zbývající prázdninové a dovolenkové dny,
a to ať už je trávíte někde ve světě, anebo zde v Šaraticích. Vždyť i tady je pěkně.

Karel Kalouda
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ZE ŠKOLY
Zajímá Vás, co se nám v uplynulém školním roce v ZŠ Šaraticích povedlo?
Do jakých projektů jsme byli zapojeni a jak jsme si v nich vedli?
Z evropských strukturálních a investičních fondů jsme mohli realizovat projekt
s názvem Vzdělávání pro všechny – Šaratice. Díky tomuto dvouletému projektu
získala škola finanční prostředky ve výši 1 000 978 Kč. Finanční prostředky jsme
využili na dva školní asistenty, doučování a přípravu žáků ohrožených školním
neúspěchem, podporu edukačních skupinek, klub deskových her a setkávání
pedagogických pracovníků s rodiči.
To vše proto, abychom u dětí pěstovali jejich touhu po poznání, potřebu učit
se, samostatně objevovat své okolí a porozumět mu.
Rozvojový program k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol.
Plavecký výcvik je součástí tělesné výchovy. Žákům 1.–4. třídy byla zajištěna
autobusová doprava do místa výuky plavání a zpět, a to do Vyškova nebo Bučovic.
Dotace 69 230 Kč pokryla celé náklady na autobusovou dopravu, takže plavání
mladších žáků nestálo letos jejich rodiče ani korunu.
Projekt PolyGram
Cílem tohoto krajského projektu je podpořit polytechnické vzdělávání,
matematickou a čtenářskou gramotnost žáků v Jihomoravském kraji. Naši žáci se
mohli zúčastnit na Střední škole elektrotechnické a energetické v Sokolnicích
oborových dnů nabitých elektrotechnikou a energetikou. Takzvaný „Odborný
výcvik žáků ZŠ“ jim pomohl odkrýt technické vlohy, vhodně vybrat budoucí
kariérní zaměření a podpořit jejich motivaci ke studiu technických oborů. Žákům se
oborové dny líbily a vždy se na ně těšili.
Medová snídaně
Naše škola se přihlásila do projektu Ministerstva zemědělství „Medová
snídaně“, který je zaměřen na podporu zdravého životního stylu. V první části
tohoto projektu proběhla beseda se zkušeným včelařem a v druhé části posnídaly
děti chléb namazaný máslem a medem, k tomu dostaly ovoce.
Mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních
příběhů
Cílem tohoto projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými
školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. S tímto
tématem se nám pracovalo velmi dobře, neboť se i jinými aktivitami snažíme u dětí
vytvářet pozitivní vztah ke knihám a motivovat je ke čtení. Do projektu se zapojili
žáci 1. až 6. třídy. Vyráběli už druhým rokem záložky pro děti z partnerské školy
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ZŠ Čajkov. Šedesát nejhezčích záložek putovalo s drobnými upomínkovými
předměty na Slovensko.
Dobrovolnický projekt „72 hodin“
V rámci tohoto projektu provedly starší žákyně úklid v okolí školy
a poté navštívily místní mateřskou školu, kde s dětmi vyráběly pohádkové loutky.
Děti i paní učitelky měly z výroby loutek velkou radost a s nadšením se do tvoření
zapojily.
Jak uspěli naši žáci v soutěžích?
Na jaře každého školního roku se konají okresní a krajské soutěže, v nichž měří
žáci z různých škol své síly. Jsme menší úplnou školou, a proto vnímáme každé
umístění našich žáků na předních příčkách jako prestižní. I v tomto školním roce
jsme už zaznamenali několik výrazných úspěchů.
Okresní kolo matematických soutěží
V okresním kole matematické olympiády obsadil Šimon Koutný z 6. třídy
2. místo, Anna Svobodová z 9. třídy 4. místo. V Pythagoriádě se Šimon Koutný
umístil na 4. pozici.
Výsledky okresního kola soutěže „Dětská scéna 2018“
Hned po jarních prázdninách proběhlo ve Vyškově okresní kolo soutěže
recitátorů – sólistů. Naši školu reprezentoval a byl oceněn Filip Trousil z 6. třídy.
První místa v okresním kole výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“
Každoročně pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro děti výtvarnou
soutěž „Požární ochrana očima dětí“. Soutěž je rozdělena do čtyř kol. Nejdříve se
vyhodnotí kolo základní ve školách a sborech dobrovolných hasičů, potom okresní,
krajské a nakonec republikové kolo v centru hasičského hnutí v Přibyslavi.
Ve velké konkurenci získaly tři žákyně první místa a postoupily do krajského kola.
Jsou to Vendula Hájková ze 4. A třídy, Adriana Vávrová z 6. třídy a Lucie
Šuterová z 8. třídy.
Výtvarná soutěž „Veličenstvo kniha 2018“
V této soutěži byly úspěšné a získaly 3. místa dvojice dívek Kristýna Dušková
a Barbora Klimentová z 3. třídy s knížkou O kočce a pejskovi, Kateřina Přerovská
a Veronika Koutná z 5. třídy se svojí knihou Městečko Dark a jeho utajená
tajemství.
V celostátní výtvarné soutěži „Domov“,
kterou vyhlásil památník Terezín, obsadila 5. místo Tereza Palečková z 8. třídy.
Její úspěšná práce byla kresba a jmenovala se Skrz prsty.
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V celostátní výtvarné soutěži „Máme rádi přírodu“
vyhlášenou hnutím Brontosaurus, byla vybrána a oceněna ze stovek dětských
prací kresba Anny Borákové ze 4. A.
Vážení rodiče,
dovolte, abych Vám na závěr mého působení ve funkci ředitelky školy
v Šaraticích, poděkovala za dlouholetou nádhernou spolupráci. Velmi si vážím
Vašeho aktivního porozumění pro potřeby školy a děkuji za pochopení při
výchově a vzdělávání našich dětí. Všichni si uvědomujeme, že vliv rodičů je
v etapě školního vzdělávání velký, ale není jediný. Proto Vám ze srdce přeji, aby
Vaše důvěra k dětem byla silnější než jejich chyby a aby dialog s naší školou byl
v tomto ohledu vždy silnou, pozitivní oporou.
Současně si uvědomuji, že bez pomoci a podpory našeho zřizovatele – Obce
Šaratice, jmenovitě pana starosty Karla Kaloudy – by škola nedosáhla dosavadní
velmi dobré úrovně.
Srdečně děkuji za žáky a pedagogický sbor.
V Šaraticích 29. 6. 2018
Mgr. Eliška Sokolovská
ředitelka ZŠ Šaratice

ZÁJEZD DO TERMÁLŮ – DUNAJSKÁ STREDA
Kulturní výbor pro Vás uspořádá v sobotu 22. září relaxační jednodenní
zájezd na Slovensko do termálních lázní v Dunajské Strede. Zájemci ať si,
prosím, již teď rezervují místo v kanceláři OÚ, kde od nich bude vybrána cena
za dopravu ve výši 350 Kč. Věříme, že se nám opět podaří bez problémů zaplnit
autobus a nebude plánovanému výletu nic bránit 
Na ploše 18 hektarů jsou návštěvníkům k dispozici čtyři vnitřní a šest
venkovních bazénů s mineralizovanou léčivou vodou s teplotou od 24 °C do
40 °C. Celý wellness komplex je bezbariérový.
Pro malé děti je v areálu dětský bazén s novou skluzavkou. Pro starší
návštěvníky, kteří si chtějí odpočinout, byla rozšířená sedací část relaxačního
bazénu s horkou léčivou vysoce mineralizovanou vodou o nové pohodlné sedací
plochy. Ti, co hledají vodní zábavu, jistě uvítají pestré vodní atrakce a velký
tobogán. Letní atmosféra s bezkonkurenčním výhledem na jezírko se zeleným
ostrovem bude pro všechny jako balzám na duši.
Bližší informace na letáčcích v kanceláři OÚ a na internetu.
KV
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PRO DĚTI – Najděte 10 rozdílů a obrázky si vymalujte
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Odpovědná redaktorka: Lucka Janíčková
Své příspěvky a podněty můžete odevzdávat na OÚ
nebo elektronicky na nové adrese zpravodajsaratice@seznam.cz.
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