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Mimořádné vánoční a silvestrovské vydání
Vážení a milí čtenáři,
v dnešní urychlené době a čase, kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se
i pozastavit. Takovým malým, ale krásným pozastavením, jsou pro nás Vánoce –
čas, kdy jsme si bližší jako nikdy a snažíme se zapomenout na běžné problémy.
Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné, asi
i proto se na Vánoce tolik těšíme. Vánoce však nemohou být jen o dobrém jídle
a krásných dárcích, ale i o setkávání – rodičů se svými dětmi, vnoučaty či s jinými
blízkými, se kterými se během celého roku třeba ani tak často nevidíme. Ta
neopakovatelná atmosféra, která patří k Vánocům, se nedá zapomenout.
Pozastavme se a těšme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu. Prožijme
tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.
Při příležitosti těchto překrásných svátků Vám i jménem Obecního úřadu
a Zastupitelstva obce chceme popřát dobrou pohodu, blažené chvíle vzájemné
úcty a krásné lidskosti. Zároveň Vám do nového roku přejeme všechno nejlepší,
hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.

Karel Kalouda & Marek Silnica
Sbor dobrovolných hasičů Šaratice
děkuje všem členům za celoroční práci,
všem svým příznivcům a sponzorům
za přízeň
a
podporu.
Všem
Vám
spoluobčanům
pak
přejeme
šťastné
a radostné prožití svátků vánočních a do
nového roku 2019 vše nejlepší, rodinnou pohodu a hlavně hodně
zdraví a štěstí. Těšíme se na Vaši přízeň i v roce následujícím a setkání
se s Vámi na akcích pořádaných naším sborem.
hasiči Šaratice
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Z KNIHOVNY
Milí čtenáři, upozorňujeme Vás, že ve dnech 24. prosince 2018 a 31. prosince
2018 bude knihovna zavřená.
Mezi svátky tak bude otevřeno pouze ve středu 26. prosince, a to v upravené
otevírací době od 15 do 18 hodin.
Nejen všem pravidelným čtenářům přeji příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok.
Magda Robešová, knihovnice

Kulturní výbor Šaratice Vás zve na

SILVESTROVSKÝ OBECNÍ OHŇOSTROJ,
který se bude konat ve 2200 hod. ve dvoře OÚ.
! UPOZORŇUJEME, ŽE V SÁLE OÚ SE LETOS SILVESTROVSKÁ BEČKA NEKONÁ !

Kulturní výbor Šaratice všechny srdečně zve na

LAMPIONOVO-PRSKAVKOVÝ PRŮVOD,
kterým přivítáme nový rok 2019.
Budeme vycházet v úterý 1. ledna 2019 v 1700 hodin od budovy OÚ.
Průvod bude zakončen opět u obecního úřadu, kde bude připraveno
občerstvení v podobě čaje, svařeného vína a jablkového štrúdlu.
Opět se těšíme na lampiony a prskavky všech barev a velikostí. ☺
Kulturní výbor Šaratice Vás srdečně zve na

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
KAREL GOTT REVIVAL MORAVA
HOSTÉ: BOHUŠ

MATUŠ

JAN A PETR KOUDELKOVI

KDY: v neděli 6. ledna 2019 v 1700 hod.
KDE: v sále OÚ v Šaraticích
VSTUPNÉ 100 Kč
Předprodej vstupenek s místenkou na Obecním úřadě v Šaraticích.
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POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ PLES 2019

KDY: 26. 1. 2019
KDE: v tělocvičně OÚ Šaratice
Hraje skupina RELAX
VSTUPNÉ: 120 Kč
PROGRAM:
20:00
20:10
21:30
24:00

slavnostní zahájení plesu
předtančení žáků 9. třídy
šerpování deváťáků
losování tomboly
Těšíme se na Vás.
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MILÉ DĚTI, MAMINKY A TATÍNKOVÉ,
JE TO TADY ZASE!!!
Karneval pro celou rodinu a tentokrát

ŘEMESLA A POVOLÁNÍ
Ať už přijdete jako hasiči, policisté nebo
záchranáři,
baletky, tanečnice nebo princezny ☺,
máte se na co těšit.
A my se ze všeho nejvíc těšíme právě na Vás
a na to, jaká to
☺ bude zase legrace ☺.

KDY: 27. 1. 2019, ve 14:30
Vstupné dobrovolné.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 v Šaraticích
Tříkrálová sbírka je dlouhodobý
celostátní charitativní projekt Charity
České republiky. Koná se vždy první dva
týdny v lednu (1.–14. ledna).
Na památku Tří králů, kteří se
vypravili do Betléma, aby se poklonili
novému židovskému králi a přinesli mu vzácné dary, byla ustanovena tradice
Tříkrálové sbírky. Novodobí koledníci – králové Kašpar, Melichar a Baltazar – šíří
poselství radosti, požehnání všem. Navštěvují domácnosti a prosí o dar pro potřebné,
kteří jsou v nouzi.
V Šaraticích TŘÍKRÁLOVU SBÍRKU organizuje obec ve spolupráci
s Charitou a Římskokatolickou farností Šaratice.
Tentokrát je sbírka v Šaraticích naplánována na sobotu 12. ledna 2019.
Budeme velmi rádi, když koledníky, kteří Vás doma navštíví, vlídně přijmete
a přispějete do zapečetěných pokladniček finančním darem. Všem dárcům již
nyní velké díky.
organizátoři sbírky

OÚ ŠARATICE – OZNÁMENÍ
Upozorňujeme občany, že v kanceláři OÚ Šaratice se v letošním roce
naposledy úřaduje pro veřejnost v pátek 21. prosince 2018 do 11.00 hodin.
Ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2018 bude na Obecním úřadě zavřeno.
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO – PROVOZ O VÁNOCÍCH
1/ MUDr. Jan Pikolon oznamuje, že ve dnech 24. 12. – 31. 12. 2018 neordinuje.
Zástup za MUDr. Pikolona:
• 27. a 28. 12. 2018 MUDr. Svobodová v Křenovicích
• 31. 12. 2018: MUDr. Karbula v Otnicích
2/ MUDr. Miroslava Lejsková – dětská lékařka, ordinuje ve čtvrtek 27. a v pátek
28. prosince 2018 pouze v Otnicích, a to v době od 7.30 do 13.00 hodin. V pondělí
31. 12. 2018 MUDr. Lejsková neordinuje.
Oba lékaři pravidelně ordinují opět od středy 2. ledna 2019.

POPLATKY ZA POPELNICE A PSY V ROCE 2019
Obecní úřad Šaratice upozorňuje občany, že od pondělí 14. ledna 2019 se
začínají vybírat poplatky za popelnice a poplatek ze psů.
Známky na popelnice pro rok 2019 obdrží naše obec od firmy RESPONO až
počátkem roku 2019 – dodržte tedy termín platby poplatků až od 14. 1. 2019 –
dříve Vám žádnou známku k vylepení na popelnice nebudeme moci dát.
Popelnice:
500 Kč/rok – za každou osobu hlášenou k trvalému pobytu v obci
500 Kč/rok – za každý dům či byt v obci, ve kterém není hlášena žádná osoba
k tr. pobytu – poplatkovou povinnost má vlastník nemovitosti.
Poplatkovou povinnost mají také cizinci, kteří jsou hlášeni k pobytu v naší obci:
poplatek činí 500 Kč/osobu/rok.
Poplatek ze psů:
50 Kč/rok – základní sazba za jednoho psa
75 Kč/rok – za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Poplatky je nutné uhradit do 31. 3. 2019. V případě pololetní platby je nutné
1. pololetí uhradit do 31. 3. 2019, 2. pololetí roku pak do 30. 6. 2019.
Poplatky ve stanovené výši je možné zaplatit i bezhotovostně na účet obce
Šaratice č.: 35-0490080217/0100, jako variabilní symbol je nutné uvést číslo
domu. V případě bezhotovostní platby si občan vyzvedne známku na popelnice
v kanceláři OÚ Šaratice.

VÝVOZ směsného komunálního ODPADU na konci roku 2018
Společnost Respono informuje občany, že v pondělí 24. i 31. prosince
budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového plánu.
Sběrné dvory budou 24., 25., 26., 31. 12. 2018 a 1. 1. 2019 pro veřejnost
uzavřeny. Odpady bude možné na sběrné dvory odevzdat v následujících dnech.
Sběrné dvory budou otevřeny 22., 27., 28. a 29. 12. 2018.
Více informací je možné získat na webových stránkách RESPONO.
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 23. 12. 2018.
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