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Vážení a milí čtenáři,
s blížícím se koncem volebního období bych se nerad pouštěl do rekapitulace
toho, co se v letech 2014 až 2018 podařilo nebo naopak nepodařilo. A to ne
z důvodu, že by se nebylo „čím chlubit“. Nerad bych ale byl podezříván
z předvolební kampaně vedené za obecní peníze. Bez výčitek svědomí se ovšem na
tomto místě alespoň několika slovy obrátím na všechny zastupitelky a zastupitele.
Za toto čtyřleté období jsme totiž spolu projednávali řadu běžných záležitostí, ale
padla i rozhodnutí, která měla zásadní vliv na další chod a rozvoj obce. Jsem velmi
rád, že se všechna jednání nesla v korektním duchu a i když se několikrát nad
projednávanými body vedla vzrušená diskuze, nakonec byl výsledek hlasování
všemi zastupiteli vždy respektován. Děkuji Vám za práci odvedenou ve prospěch
naší obce, a protože všichni znovu kandidujete, přeji Vám úspěch
i v nadcházejících volbách. Jsem přesvědčený, že to naše chvílemi strastiplné
počínání bude k něčemu dobré i pro nově zvolené zastupitelstvo, které bude mít na
čem stavět. Poctivě připravených projektů k realizaci je určitě dost. Podotýkám, že
žádný z nich nebyl nikdy úmyslně pozastaven nebo dokonce zrušen, jak některé
„moudré a údajně dobře informované hlavy“ občas šíří.
Na tomto místě bych rád poděkoval i Vám všem ostatním, zvláště pak také
členům různých spolků a organizovaných i neformálních sdružení, za vše, co
dobrého děláte pro naši obec a pro naše děti, ze kterých tak vyroste další generace
snad dobrých „Šaračáků“. Bez Vás by bylo všechno ostatní snažení asi zbytečné.
A na úplný závěr Vám přeji pohodové podzimní dny a šťastnou ruku při volbě
nových zastupitelů, kteří budou mít chuť i schopnosti realizovat další rozumný
rozvoj naší vesnice. Nezapomeňte, že personální složení nového zastupitelstva
bude dáno pouze součtem hlasů, které skutečně odevzdáte do volební urny.

Karel Kalouda
Základní škola Šaratice pořádá ve středu 26. září 2018 sběr starého papíru.
Kontejner na papír bude přistaven za školou v době od 7.30 do 18.00 hodin. Papír
přinášejte svázaný. Můžete si také objednat odvoz papíru přímo od domu, a to na tel.
č. 720 636 553.
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Z FARNOSTI
Většině z Vás zřejmě neuniklo, že k nám do Šaratic nastoupil nový pan farář
R.D. Petr Severin, O. Praem. Nabízíme dnes krátký rozhovor, abychom se s ním
všichni trochu seznámili:
Kdy byla Vaše první mše v našem kostele?
V neděli 2. září a farníci mě na ní přivítali.
Jak jste si u nás stihl zvyknout?
Zvykám si stále ještě, ale líbí se mi tady. Je to prostě jižní Morava.
Odkud jste k nám přišel?
Z Nové Říše a ze Staré Říše.
Vždycky jste chtěl být farářem?
To ne, bylo to dlouhé rozhodování. Já jsem původně učitel, speciální pedagog.
Pracoval jsem ve škole pro sluchově postižené v Kyjově, kde jsem byl šest let. A když
jsem třídu, kde jsem byl třídní, dovedl do devítky, řekl jsem si, že by to chtělo nějakou
změnu. Teprve tehdy jsem vstoupil do kláštera a začal studovat v Praze.
Chystáte v naší farnosti nějaké změny?
Zatím asi ne, musím se ještě rozkoukat a zjistit, co všechno se tady děje.
Budete mít nějaké „úřední hodiny“? Nebo jak Vás mohou farníci zastihnout?
Vlastně jsem na faře skoro vždycky, ale většinou mě zastihnou například po mši a na
vývěsce je na mě telefonní číslo i e-mailová adresa, takže pokud mi zavolají nebo
napíší e-mail, určitě se domluvíme.
redakce
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OZNÁMENÍ – Volby do Zastupitelstva obce Šaratice
Starosta obce Šaratice vydává toto oznámení:
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou volby do Zastupitelstva obce Šaratice.
Pokud naši občané hodlají využít svého volebního práva, mohou tak učinit:
• v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
• v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.
Volební místnost je umístěna v budově Obecního úřadu Šaratice, Náves 83, 1.
patro – Obřadní síň.
Každému voliči bude umožněno hlasovat poté, co prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (lze prokázat platným občanským průkazem nebo
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, případně i cestovním
průkazem).
Voliči již obdrželi hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev obcí.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen v obci k trvalému pobytu.
Voličem je také občan členského státu EU, který alespoň v druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen v příslušné obci k trvalému nebo
přechodnému pobytu občana EU – v tomto případě však volič, (občan členského státu
EU) pokud tak již neučinil v případě některých předchozích voleb, musí požádat na
příslušném úřadě obce o zápis do tzv. dodatku stálého seznamu voličů. O zápis do
dodatku stálého seznamu voličů může volič – občan členského státu EU – požádat
nejpozději do středy 3. října 2018 do 16.00 hodin, přičemž je nutné prokázat povolení
k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR v příslušné obci, a to platným
dokladem prokazujícím oprávněnost pobytu na území ČR.
Občana, který se hodlá voleb zúčastnit a ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů se nemůže osobně dostavit do volební místnosti, žádáme, aby tuto skutečnost
nahlásil v kanceláři OÚ Šaratice, tel. 544 22 92 22 (do pátku 5. 10. 2018 do 12.00
hodin), v době konání voleb může tuto skutečnost nahlásit přímo okrskové volební
komisi (OVK), tel. do volební místnosti v Šaraticích: 606 107 503. Členové OVK
takového voliče navštíví s přenosnou volební schránkou u něj doma.

ZE ŠKOLY – Nový školní rok na Základní škole v Šaraticích
Začal nám další školní rok a my jsme mohli slavnostně přivítat prvňáčky do dvou
prvních tříd. Do školních lavic nově zasedlo 10 dětí ze Šaratic, 12 ze Zbýšova
a 11 z Hostěrádek-Rešova. V přátelské atmosféře za účasti rodičů děti srdečně
přivítala ředitelka školy Lenka Popeláková, třídní učitelky a starostové spádových obcí
Karel Kalouda, Jaroslav Žalkovský a Zdeněk Petráš. Děti obdržely od starostů dárky
a věříme, že se do školy těšily a budou se učit proplouvat v moři písmenek a čísel
s úsměvem na tváři.
V letošním roce navštěvuje naši školu celkem 274 žáků, o které se stará
24 pedagogických pracovníků (učitelé a asistenti pedagoga).
Vzhledem ke stále zvyšujícímu se počtu žáků byla vybudována během letních
prázdnin nová učebna 4. třídy z malé tělocvičny (nové osvětlení, nábytek a tabule).
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Vzdělání probíhá podle školního vzdělávacího programu Učit se společně žít,
jednat a poznávat. Naším cílem je zkvalitňování výuky a modernizace prostředí,
ve kterém by se děti cítily dobře. K tomuto nám pomáhají projekty, do kterých se
škola i v letošním školním roce zapojila. Některé projekty jsou menší, jako
např. Prvňáčci v říši vědy, díky kterému se děti podívají do Vida centra v Brně,
z těch dlouhodobých projekt 72 hodin nebo projekty Ovoce do škol a Mléko do škol,
kde žáci mají nárok na mléčné výrobky a ovoce zcela zdarma jeden den v týdnu.
Projekty také přispívají ke zlepšení materiálního vybavení školy. Pokračujeme
v projektu z evropských strukturálních a investičních fondů s názvem Vzdělávání pro
všechny – Šaratice. Tento projekt je především zaměřen na personální podporu
ve výchovně vzdělávacím procesu s cílem zvýšit kvalitu předškolního a základního
vzdělávání. Škola získala finanční prostředky na školní asistenty, doučování žáků
ohrožené školním neúspěchem, podporu edukačních skupinek a zřízení klubu logiky
a deskových her.
Na závěr mi dovolte, abych Vám, milí rodiče, popřála trpělivost, radost z výsledků
Vašich dětí a spokojenost při vzájemné spolupráci.
Mgr. Lenka Popeláková, ředitelka školy

Z KNIHOVNY
Vážení čtenáři a návštěvníci naší knihovny, upozorňujeme Vás na změnu otevírací
doby. Nově bude knihovna otevřena:
pondělí
18:00–21:00
středa
18:00–21:00
Tato změna bude platit od pondělí 24. září 2018. Dosavadní otevírací dobu měním jen
velmi nerada, bohužel už nejsem schopna ji časově zvládat. Pevně ale věřím, že nové
termíny budou vyhovovat většině čtenářů a že si na ně všichni brzo zvykneme.
knihovnice Magda

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA, ODBOR SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ, NABÍZÍ POMOC OBČANŮM
•
•
•
•

poradíme, na koho se obrátit při řešení složitých životních situací
pomůžeme při zprostředkování kontaktů na sociální služby a další zařízení
vyslechneme Vás a nasměruje Vás na odbornou pomoc
v případě potřeby asistujeme při jednáních s úřady a organizacemi
KONTAKT NA SOCIÁLNÍ PRACOVNICE:

Mgr. NAĎA KABELKOVÁ
IVANA MIFKOVÁ, DiS.
Telefon: 603 144 374, 544 121 149
Telefon: 734 186 218, 544 121 105
nada.kabelkova@meuslavkov.cz
ivana.mifkova@meuslavkov.cz
Odbor sociálních věcí, Palackého nám. 260, 1. patro, 684 01 Slavkov u Brna
Úřední hodiny: pondělí a středa od 7.30 do 17.00, ostatní dny po předchozí domluvě.
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 22. 9. 2018.
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