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Vážení a milí čtenáři,
tentokrát vás oslovuji v druhé polovině prázdnin. V těch letních dnech na obci
vrcholí přípravy na hody. Doufám, že i letos částečně místní a částečně „přespolní“
stárky a stárci přispějí k důstojnému průběhu tradičních šaratických hodů.
A co je jinak nového? Prakticky od začátku prázdnin se intenzivně pracuje na půdní
vestavbě a přístavbě výtahu ZŠ. Stavební firma sice od začátku musí bojovat s nepřízní
počasí, ale čas prázdnin vyčleněný na nejhrubší stavební práce utíká strašně rychle…
Od 2. září pak budou pokračovat další práce, které už nebudou tolik zasahovat do
prostoru, kde se pohybují děti. Stejně ale všechny čeká ještě dalších cca 10 akčních
měsíců.
Před rokem jsem informoval, že jsme se jako obec přihlásili do dotačního
programu, který umožní dostat do každé domácnosti jeden kompostér. Dnes je
máme k odběru na dvoře za obecním úřadem a zatím ne všichni s jejich vyzvednutím
spěchají a někteří zvažují, jestli vůbec ho chtějí. Základní myšlenkou této akce je
minimalizovat vznik odpadu, který by se musel někam odvážet a dále zpracovávat.
Vím, že „velký“ bioodpad je jednodušší zavézt do kontejneru, ale každá domácnost
s malou nebo velkou zahradou má odpad, který lze takto smysluplně a ekonomicky
zpracovat. Navíc, co si budeme namlouvat, s kuchyňským odpadem nikdo do
kontejneru nepoběží, a tak skončí naprosto zbytečně ve smíšeném odpadu a tedy na
skládce nebo ve spalovně. Zkuste o tom přemýšlet i z této stránky. V anketě je každý
za ochranu životního prostředí, ale obvykle jen dokud nemusí slevit ze své vlastní
pohodlnosti….
V těchto dnech je dokončováno osazování dopravního značení v ulicích Kotrč a
Ostudy a do začátku školního roku bude ještě nainstalovaný radar před školkou
v Malé Americe. Snad obojí postřehnou i řidiči a splní účel, pro který se toto
pořizovalo.
A na závěr bych jako obvykle rád poděkoval všem, kteří dělají něco dobrého pro
naši obec. Příjemný zbytek léta.

Karel Kalouda
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KRÁLOVSTVÍ KOMETY
HC Kometa Brno a Království Komety Vás zve na další přípravná utkání na
sezonu 2019/20, která se uskuteční:
přát. 4, čt 15.8.2019
HC Kometa Brno - HC Olomouc
přát. 5, út 20.8.2019
HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec
přát. 7, čt 29.8.2019
HC Kometa Brno - HC Slovan Bratislava
přát. 9, čt 5.9.2019
HC Kometa Brno - PSG Berani Zlín
Na všechna utkání je možno získat vstupenky na stání zdarma. Přihlásit se o ně
je možné vždy nejpozději jeden den před zápasem do 9.00 hod na Obecním úřadě
Šaratice.

TJ ŠARATICE – Mladší a starší fotbalová přípravka
V úterý 6. srpna jsme uspořádali fotbalový den formou příměstského tábora.
Děti přišly v 9 hod. Po příchodu jsme lehce posnídali a vrhli jsme se na dopolední
trénink, který trval 90 minut. Poté jsme si chvilku odpočinuli a šli na společný oběd
do vinárny Natálie. Tam jsme si dali výbornou polévku a řízek s bramborami. Po
obědě jsme si pustili fotbalové video a pohádku. Samozřejmě nesměla chybět vodní
bitva. V 15 hod. nám začal druhý trénink. Oba dva tréninky byly zaměřeny na práci
s míčem a střelbu. Po odpoledním tréninku čekala na malé fotbalisty svačina,
kterou byla pizza. Všichni jsme si celý den užili a už se těšíme na druhý fotbalový
den, který bude ve čtvrtek 29. srpna. Děti můžete závazně přihlásit nejpozději do
27. 8. 2019 na e-mail dbukacek@seznam.cz.

V neděli 11. 8. jsme sehráli první dvě přátelská utkání v Hodějicích s domácími
a s Heršpicemi. První zápas jsme vyhráli 9:4 s Hodějicemi a druhý zápas proti
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Heršpicím jsme také vyhráli, a to 10:4!!! Byl vidět velký posun ve hře a celkové
zlepšení a malí fotbalisté mají další impuls do další práce.
Chtěli bychom také pozvat další děti ve věku 5–10 let, aby přišly do naší skvělé
party dětí a rodičů a zažili spoustu zábavy, sportu a dalších zajímavých akcí.
Informace o trénincích a dění kolem přípravek můžete najit na facebooku
ŠARATICE FOTBAL.
Za trenérským tým David Bukáček
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PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ V MIKULOVĚ
Při dostatečném počtu zájemců (alespoň 30 účastníků) uspořádá Kulturní
výbor v sobotu 7. září celodenní zájezd na Pálavské vinobraní do Mikulova.
Od pondělí 19. srpna se zájemci mohou přihlásit v kanceláři OÚ, kde od
nich bude vybrán symbolický příspěvek na dopravu ve výši 100 Kč.
Pálavské vinobraní se pravidelně koná druhý zářijový víkend. Na milovníky
vybraných kulinářských lahůdek, dobrého pití a kultury čekají tři dny bujarého
veselí s rozmanitým programem. Na jeden z nich Vás chceme zavézt…
Kromě tradičního folkloru, který je s vínem na jižní Moravě spjatý, nabízí
organizátoři také koncerty dechových hudeb, cimbálových muzik i populárních
kapel různých žánrů. Na letošním Pálavském vinobraní vystoupí kromě jiných
Dasha s Pajky Pajk a Epoque Quartet, Katarína Knechtová nebo Miro Žbirka.
Na Pálavském vinobraní si přijdou na své milovníci vína, kultury, ale svůj
program zde najdou i rodiny s dětmi. Bližší informace najdete na letáčkách
a facebookových stránkách.
lucka,

předsedkyně kulturního výboru
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TŘETÍ ŠARATICKÁ
OLYMPIÁDA –

v neděli 15. září
na sportovním areálu u Litavy
Sportovní odpoledne pro všechny věkové kategorie!
Podrobnosti již brzy na plakátech i facebooku Kulturního výboru Šaratice

GYÖR – Maďarské termální lázně s kulturním výborem
Na sobotu 5. října naplánoval kulturní výbor zájezd do (mnohými z Vás
oblíbených) maďarských termálních lázní v Györu. Teplota vody v devíti bazénech
se pohybuje od 29° C do 38° C.
Celodenní vstupné pro dospělého stojí 3.700 Ft (1 Kč je přibližně
9 maďarských forintů), pro děti do 18 let a důchodce 2.900 Ft. Na cestu do
Maďarska Vám stačí občanský průkaz.
Od pondělí 19. srpna se zájemci mohou přihlásit v kanceláři OÚ, kde od
nich bude vybrána cena za dopravu ve výši 350 Kč za osobu (250 Kč za dítě do
15 let), a budou jim poskytnuty další informace ke konání zájezdu.

ČARODĚJKA – Na muzikál do Prahy s kulturním výborem
Po několika letech jsme se rozhodli uspořádat zájezd do Prahy na muzikál,
tentokrát to bude nová Čarodějka v Goja Music Hall na výstavišti.
Velkovýpravná muzikálová show ČARODĚJKA (v originále WICKED),
doprovázená živým orchestrem, plná nádherných melodií, čar a kouzel, protkaná
svižným humorem, vtáhne diváky do děje hned při prvních elektrizujících tónech
předehry a nepustí je až do posledního okamžiku představení z napětí.
Nejpopulárnější broadwayský muzikálový hit Stephena Schwartze a Winnie
Holzmanové ČARODĚJKA / WICKED láme rekordy návštěvnosti posledních
15 let nejen na domovské scéně v New Yorku, ale i v řadě dalších zemí světa.
Věříme, že se bude líbit i nám všem
V jednání je v tuto chvíli několik listopadových sobotních termínů. Zatím se
můžete zcela nezávazně nahlásit u členů kulturního výboru a další informace se
tak k Vám dostanou jako k prvním…
lucka, předsedkyně kulturního výboru
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 13. 8. 2019.
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