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Vážení a milí čtenáři,
v těchto dnech jsou sice venkovní teploty spíše jarní a pokračuje tak ve
stejném duchu letošní „zima nezima“, ale stejně chci poděkovat zaměstnancům
obce i ostatním občanům, kteří nehleděli na to, že kluzko a náledí nebude mít
zřejmě dlouhého trvání (při venkovních teplotách většinou do oběda),
a chodníky ošetřili posypem bez ohledu na to, jestli byl pracovní den, nebo den
volna.
Zpravodaj jsem tedy začal poděkováním a budu pokračovat v duchu
facebookové rubriky „Co se mi honí hlavou“. Takže začnu třeba takto. Na
lednovém zastupitelstvu jsme probírali všechny projekty, o kterých jsme
přesvědčeni, že by si je naši občané zasloužili. Dohodli jsme se, že si to každý
nechá projít hlavou a na příštím zasedání po dopracování finančních nároků
určíme s přihlédnutím na rozběhlé aktivity další priority. Na přípravě rozsahem
náročnějších projektů budeme nezávisle na ostatním usilovně pokračovat,
abychom je měli „papírově“ připravené. O většině ostatních věcí se bude
rozhodovat až během roku podle toho, jaké se budou otevírat dotační možnosti
a jak se bude obecně vyvíjet finanční situace…
V souvislosti s dokončením přístavby tělocvičny jsme také na zastupitelstvu
řešili, jak se tato přístavba bude využívat, zejména její vstupní hala. Ta byla od
začátku koncipovaná především pro účely společenských akcí. Protože
jednotlivé sportovní aktivity na sebe prakticky plynule navazují, bude lepší,
když pro běžný provoz zůstane vchod tak, jak je nyní, tedy u schodiště do
suterénu – nově příchozí nebudou rušit příchodem do šaten předešlou skupinu
a naopak.
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
1

POZVÁNKY

2

3

4

STATISTIKA OBYVATEL ZA ROK 2019
Celkem obyvatel hlášených k 31.12.2019: 1060 (529 mužů a 531 žen), z toho 17
cizinců (8 mužů a 9 žen).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

děti do 15 let věku: 187
děti do 18 let: 224
starší 60 let: 245
počet narozených dětí v roce 2019: 9 (4 chlapci, 5 děvčat)
počet zemřelých v roce 2019: 5 (3 muži, 2 ženy)
počet přistěhovaných občanů do Šaratic: 40 (23 mužů, 17 žen)
počet odstěhovaných občanů ze Šaratic: 26 (11 mužů, 15 žen)
změna trvalého pobytu pouze v rámci obce: 2 (1 muž, 1 žena)
v roce 2019 uzavřelo sňatek celkem 5 občanů Šaratic (2 muži, 3 ženy)
na úřední adrese bylo k 31.12.2019 hlášeno celkem 34 osob (28 mužů, 6 žen)

Nejstarší občané Šaratic v roce 2019 dovršili 91 let, nejmladší občan Šaratic se
narodil v listopadu 2019.
matrika

MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ
– otevřené místní partnerství obcí, podnikatelů, spolků a aktivních občanů
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště je spolek, který se
snaží být aktivní ve svém regionu různou formou. Jednou z nich je
přerozdělování evropských peněz na rozvoj místních obcí (na školy,
školky, chodníky) nebo na podporu zemědělců nebo živnostníků. MAS žadatelům
podává při zpracování své žádosti pomocnou ruku. Projekty administruje,
poskytuje individuální konzultace, radí s projektovým záměrem, se zpracováním
žádosti a až po podání žádosti o platbu je žadatelům k dispozici v kanceláři MAS,
v budově obecního úřadu v Hruškách u Brna.
Na přelomu roku 2019/20 byla vyhlášena další výzva, příjem žádostí bude
otevřen do dubna 2020. Finanční příspěvky jsou ve výši 45 až 50 % a jsou
určené na pořízení strojů, vybavení nebo stavby v zemědělské či nezemědělské
výrobě.
Od roku 2017 MAS vyhlásila a úspěšně ukončila 8 výzev z Integrovaného
regionálního programu (IROP), 3 výzvy z Programu rozvoje venkova (PRV)
a 7 výzev z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Z programu IROP byla
rozšířena ZŠ Sivice, ZŠ Mokrá – Horákov, MŠ Blažovice, upraveny průtahy obcí
Sokolnice a Moutnice, z programu Zaměstnanost byly např. podpořeny příměstské
tábory v Němčanech, Slavkově, Bučovicích, Blažovicích. Celková alokace 12 mil.
Kč pro OPZ vše ve vyhlášených výzvách přerozdělena, v IROP bylo z celkové
alokace 70 mil. Kč zatím rozděleno 30 mil., v PRV bylo z celkové alokace 25 mil.
Kč vyčerpáno 15,5 mil. Kč.
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Jinou formou podpory regionu jsou vlastní projekty MAS, např. projekty
spolupráce s ostatními MAS nebo například finanční podpora malých spolků
v území prostřednictvím tzv. „Malého LEADERU“. Díky dotaci Jihomoravského
kraje a vlastním finančním prostředkům v letošním roce MAS podpořila
10 kulturních a sportovních akcí, např. benefiční koncert v Šaraticích,
minivolejbalový turnaj pro děti v Hruškách, Divadelní festival ve Tvarožné,
folklórní den v Telnici nebo seminář s odborníky pořádaný hrušeckými hasiči pro
děti a veřejnost o požární prevenci a pravidlech první pomoci.
MAS počítá s podporou spolků i v příštím roce.
Hana Tomanová

CO PRO VÁS AKTUÁLNĚ CHYSTÁ KULTURNÍ VÝBOR?
Zatímco celoroční plán akcí pořádaných Kulturním výborem ještě společně
ladíme, dnes pro Vás máme alespoň tři termíny, které už jsou teď naprosto 100% a
přiblíží se co nevidět.
Stejně jako v loňském roce se i letos uskuteční jarní průvod obcí s názvem
Vítání jara. Sraz si dáme v sobotu 21. března v 15.00 hod. před OÚ. Průvod
zakončíme u sportovního areálu u Litavy, kde vyženeme zimu hozením Moreny do
řeky. Občerstvení pro všechny účastníky bude zajištěno, uvítáme lucerničky, masky
broučků a berušek.
V úterý 31. března v 18.00 hod. se uskuteční v obřadní síni v 1. patře budovy
Obecního úřadu Beseda s kronikářkou obce, paní Lenkou Stříteckou. Věříme, že
o historii Šaratic bude z Vaší strany zájem, a tak budeme moct uspořádat postupně
podobných besed víc…
Akce, která je prozatím datem vzdálená, je Šaratický kotlík, stejně jako
v posledních letech opět spojený s překážkovým závodem pro děti Spartans
Šaratice. Sobotu 13. června si už teď poznamenejte do svých kalendářů a pokud
byste se rádi zapojili aktivně – tedy chtěli vařit soutěžní guláš – dejte nám vědět.
Na letošní rok připravujeme změny v pravidlech a věříme, že soutěžní týmy tyto
novinky přivítají. Podrobnosti zveřejníme v příštím čísle Obecního zpravodaje i na
Facebooku Kulturního výboru.
za Kulturní výbor předsedkyně LUCKA

Z KNIHOVNY
Vážení čtenáři a návštěvníci naší knihovny, jistě jste si všimli změny otevírací
doby platné od února.
Nově bude knihovna otevřena:
úterý
17:00–20:00
sobota
13:00–16:00
Po domluvě je samozřejmě možné navštívit knihovnu i v jiné době.
knihovnice Magda
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 6. 2. 2019.
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