Občasník OÚ v Šaraticích
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Vážení a milí čtenáři,
v těchto dnech jsou sice venkovní teploty spíše jarní, ale myslím si, že je
vhodné poděkovat jednak všem zaměstnancům obce, ale i ostatním občanům,
kteří neváhali v průběhu zimního období vzít do ruky hrablo nebo lopatu
a nehleděli při tom na to, zda je chodník u jejich domu na pozemku vlastním,
nebo obecním. Díky za to!
Zpravodaj tedy začíná opět poděkováním a budu pokračovat v duchu
facebookové rubriky „Co se mi honí hlavou“. Začnu třeba takto: Občas si
poslechnu, že bychom měli dělat něco víc pro naše občany. Trochu ironické je
na tom ale to, že jsou to dost často povzdechy těch, kteří vlastně de facto našimi
občany nejsou. Už jsem na tomto místě zhruba před rokem psal, že máme
cca 40 „neobčanů“, kteří nás všechny vlastní liknavostí připravují každý rok
o jistých 400 tis. Kč ze státního rozpočtu. A za to se už dá něco pořídit…
Zastupitelé především z finančních důvodů v minulém roce rozhodli, že
v ulici Kotrč vybudujeme alespoň nějakou plochu na odstavení vozidel,
abychom i my alespoň částečně přispěli k řešení problematiky parkování v této
lokalitě. Zřejmě se toto řešení zdá málo komfortní, protože kapacita vzniklé
plochy na pět vozidel se stejně nevyužívá… Pokud si někdo myslí, že obec je
na tom finančně tak dobře, aby mohla všem postavit dlážděné parkoviště na
každé auto, které si pořídí, tak opravdu není. Takto to nefunguje nikde!
Na posledním jednání Zastupitelstva jsme probírali všechny projekty,
o kterých jsme přesvědčeni, že by si je naši občané zasloužili a museli jsme
jasně stanovit priority. Když jsme započítali dostavbu školy, přípravu výstavby
nové MŠ, opravu alespoň nějaké části chodníků a opravu havarijního stavu
stometrového úseku dešťové kanalizace v Malé Americe, už bylo téměř
vybíleno. O ostatním bude rozhodnuto až během roku podle toho, jak se bude
vyvíjet finanční situace….
Na srdci mám také ještě informaci o změně s nakládáním bioodpadu.
Abychom ho mohli skutečně rozumně likvidovat a nevozit za velké peníze na
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skládku, je nutné ho důsledně roztřídit na odpad zpracovatelný kompostováním
(bez igelitových tašek, pytlů apod.) a na odpad vhodný ke štěpkování. Na oba
způsoby likvidace jsme našli v minulých dnech vhodné dodavatele a uzavřeli
s nimi smlouvy. Na kontejneru i na vlečce ve dvoře OÚ jsou informační tabulky
a moc prosím, zodpovědně se jimi řiďte. I tak pomůžete každý měsíc k ušetření
nějaké pětitisícikoruny z obecního rozpočtu a k lepšímu životnímu prostředí.
Závěrem Vám všem děkuji za všechno dobré, co děláte pro naši obec
a přeji Vám, aby vás elán doprovázel i v nadcházejících dnech.

Karel Kalouda
KRONIKA
Před nedávnem vznikla nová e-mailová adresa kronikasaratice1@seznam.cz
pro obecní kroniku. Budete-li se chtít jakkoliv zapojit do tvorby kroniky nebo
upozornit na nějakou událost, můžete své příspěvky posílat právě sem.
Lenka Střítecká, obecní kronikářka

POZVÁNKY
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STATISTIKA OBYVATEL ZA ROK 2018
Celkem obyvatel hlášených k 31. 12. 2018: 1050 (520 mužů a 530 žen). Z toho
14 cizinců (8 mužů a 6 žen).
• děti do 15 let věku: 193
• děti do 18 let: 221
• starší 60 let: 239
• počet narozených dětí v roce 2018: 14 (7 chlapců, 7 děvčat)
• počet zemřelých v roce 2018: 10 (6 mužů, 4 ženy)
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• počet přistěhovaných občanů do Šaratic: 24 (12 mužů, 12 žen)
• počet odstěhovaných občanů ze Šaratice: 21 (12 mužů, 9 žen)
• změna trvalého pobytu pouze v rámci obce: 14 (8 mužů, 6 žen)
• v roce 2018 uzavřelo sňatek celkem 7 občanů Šaratic (6 mužů, 1 žena)
• na úřední adrese bylo k 31. 12. 2018 hlášeno celkem 32 osob (26 mužů, 6 žen)
Nejstarší občan Šaratic v roce 2018 dovršil 95 let, nejmladší občan Šaratic se
narodil v listopadu 2018.
matrika

MŠ ŠARATICE – Zápis dětí
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Šaratice pro školní rok
2019/2020 (tj. do mateřské školy) proběhne ve čtvrtek 2. května 2019 v budově
mateřské školy (Malá Amerika 229) v 15 hodin.
K zápisu je nutno předložit:
1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte na předtištěném formuláři.
2. Lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte potvrzenou pediatrem
(zdravotní způsobilost včetně potvrzení o absolvování stanovených
očkování).
3. Rodný list dítěte.
Formulář žádosti o přijetí dítěte do MŠ společně s tiskopisem pro pediatra najdete
na webových stránkách školy nebo si je můžete vyzvednout v mateřské škole od
15. dubna 2019.
V. Bugárová

CO PRO VÁS LETOS JEŠTĚ CHYSTÁ KULTURNÍ VÝBOR?
23. 3.
30. 3.
13. 4.
30. 4.
12. 5.
17. 5.
23. 6.
29. 6.
1. 9.
7. 9.
15. 9.
5. 10.
27. 10.
říjen/listopad
1. 12.
5. 12.
11. 12.
12. 12.
31. 12.

Vítání jara
Ochotnické divadlo OchOTNICE
Přednáška Velikonoce – historické a tradiční
Pálení čarodějnic
Výročí Šaratic
První letní noc s DJ Borisem
Zájezd k prameni Litavy
Šaratický kotlík & Spartans Šaratice
Hasičské odpoledne
Zájezd na Pálavské vinobraní v Mikulově
Šaratická olympiáda
Zájezd do termálních lázní v Györu
Divadlo pro děti Včelí medvídci zpívají
Zájezd na muzikál do Prahy
Předvánoční posezení & rozsvícení vánočního stromu
Obecní Mikuláš
Česko zpívá koledy 2019
Setkání seniorů
Silvestr 2019
za Kulturní výbor předsedkyně LUCKA
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PETICE VRAŤME ŽIVOT DO KRAJINY

Naše krajina vymírá vinou příliš intenzivního hospodaření! Mizí sýčci, skřivani,
koroptve, motýli, zajíci… Pokusme se o záchranu krajiny, dejme jasný vzkaz
politikům, že chceme krajinu pestrou, plnou života!

Podepište prosím petici pro ministra zemědělství!
Petici můžete podepsat na internetových stránkách www.birdlife.cz/petice-za-krajinu,
kde najdete i více informací k petici.
Na stránce www.birdlife.cz/co-mohu-udelat-pro-krajinu si také můžete přečíst, co pro
krajinu můžete udělat jako jednotlivec…

PRO DĚTI
Milé děti,
březen je měsíc,
kdy se začíná
probouzet příroda.
A nejen příroda
tam venku, ale i na
dvorku přibydou
nová mláďátka.
Hned je pak vše
veselejší, je s kým
si hrát a koho
pozorovat 😊
RÉBUS: Najděte
zvířátkům jejich
mláďátka na
přeplněném
dvorku.
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CO BUDE S BUDOVOU POŠTY?

Rozhodnutí z jednání Zastupitelstva obce ze dne 27. února 2019:
I s přihlédnutím ke skutečnosti, že v sousedních Otnicích nabízí obec pro zubního
lékaře moderněji vybavenou ordinaci s obecním bytem a prozatím je u nich situace
stejná jako u nás, Zastupitelstvo obce se nakonec shodlo, že prozatím se na této
budově udělá jen to nejnutnější – tj. odvod vlhkosti ze stěn, oprava či výměna oken,
případně vybourání příček. Tak bude možné v budoucnu operativně řešit aktuální
potřeby obce.
Odpovědná redaktorka: Lucka Janíčková
Své příspěvky a podněty můžete odevzdávat na OÚ
nebo elektronicky na adrese zpravodajsaratice@seznam.cz.
Vydává obec Šaratice jako občasník. Datum vydání 9. 3. 2019.
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