Občasník OÚ v Šaraticích

6/2018, vydán 16. 11. 2018

Vážení a milí čtenáři,
jako „staronový“ starosta bych Vám chtěl v prvé řadě poděkovat, že jste se
zúčastnili podzimních komunálních voleb. A ať už jste dali svůj hlas komukoliv,
předpokládám, že jste tak udělali po zralé úvaze. Těší mě, že všichni, kteří od Vás
dostali tolik hlasů, aby podle volebního klíče získali i právo být členem obecního
zastupitelstva, složili zákonem předepsaný slib, že budou vykonávat tento mandát
„volně řečeno“ podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a ku prospěchu obce. Rád
bych popřál všem novým i „staronovým“ zastupitelům hodně zdravého rozumu
a hlavně chuti do této práce.
Na tomto místě bych se ještě zastavil u jedné věci. Krátce po volbách jsem
zaznamenal, že po obci koluje petice o mateřské školce a výzvě pro zastupitele, aby
se už konečně touto problematikou aktivně zabývali. Nebudu opakovat, co všechno
se stalo a v jakém stavu se nyní nacházíme (to bylo dost podrobně uvedené
v předvolebním sdělení kandidátů za KDU–ČSL). Znovu jen zdůrazním, že se tím
opravdu stále někdo zabývá a předpokládám, že i zastupitelstvo v novém složení to
schválí jako jednu ze svých zásadních priorit. Trochu mě mrzí, že na podporu
k tomuto jasnému tématu někdo sepisuje petici. Já osobně vnímám jakoukoliv petici
jako poslední možnou variantu, jak na něco upozornit, když už selhaly všechny
ostatní možnosti komunikace. V našem případě každý ze zvolených zastupitelů
získal plus mínus 200 hlasů, tzn. že má důvěru přibližně 200 občanů s trvalým
pobytem v Šaraticích. To už je myslím docela slušná síla, která může působit na chod
obce a stanovení priorit, a není nutno k tomu shánět podpisy. Pořád nejjednodušší je
přijít přímo na jednání zastupitelstva anebo oslovit (e-mailem nebo ústně) starostu,
člena Rady nebo některého dalšího zastupitele, ke kterému máte důvěru, a ten
navrhne potřebný bod k jednání. Dokud budu starosta, mohu Vám osobně garantovat,
že každý takový podnět zařadíme do programu nejbližšího jednání ZO.
A na úplný závěr vymezeného prostoru bych jako obvykle rád poděkoval všem
občanům za vše, co dobrého děláte pro naši obec. Přeji vám pohodové blížící se
adventní dny, které jistě prožijete každý podle svých představ.

Karel Kalouda
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Vážení spoluobčané,
tímto bych vám všem chtěl zejména poděkovat za obrovskou podporu ve volbách
do obecního zastupitelstva v roce 2018.
Podpora projevená 286 hlasy mě upřímně VELICE potěšila a jsem rád, že tuto
vůli mám možnost reprezentovat v roli místostarosty obce.
Věřím, že se nám společně s panem starostou a nově zvolenými zastupiteli podaří
pracovat aktivně na stávajících nebo i dalších nových projektech.
Přeji všem úspěšné, ve zdraví prožité poslední dva měsíce v roce 2018 a budu se
těšit na společnou komunikaci při rozvoji naší obce.
S přátelským pozdravem Ing. Marek Silnica
místostarosta obce Šaratice

ZASTUPITELSTVO OBCE ŠARATICE
Volební období 2018–2022
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starosta, člen Rady obce

Silnica Marek, Ing.

místostarosta, člen Rady obce

Holoubek František

člen Rady obce

Konečný Roman

člen Rady obce

Málek Miroslav

člen Rady obce

Dosoudil Libor

předseda Kontrolního výboru,
člen Školské rady za zřizovatele

Dostálová Ludmila, BA

předsedkyně Finančního výboru

Drabálek Josef
Horáček Jaroslav

člen Finančního výboru

Janíčková Lucie, Bc.

členka Kontrolního výboru,
předsedkyně Kulturního výboru

Pitrová Dana

členka Školské rady za zřizovatele

Přerovský Richard, Ing.

člen Finančního výboru

Rozkopalová Hana, Ing.

členka Kulturního výboru

Schuster Milan

člen Kontrolního výboru

Šlahora Dalibor
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NOVÝ KULTURNÍ VÝBOR V ŠARATICÍCH
Na ustavujícím jednání nového zastupitelstva byli také zvoleni členové
Kulturního výboru. Předsedkyní zůstala Lucka Janíčková, členy se stali Hanka
Rozkopalová, Jirka Silnica, Jolča Horáčková a Honza Hon. Do Vánoc pro Vás ještě
chystáme několik tradičních akcí – na některé z nich najdete pozvánky níže.
Kromě toho připravujeme také již tradiční předvánoční setkání seniorů. Všem
našim občanům, kterým již bylo (případně ještě letos bude) 65 let a více, budeme
roznášet v příštím týdnu osobní pozvánky. Pokud by se chtěl této akce zúčastnit
někdo, komu ještě není dost let nebo například nemá trvalý pobyt v Šaraticích
hlášený, může si pozvánku vyžádat v kanceláři OÚ 😊
za Kulturní výbor předsedkyně Lucka

Kulturní výbor Šaratice Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ JARMARK S POSEZENÍM,
který se koná

v neděli 2. prosince od 1600 hod. v sále OÚ.
★ VÁNOČNÍ JARMARK
★ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
★ VSTUP ZDARMA
Přijďte posedět s přáteli a naladit se na přicházející vánoční svátky.
Následuje slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
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Kulturní výbor Šaratice Vás srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
které se uskuteční 2. prosince v 1800 hod.
na návsi v Šaraticích.
PROGRAM:
- společně odpočítáme rozsvícení vánočního stromu
- dětem bude k dispozici Ježíškova pošta
- krátké hudební vystoupení dětí MŠ
- občerstvení v podobě svařáku a čaje zajištěno

FOTBALOVÉ TRÉNINKY PRO NEJMENŠÍ
TJ ŠARATICE, oddíl kopané opět zahájil tréninkové jednotky pro
nejmenší děti ve věku 5 až 9 let. V současné době nás chodí zhruba
dvanáct a budeme jedině rádi, když se náš počet bude zvyšovat!
Tréninky jsou vedeny formou her, ale samozřejmě disciplína také
musí být.
Pokud vše půjde dobře, v létě 2019 by se přihlásila soutěž, aby se malí fotbalisti
mohli porovnat s okolními vesnicemi. Také uvažujeme o týdenním PŘÍMĚSTSKÉM
TÁBOŘE v době letních prázdnin!
Fotbalové tréninky probíhají v tělocvičně za obecním úřadem, a to každé úterý
16.00–17.30 hod. a čtvrtek 17.00–18.30 hod.
Těšíme se na hojnou účast kluků a holek.
za trenérský tým David Bukáček

OBECNÍ MIKULÁŠ
Pro rodiče a jejich děti letos Kulturní výbor opět pořádá tzv. Obecního
Mikuláše, přičemž Mikuláš se svojí družinou navštíví přihlášené děti ve středu
5. prosince u nich doma. Přihlášky, které mohou rodiče v případě zájmu o tuto
„službu“ vyplnit a vhodit do schránky na Obecním úřadě, budou již od úterý
20. listopadu k dispozici ve školkách, v kanceláři OÚ i v klubíku.
Nejzazší termín odevzdání přihlášek je neděle 2. prosince! Velmi prosíme
rodiče, aby tento termín dodrželi, později přihlášené děti nám komplikují již
hotový časový harmonogram a bohužel, každý rok se takové najdou… Předem
děkujeme za vzornou spolupráci 😊
za Kulturní výbor předsedkyně LUCKA
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SKUTEČNĚ POŠTA V ŠARATICÍCH KONČÍ?
Také jste zaslechli, že pošta v Šaraticích za pár dní končí? V lepším případě
jste možná zaslechli i to, že od prosince už bude „jen jakási“ pošta v potravinách
u paní Poláškové. Jak to tedy doopravdy se službami pošty v naší obci je? A je na
místě označení „jen jakási“?
O tom, že se v Šaraticích zruší pošta v podobě, jak ji všichni známe, rozhodl
management ve státním podniku Česká pošta už někdy na podzim 2017, a to bez
jakéhokoliv možného vlivu obce! Od té doby se řešilo, kdo a kde bude provozovat
tzv. „Poštu Partner“. V roce 2018 tedy Česká pošta už rozhodovala jen o tom, jestli
a kdy najde vhodného zájemce, který bude službu touto formou pro naše občany
provozovat…
Obec byla oslovena jako první možný zájemce. Na jednání zastupitelstva
v dubnu letošního roku byli zastupitelé s touto možností podrobně seznámeni přímo
pověřenou zástupkyní České pošty. Po zjištění, že by za nabídnutých podmínek
musela obec provoz sponzorovat každým rokem cca 450 tis. Kč z rozpočtu obce,
zastupitelstvo obce tuto nabídku jednohlasně odmítlo. A česká pošta hledala
provozovatele dál.
Na zveřejněnou výzvu jako jediný zájemce
zareagovala paní Polášková. S celým projektem
i podmínkami spolupráce se podrobně seznámila,
zjistila si také informace od těch, kteří již Poštu
Partner několik let provozují v různých provozech
v jiných obcích a začátkem září podepsala s Českou
poštou smlouvu. Následovala samozřejmě školení pro
budoucí pracovnice Pošty Partner, úpravy prostor
stávající prodejny potravin a smíšeného zboží tak, aby prostor poštovní přepážky
vyhovoval stanoveným podmínkám České pošty a přitom neubyl ani centimetr
čtvereční ze současné plochy prodejny.
V pondělí 3. prosince se tak v naší obci otevře ve 12.30 hodin poprvé nová Pošta
Partner. I když v tento den ještě nebude k dispozici tisk. Zatímco vchod bude stejný
jako do prodejny, přepážka už nikoliv. Ne, skutečně nebudete platit složenky u pultu
se salámy 😊
A co se týká služeb? Ty zůstanou stejné jako v dosavadním provozu pošty.
Kromě těch standardních si i tady budete moct např. zakoupit měsíční jízdenku na
autobus. Provozní doba přepážky pošty musí být dle smlouvy zachována v rozsahu
30 hodin týdně. Oproti současnému rozložení hodin bude ale změněna. Provozní
doba poštovních služeb od 4. prosince:
pondělí, úterý, čtvrtek
9.00–15.00 hod.
středa
8.30–12.00 a 14.30–17.00 hod.
pátek
8.00–14.00 hod.
Budova současné pošty bude v prosinci 2018 vyklizena a podle uzavřené dohody
předána zpět k užívání obci. Zastupitelé tedy budou v dalších dnech řešit, jak nejlépe
tyto prostory v budoucnu využít.
/redakce/
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KNIHOBUDKA – Co to je a kde to najdete?
Už více než měsíc najdete v zeleném pruhu naproti obecního úřadu novou mapu.
A z druhé strany se schovává zbrusu nová šaratická knihobudka. Ve středu 3. října
zde byla nainstalovaná „kouzelná skříňka“ plná knih – novějších i starších, dětských
i pro dospělé, napínavých i romantických, čtivých i naučných. A k čemu vlastně
slouží?
V knihobudce si můžete knížky půjčit nebo vyměnit dle libosti. Knihobudka je
k dispozici pro všechny, kteří chtějí najít domov a další využití pro přečtené knihy,
rádi čtou a knížky si rádi půjčují. Do knihobudky může kdokoliv knížku vložit, půjčit
si ji nebo vyměnit – nechat si ji a přinést jinou. Pokud se Vám knížka natolik zalíbí,
že ji nebudete chtít vrátit, nic se neděje. Budeme rádi, když Vám knihobudka přinese
potěšení.
Mějte ale na paměti, že i ostatní rádi čtou. Zacházejte proto s knihobudkou
a knihami tak, aby mohly ještě dlouho zpříjemňovat dny i dalším lidem.
Od začátku je knihobudka pod bedlivým dohledem a pravidelně doplňována ze
zásob od dárců Obecní knihovny, pokud se v ní jen trošku uvolní místo. Jako
iniciátorka šaratické knihobudky mám radost pokaždé, když zde objevím nové knihy,
které sem přinesl někdo z Vás.
I přesto, že knihovnicí v naší knihovně už nejsem, knihobudka je s knihovnou
velice úzce spjatá. Například toto pondělí jsem v ní „ulovila“ hned tři díly Harryho
Pottera, které budou zapsány do fondu Obecní knihovny a udělají tak jistě radost
ještě spoustě dalších čtenářů. Neznámému dárci děkujeme 😊
Máte-li doma jednu, dvě knihy, které chcete do knihobudky dát, už na nic
nečekejte a rovnou to udělejte. Máte-li ale knih doma více, které by třeba potřebovaly
i přebrat, budu ráda, pokud na sebe necháte kontakt v kanceláři Obecního úřadu.
Ráda se s Vámi potom spojím, pro knihy si přijedu a zajistím další „koloběh“ podle
stavu a aktuálnosti knih.
Co se týče knihobudky, jsem optimistická. Vím, že spousta
z Vás doma má hodnotné knihy (nejen cenou), které rádi
věnujete dál. Za posledních dvanáct let jste jich do knihovny
přinesli ažaž. Proto se nebojím, že by se knihobudka tzv.
„zaplevelila“ knihami, které jsou prakticky na vyhození. Pokud
by začaly knihy v knihobudce zůstávat stát kvůli nezajímavosti
či dezolátnímu stavu, máme ještě dost exemplářů v zásobě na
to, abychom je dokázali všechny několikrát obměnit.
Tak té naší knihobudce popřejme dlouhé žití 😊
lucka
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 16. 11. 2018.
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