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Vážení a milí čtenáři,
vždycky se mi těžko píše o negativních věcech. Už téměř měsíc se na nás
ze všech stran „valí“ samé špatné zprávy, které ve svém důsledku zasahují
do našich životů. Ano, denně se píše a mluví ne o nějakém neštěstí kdesi ve světě,
ale o našem nejbližším okolí a o našich rodinách. Každého z nás se současná
situace nějak dotkla. Z rozhodnutí vlády jsou zavřené školy a školky, sportoviště,
hospody, obchody kromě potravin a drogerie, je omezený provoz na úřadech, je
zákaz shromažďování, a tím pádem se postupně ruší všechny naplánované
společenské i sportovní akce (snad letos stihneme alespoň v srpnovém termínu
tradiční hody), je povinnost nosit na veřejnosti roušky nebo obdobné ochranné
prostředky a je toho ještě mnoho. Jsem ale rád, že právě v takových chvílích se
i v Šaraticích najdou nejméně desítky lidí, kteří nemyslí jen na sebe a své nejbližší
a jsou ochotni naprosto nezištně pomoci „cizím lidem“. Sleduji to i na tom našem
„rouškovníku“, kde se od 19. března denně urodí několik desítek roušek, které si
obvykle najdou během následujícího dne nové vděčné majitele. Jsou to ale i další
„bezejmenní“, kteří zajišťují svým sousedům nákupy apod. Možná některé z Vás
překvapí, že jsou mezi nimi i ti, kteří se do Šaratic „jen“ přistěhovali a mnozí
ze „starousedlíků“ ani netuší, že tu s námi už nějakou dobu žijí.
Je to asi týden, co nás jeden z kolegů starostů vyzval k realizaci nápadu, že
bychom mohli poděkovat všem dobrodincům také symbolicky – vyvěšením státní
vlajky. Přestože určitě nepatřím k těm, kteří by se slzami v očích vzpomínali na
dříve tolik povinné „vlajkování“, nápad se mi líbil. Proto i na našem OÚ plápolá
vlajka státní společně s obecní jako trochu jiný výraz díků určený všem nejen
doktorům, sestřičkám, záchranářům, hasičům, prodavačkám, ale i švadlenkám
(pokud vím, tak jsou to většinou maminky, které v této době mají i spoustu jiných
starostí – chodí do práce, pak se doma navíc učí s dětmi – a mohly by klidně říct,
že na to prostě nemají čas), nákupčím nebo dárcům potřebného materiálu a také
všem dalším, pro širokou veřejnost víceméně bezejmenným, dobrovolníkům,
kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají v této složité době např. sousedům –
seniorům.
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Takhle „zmobilizovanou obec ku pomoci druhým“ si vybavuji naposledy
snad před 10 lety, kdy hrozilo vylití Litavy.
Ještě mám jednu věc na srdci. Všichni se teď celkem pochopitelně snažíme
omezit pohyb mimo své domovy a mimo obec. Běžné nákupy si naši nejstarší
spoluobčané asi nějak i za pomoci sousedů zařizují, ale znovu nabízím, že pro
naše seniory vyzvednu nebo i nakoupím léky a ostatní potřebné. Mám
v záloze ještě nejméně dvě ochotné dobrovolnice, takže se nemusíte bát
zavolat na 544 229 222 nebo 725 111 494. Určitě se domluvíme.
Závěrem Vám všem děkuji za všechno dobré, co děláte pro naši obec a přeji
Vám, aby Vás elán doprovázel i v nadcházejících dnech. I já jsem přesvědčený,
že brzy bude zase líp. Jen si na to musíme počkat, pokud možno v dobré náladě.

Karel Kalouda
KONTAKTY NA KRIZOVÉ LINKY
Název
INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU
- informace ohledně akutního výskytu koronaviru
INFORMAČNÍ LINKA V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM
- informace týkající se koronaviru
MZČR – INFORMACE O KORONAVIRU
- užitečné informace a možnost chatovat

Telefonní číslo nebo odkaz
724 810 106
725 191 367

Provozní doba

1212

nonstop, ZDARMA

nonstop

https://koronavirus.mzcr.cz/ nonstop

LIKVIDACE (RESP. DEZINFEKCE) POUŽITÝCH ROUŠEK
U OSOB, KTERÉ NEJSOU INFIKOVÁNY A NEJSOU V KARANTÉNĚ:
Jednorázové roušky a respirátory u lidí, kteří nejsou infikováni virem COVID-19
nebo nejsou v karanténě zabalit do plastového sáčku a následně do odpadového
sáčku společně s ostatním domácím směsným odpadem a zavázat. Tento odpad
vhodit do černé popelnice na směsný odpad.
▪

U OSOB, KTERÉ JSOU V KARANTÉNĚ:
Veškerý odpad (včetně jednorázových roušek a kapesníků) od osoby
v karanténě, by měl být uložen v plastovém pytli na odpady. Plastové pytle by
měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění by měl být pytel pevně zavázán
a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího
materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do
druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním
prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na odpad. Tento
postup je vhodný pro případy, kdy u osob není prokázáno onemocnění COVID-19.
▪

2

DEZINFEKCE BALVNĚNÝCH ROUŠEK
Bavlněné roušky zbavte gumiček, vložte do hrnce s vodou a 2 lžícemi 8% octa,
přiveďte k varu. Vařte 15 minut. Vysušte a vyžehlete na stupeň bavlna/len (ideálně
napařovací žehličkou). Vaše rouška je opět sterilní.
▪

ZÁBAVA PRO DĚTI
Ukážete zahradníkovi, kde má uložené nářadí? Kolik kusů nářadí napočítáte?
Celý obrázek si potom vymalujte
podle svojí fantazie 😊
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY v ZŠ a MŠ Šaratice pro
školní rok 2020/2021
Zápis dětí do mateřské školy proběhne v pondělí 4. května 2020. Vzhledem
k uzavření mateřské školy se zápis uskuteční bez přítomnosti dětí i rodičů.
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).
Formulář žádosti o přijetí dítěte do MŠ společně s tiskopisem pro pediatra najdete
na webových stránkách školy.
Děti budou přijímány na základě kritérií pro přijetí dětí do mateřské školy.
Vyplněnou žádost, včetně potvrzení od lékaře (pokuste se, prosíme, sehnat
vyjádření od lékaře o očkování, např. e-mailem, bez tohoto potvrzení není možné
dle zákona dítě přijmout!) vložte 4. 5. 2020, tj. pondělí do poštovní schránky MŠ
Malá Amerika 229. V žádosti uveďte Vaši e-mailovou adresu, na kterou bude
doručeno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte. V případě dotazů nás
kontaktujte na e-mail: mssaratice@seznam.cz.
V. Bugárová, vedoucí učitelka MŠ

ZAJÍMÁ VÁS, CO SE UDÁLO V NAŠÍ ŠKOLE?
Školní ples
Školní ples pořádaný Spolkem přátel školy se stal významnou společenskou
událostí každého roku. Nejvíce se na něho těšili žáci 9. třídy. Děvčata si oblékla
nádherné bílé šaty, chlapci se hodili do gala a užili si svůj první ples. I letos byl
zahájen předtančením žáků deváté třídy. Svým tanečním překvapením roztleskali
celý sál. Ples vždy provází slavnostní atmosféra, bohatá tombola a skvělá
nálada. V neděli byl dětský karneval, na kterém se už dávno nebaví jen děti. Do
soutěží a tanců jsou přizváni tatínkové, maminky, dědečkové i babičky. Moc jim
děkujeme za to, s jakou ochotou se vrací do svých dětských let a dokáží si užít se
svými dětmi a vnoučaty spoustu legrace. Letošní karneval se nesl v duchu zimních
olympijských her. Při vzpomínce na tuto akci nám zůstává na tváři radostný úsměv.
Lyžařský kurz
V týdnu od 9. 3. do 13. 3. se žáci 6. B a 7. třídy zúčastnili lyžařského výcvikového
kurzu v Jeseníkách. Výcvik probíhal v dopoledních i odpoledních hodinách na uměle
zasněžované sjezdovce v Branné.
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I přes nepříznivé sněhové podmínky se všem podařilo sjezdovku zvládnout
a naučit se základům lyžování. Ti pokročilejší si svoji techniku pilovali
a procvičovali, začátečníkům se dařilo sjíždět celou sjezdovku.
Poslední den si všichni svoji zdatnost a šikovnost na lyžích poměřili na svahu
ve slalomu.
Úspěchy našich žáků v soutěžích
Žáci naší školy se každý rok pravidelně účastní různých soutěží a olympiád. Ani
letošní rok se neliší. Již se uskutečnilo okresní kolo Konverzace v anglickém jazyce,
kde Natálie Hájková ze 7. třídy obsadila 1. místo. Kamila Krejčí skončila na 4. místě
v okresním kole Olympiády v českém jazyce a zastoupení měla naše škola
i v recitační soutěži díky Filipu Trousilovi, který získal čestné uznání.
Projekty z EU
Pokračujeme v projektu z evropských strukturálních a investičních fondů
s názvem Vzdělávání pro všechny – Šaratice II. Tento projekt je především
zaměřen na personální podporu ve výchovně vzdělávacím procesu s cílem zvýšit
kvalitu předškolního a základního vzdělávání. Škola získala finanční prostředky na
školního psychologa, asistenta pedagoga, tandemovou výuku a projektovou výuku.
Projekt Oranžové hřiště
Cílem tohoto projektu
bylo
v mateřské
škole
zrekonstruovat dětské hřiště
na základě získané dotace od
Nadace ČEZ. Během měsíce
února
byla
provedena
montáž herních prvků a
rekonstrukce
pískoviště
ve školce v Malé Americe.
ZŠ Šaratice – škola pro
kompetentní žáky
V ZŠ Šaratice probíhají stavební úpravy, přístavba a nástavba stávajícího
objektu Základní školy. Jedná se o vybudování a vybavení dvou odborných učeben
– jazykové a přírodovědné, zajištění vnitřní konektivity a bezbariérovosti.
Stavební práce byly zahájeny během letních prázdnin 2019 a probíhají během
školního roku 2019/2020. I přesto, že škola již získala na části budovy nový nádech
v podobě fasády a mohlo by se zdát, že už je vše dokončeno, úpravy ve vnitřních
prostorách stále trvají. Stavební práce v učebnách jsou hotové, je vymalováno a nyní
se čeká na zhotovení a dodání nábytku a didaktické techniky.
Realizace bude ukončena tak, aby školní rok 2020/2021 již mohl probíhat
v rekonstruovaných prostorách.
Mgr. Lenka Popeláková, ředitelka školy
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CO SE DĚJE V DOMEČKU BÝVALÉ POŠTY ???
Mnozí jste si určitě všimli, že v domečku bývalé POŠTY Šaratice začíná být
rušno. Cože se to tam děje? Jistě to vrtá některým hlavou.
Zde nabízíme vysvětlení:
Skupina místních občanů v důchodovém věku se rozhodla v obci založit spolek
,,Senioři 55+ Šaratice, z.s.“. Je to zájmový spolek pro všechny seniory, kteří chtějí
být aktivní a mají chuť se scházet, vyrážet společně do přírody, přijít si poslechnout
něco zajímavého nebo se zúčastnit výletu na památná místa naší vlasti. Chceme mít
pestré aktivity a jsme přesvědčeni, že se nám to společnými silami může podařit.
Zastupitelé obce, v čele s panem starostou, jsou nám – seniorům – nakloněni,
propůjčili nám domeček k vybudování zázemí spolku. Svépomocí, ovšem za
finanční podpory obce, zde chceme vybudovat multifunkční klubovnu s místností
pro komorní přednášky, besedy, workshopy a promítání.
Věříme, že se nám podaří aktivovat seniory v Šaraticích, a že ve spolupráci např.
s Kulturním výborem, přispějeme k rozvoji činností naší obce.
Jak bude vše pokračovat (práce na rekonstrukci klubovny, kdy vypukne nejen
registrace do spolku, atd.) Vás budeme průběžně informovat.
Nápady a dotazy můžete směřovat na náš e-mail seniorisaratice@seznam.cz.
Nově též vznikají webové stránky spolku, na které se můžete podívat zde:
https://seniori.saratice.cz/.
Za zakládající členy spolku Lenka Střítecká a Alena Hemalová

VÝHODY KNIHOBUDKY
Vypadá to, že naše knihobudka, kterou jsme již na podzim 2018 umístili
k parkovišti před budovou Obecního úřadu, teď chytne druhý dech. V období, kdy
jsou zavřené knihovny i knihkupectví, je totiž zřejmě jedinou možností, jak si osobně
vybrat knihy k četbě. Zastavit u naší samoobslužné knihovničky se můžete např.
cestou z obchodu.
Aktuálně v ní najdete:
▪ několik různých kuchařek (např. Velká barevná obrazová kuchařka,
Mikrovlnné vaření, Italská kuchyně, Receptář ve znamení zvěrokruhu);
▪ cestopisné knížky (Australskou divočinou, Brána Arktidy ad.);
▪ různé jiné naučné knihy (Velký snář Dagmar Kludské, Cesta k úspěchu,
Hostitelem bez rozpaků, Moje šílené století, Druhý pramen duhy aj.);
▪ detektivky i oddechovky.
Nebojte se v naší obecní knihobudce udělat trochu vítr, na doplnění máme ještě
v Obecní knihovně zásob dost 😊
Tak která bude na další dny Vaší společnicí?
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 3. 4. 2020.
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