Občasník OÚ v Šaraticích

č. 2/2019, vydán 10. 5. 2019

OSLAVY OBCE ŠARATICE:
810 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
12. 5. 2019 od 13.00 do 18.00
před OÚ v Šaraticích
Program:
výstava historických fotografií na OÚ
řemeslný jarmark
cimbálová muzika Ponava
malování na obličej
skákací hrad pro děti
13.00–16.00 tvořivé dílny ke Dni matek

Vstupné na akci zdarma. Bohaté občerstvení zajištěno.
Pozn. za nepříznivého počasí bude jarmark a další atrakce v sále OÚ.*
*Počasí nám bohužel moc nepřeje a tentokrát to vypadá, že bude muset být skutečně
zvolena tzv. mokrá varianta. Definitivně se ale rozhodneme až v neděli ráno…
Ale i případné deštivé odpoledne nám jistě zpříjemní cimbálová muzika Ponava z Brna
a hudební přestávky Vám zkrátí nabídka dvaceti stánkařů nebo výstava fotografií.
O tekuté občerstvení se nám postarají naši hasiči a zakousnout budete moct grilované
maso, klobásky i bramboráky. Čeká nás pěkná neděle, ať už s deštěm nebo bez něj!

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. A 25. 5. 2019
Ve dnech 24. a 25. května 2019 proběhnou volby do Evropského
parlamentu. V obci Šaratice je volební místnost v budově OÚ Šaratice,
1. patro – Obřadní síň.
Hlasování probíhá:
• v pátek 24. 5. 2019 od 14 do 22 hodin
• v sobotu 25. 5. 2019 od 8 do 14 hodin
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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). Volič, který je občanem jiného členského státu EU prokáže svou
totožnost a občanství jiného členského státu a dále prokáže, že je na území ČR
přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let. Voličem je také občan jiného členského státu EU, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen
k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
Hlasování mimo volební místnost:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, OÚ
Šaratice (tel. 544 229 222) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi (prosíme
o nahlášení nejpozději v sobotu 25.5.2019 do 9.00 hodin, tel. do volební místnosti
v Šaraticích: 606 107 503) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
Zástupci okrskové volební komise takového voliče navštíví s přenosnou volební
schránkou u něj doma.
Dodání hlasovacích lístků:
Voliči nejpozději v úterý 21. května 2019 obdrží hlasovací lístky, ve dnech
voleb budou hlasovací lístky k dispozici i ve volební místnosti.
Voličský průkaz:
O vydání voličského průkazu může požádat volič, který nebude moci nebo
nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku, tj. ve volebním okrsku v místě svého
trvalého bydliště. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského
parlamentu k hlasování v jakémkoliv okrsku na území České republiky.
Podání žádosti o voličský průkaz:
• žádá volič u obecního úřadu dle místa trvalého pobytu
• žádost musí být podána písemně, a to nejpozději do 22. května 2019 do
16.00 hodin (do uzavření seznamu voličů)
• žádost musí být podepsána voličem, pokud volič nepodává žádost osobně, tj.
zasílá ji poštou nebo ji za něj předává úřadu jiná osoba, musí být podpis
voliče na žádosti úředně ověřen (pro účely uplatnění volebního práva je
úřední ověření podpisu osvobozeno od správního poplatku)
Vydání voličského průkazu:
• voličský průkaz bude vydán nejdříve 9. května 2019, a to osobně voliči,
který si o vydání voličského průkazu požádal nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, anebo bude voličský průkaz
voliči zaslán poštou do vlastních rukou.

Veškeré informace o volbách do Evropského parlamentu jsou zveřejněny
na: www.mvcr.cz v sekci „Volby – volby do Evropského parlamentu“.
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Od 23. 5. každý čtvrtek vždy od 18:30 do 19:30 hod. se ve
sportovní hale v Šaraticích bude konat cvičení pilates s Dášou
Vránovou. Vstup 80 Kč. Rezervace na tel. č. 774 273 057.
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Z KULTURNÍHO VÝBORU: Výlet k pramenu Litavy
Rovněž po deseti letech jsme se rozhodli znovu uspořádat zájezd k pramenu
Litavy. Asi většina z Vás, šaratických občanů, ví, kde pramení Litava, ale kolik
z Vás u pramene skutečně bylo?
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Pojeďte se k němu podívat s námi v neděli 23. června 2019. Vyrážíme v 11.00
hod. autobusem ze Šaratic k motorestu „Samota“, který se nachází na hlavním tahu
ze Slavkova u Brna do Uherského Hradiště, poblíž Koryčan. Odsud se vydáme
pěšky malebnými chřibskými lesy. Naše první zastávka bude na tzv. pramenné
louce, kde se nachází pramen Litavy. Dále budeme moct pokračovat na Brdo,
nejvyšší vrchol Chřibů. Zde stojí od roku 2004 kamenná rozhledna, odkud je za
příznivého počasí krásný výhled. Vstupné na rozhlednu stojí 20 Kč. Odsud se
vrátíme zpět na Samotu, kde se budeme moct občerstvit a poté nás autobus zaveze
zpět do Šaratic. Celá trasa měří asi 13 km a není nijak náročná, takže ji
zvládnou i méně zdatní. V každém případě se ale lze vrátit rovnou od
pramene, a to je opravdu procházka pro každého. S sebou si vezměte pohodlné
boty a případně občerstvení na cestu.
Zájemci se mohou hlásit od 15. května v kanceláři na OÚ tak, že zaplatí
80 Kč za dopravu autobusem, děti, studenti a senioři nad 65 let polovinu.
za kulturní výbor předsedkyně LUCKA

Z KULTURNÍHO VÝBORU: Šaratický kotlík 2019
V sobotu 29. června se v areálu za Obecním úřadem již tradičně uskuteční
soutěž ve vaření gulášů s bohatým doprovodným programem, včetně překážkového
běhu pro děti Spartans Šaratice. Na tomto místě si nyní dovolujeme vyzvat všechny
týmy kuchařů-gulášníků-amatérů, které mají chuť a odvahu utkat se v soutěžním
klání a poměřit dovednosti s dalšími kuchařskými nadšenci, aby se přihlásili o své
místo již teď, a to u kteréhokoliv ze členů kulturního výboru. Kapacita je omezená
na deset týmů.
za kulturní výbor předsedkyně LUCKA

TJ ŠARATICE – Mladší a starší fotbalová přípravka
Od září chodíme trénovat 2x týdně. V zimních měsících jsme chodili trénovat do
místní tělocvičny a nyní už chodíme na travnaté hřiště, kde máme výborné podmínky
a malí fotbalisté se můžou zlepšovat. Musím říci, že se zlepšujeme každým tréninkem,
a to jak fotbalově, tak i morálkou!!!
V únoru jsme odehráli jeden miniturnaj u nás v tělocvičně s týmy Kobeřic a Otnic.
Oba dva zápasy jsme těsně prohráli, ale bylo vidět, jak jsou malí fotbalisté zapálení do
hry a moc je to baví! V březnu jsme hráli ještě jednou s Kobeřicemi v tělocvičně.
Starší přípravka remizovala 0:0 a mladší vyhrála 2:0!!! V úterý 14. 5. v 17:30 hod.
sehrajeme naše první venkovní utkání v Kobeřicích. 22. 6. budeme v Šaraticích
pořádat turnaj mladších a starších přípravek, kdy v každé kategorii bude pět družstev.
Od září chceme děti přihlásit do soutěže mladší a starší přípravky.
Ještě bych chtěl pozvat další rodiče s dětmi ročníků 2009–2013, ať přijdou mezi
nás. K dnešnímu dni nás chodí 19 a hledáme další malé fotbalisty a fotbalistky.
Tréninky probíhají úterý a čtvrtek 16:00 až 17:30 hod. na travnatém hřišti. Lze se
domluvit, že děti vyzvedneme z družiny a odvedeme si je na trénink. Pro bližší
informace se můžete přidat na messengeru do skupiny Fotbal ŠARDA malí dravci.
Tam vám zodpovíme vaše dotazy atd.
Za trenérským tým David Bukáček
5

CO BUDE S BUDOVOU POŠTY?
Ve středu 27. března se na jednání Zastupitelstva obce na žádost zastupitele
p. Šlahory opětovně projednávaly možnosti využití budovy bývalé pošty:

Z následné diskuze vyplynulo:
• lze žádat o státní dotaci na obecní byty ve výši maximálně 500.000 Kč na jeden
byt, což by náklady zdaleka nepokrylo, navíc s nejistým výsledkem, a příští rok
tento dotační titul nemusí být vůbec otevřený
• pokud jsou dotace vyhlašovány, tak většinou na opravu obecního majetku
• v okolních obcích (Křenovice, Otnice) budovali či vyčlenili byty pro lékaře, ale
byty jsou nakonec využívány běžnými nájemci – ze strany lékařů nebyl zájem
• je možné využít dotace MAS např. na klubovny, knihovny apod. – i takto by se
daly prostory bývalé pošty v budoucnu využít

ZO se následně opakovaně jednomyslně shodlo, že na budově bývalé pošty
v Šaraticích budou pro letošní rok provedeny jen ty nejnutnější úpravy.
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 10. 5. 2019.
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