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Vážení a milí čtenáři,
zdravím vás na obvyklém místě obecního zpravodaje. Tentokrát vás jen v krátkosti
seznámím s tím, co je nového. Přestože se celkem dobře vyvíjí situace kolem
„velkého“ projektu na opravu chodníků, tak chceme využít volné kapacity jedné firmy
z Bučovic a opravujeme alespoň nejhorší úseky frekventovaných chodníků v blízkosti
autobusových zastávek a tedy i školy a také školky. Tam si maminky oprávněně
stěžovaly na nerovnosti, které nemohly s kočárkem ani překonat. Uvidíme, jak nám
bude přát počasí. Chtěli bychom pokračovat i na dalších úsecích, aby se na nich dal
v zimě uklízet sníh…
Ostatní ze života v obci se dočtete v dalších článcích.
A na závěr v tomto komplikovaném období přeji všem pevné zdraví, pokud možno
veselou mysl a také psychickou pohodu.

Karel Kalouda
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ZE ŠKOLY
Škola v Šaraticích na prahu nového školního roku 2020/2021
Dva měsíce slunných školních prázdnin máme za sebou a stojíme na prahu
nového školního roku. V letošním školním roce zasedlo do lavic v první třídě 31
prvňáčků – 14 ze Šaratic, 4 ze Zbýšova a 13 z Hostěrádek-Rešova.
V přátelské a úsměvné atmosféře za účasti rodičů přivítala děti paní ředitelka
Lenka Popeláková, dále starostové spádových obcí Karel Kalouda, Zdeněk
Petráš a Jaroslav Žalkovský, kteří jim rozdali drobné dárky.

Počet žáků ve škole rok od roku roste. V letošním roce stoupl počet dětí o 6,
takže se v naší škole vzdělává celkem 284 žáků.
Výuku zajišťuje celkem 30 pedagogických pracovníků (učitelé, vychovatelky
ŠD, asistentky pedagoga a školní psycholog).
Učíme podle našeho školního vzdělávacího programu s názvem Učit se
společně žít, jednat a poznávat. Naším trvalým cílem je zkvalitňovat výuku
a vylepšovat prostředí školy tak, aby se v ní žáci cítili dobře a abychom měli ve
škole odpovídající moderní pracoviště. K tomu slouží projekty jako nedílná součást
základního vzdělávání. Každým rokem se zapojujeme do menších či větších
projektů.
Z menších projektů to jsou např. Prvňáčci v říši vědy, 72 hodin a Záložka do
knihy spojuje školy.
Z dlouhodobých projektů pokračují Mléko do škol a Ovoce do škol, kde žáci
mají nárok na mléčné výrobky a ovoce zcela zdarma jeden den v týdnu. Do naší
školy mléčné výrobky dodává distributor LAKTEA o.p.s., ovoce a zeleninu
BOVYS, s.r.o.
Cílem vzdělávacích projektů je v současné době podpora čtenářské,
matematické a sociální gramotnosti. Projekty také přispívají ke zlepšení
materiálního vybavení školy. Dále pokračuje projekt z evropských strukturálních
a investičních fondů s názvem Vzdělávání pro všechny II. Tento projekt je
především zaměřen na personální podporu ve výchovně vzdělávacím procesu
s cílem zvýšit kvalitu základního vzdělávání.
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Díky tomuto projektu získala škola finanční prostředky na školní asistenty v ZŠ
a ŠD, školního psychologa, prohloubení vzájemné spolupráce pedagogů,
projektové dny ve škole a mimo školu a zřízení klubu logiky a deskových her.
Milí rodiče, přeji Vám, abyste měli na svoje děti co nejvíce času, trpělivosti
a prožívali radost z jejich úspěchů po celý školní rok.
Mgr. Lenka Popeláková, ředitelka školy

CO (NENA)PLÁNUJE KULTURNÍ VÝBOR
Hned na úvod mi dovolte seznámit Vás s novou posilou Kulturního výboru. Na
srpnovém jednání Zastupitelstva obce byla náhradou za Jolanu Horáčkovou
zvolena novou členkou Renata Holoubková. Oficiálně pak do své funkce
„naskočila“ k 15. září a my už se těšíme na spolupráci s ní. První možnost setkat se
s Renčou osobně na akci máte již tuto neděli při slavnostním otevření klubovny
(podrobnosti níže)
V minulém čísle Obecního zpravodaje (v srpnu) jsme Vás informovali o třech
zájezdech, které pro Vás chystáme. Bohužel, situace se opět mění a různá opatření
nám tzv. „dělají čáru přes rozpočet“.
Vzhledem k tomu, že při cestě na Slovensko je nutný negativní test na covid19, rušíme plánovaný zájezd do termálních lázní v Dunajské Strede. Pokud
patříte mezi ty, co již mají zaplaceno, zastavte se, prosím, opět v kanceláři OÚ, kde
Vám bude vyplacena částka v plné výši.
Úplně zrušen byl také tradiční Burčákový pochod v Mutěnicích. Na stejný
termín jsme ale naplánovali zájezd jiný, a to do skanzenu Živá voda v obci
Modrá spojený s návštěvou muzea keramiky v Tupesích a zastávkou
na Velehradě (podrobnosti níže).
Zůstává aktuální nabídka zájezdu do Prahy. Tentokrát jsme pro Vás vybrali
muzikál TARZAN v Divadle Hybernia (podrobnosti níže).
V úterý 6. října v 18.00 hod. se uskuteční v Obřadní síni OÚ cestovatelská
přednáška manželů Poulíkových s názvem Okolo Kuby aneb Kuba rok po
Fidelovi. Vstupné na tuto akci je dobrovolné. Ostrovu Kuba se zaslouženě přezdívá
Perla Karibiku, tak přijďte cestovat alespoň v myšlenkách
A neděle 25. října bude patřit dětem! V 15.00 hod. se v sále tělocvičny OÚ
koná divadelní představení Divadla Sandry Riedlové s názvem Zimní pohádka.
Příběh černouška Bum-tiho, který se vypraví na sever, do Grónska, aby konečně
uviděl sníh. Seznámí se s eskymákem Nanukem, ledním medvědem Ursusem,
poprvé bude sekat díru do ledu a uloví rybu a hlavně, uvidí sníh a potká Sněhovou
vločku. Režie této pohádky se ujal Zdeněk Ševčík. V představení hrají téměř
metrové loutky, které vytvořila vynikající výtvarnice Bára Kuropatová. Autorem
hudby je Milan Potůček, hraje Sandra Riedlová a Kateřina Mendlová – Horáčková.
Nevzdáváme se, plánujeme další akce a budeme se těšit na setkání s Vámi.
za Kulturní výbor předsedkyně Lucka Janíčková
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KLUBOVNY
SENIOŘI 55+ ŠARATICE, z.s. VE SPOLUPRÁCI S KULTURNÍM
VÝBOREM si vás dovolují pozvat na slavnostní otevření klubovny (budova
bývalé pošty), které se uskuteční v neděli 20. 9. 2020 v 15 hod.
Součástí slavnostního otevření bude kulturní program a prohlídka
klubovny. Na co se ještě můžete těšit?
k poslechu bude hrát cimbálová muzika PONAVA
osmnáct prodejních stánků: sýrové produkty, zelenina, koření,
květiny, háčkované hračky, oblečení, dřevěné výrobky i hračky,
proutěné zboží a výrobky z pedigu, keramika, svíčky, dekorativní
předměty, koupelové soli, kosmetika a další
pro děti dřevěný kolotoč
bohaté občerstvení zajištěno
možnost posezení pod party stanem

ŽIVÁ VODA V OBCI MODRÁ A DALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Jednou ze tří zastávek tohoto zájezdu je areál Skanzenu v Modré u Velehradu.
Tady najde vyžití opravdu každý. V Botanické a sladkovodní expozici Živá voda se
seznámíte s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky
Moravy, přilehlých potoků i tůní. Ve venkovním areálu procházíte bohatou
výsadbou zeleně. Najdete zde typické moravské biotopy s jejich charakteristickými
bylinami a dřevinami (například chřibské prameniště, venkovskou bylinkovou
zahrádku či lužní les). Největší atrakcí je zde jistě podvodní tunel se sladkovodními
rybami.
Archeoskanzen Modrá – Velkomoravské sídliště středního Pomoraví – je
významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich
národních dějin.
Nově otevřené Centrum slováckých tradic láká na expozici zaměřenou na
vinařství a páleničářství. Společně s Archeoskanzenem a Botanickou a sladkovodní
expozicí Živá voda tvoří významný turistický cíl Slováckého regionu. Centrum
dále doplňuje prodejna regionálních produktů s vinotékou a kavárnou. Nachází se
zde i expozice regionálních vín v samoobslužných dávkovacích automatech, nabízí
možnost degustace 104 druhů vín.
Další zastávkou bude Muzeum Tupeské keramiky nacházející se v objektu,
který v minulosti sloužil k výrobě keramiky. Jeho součástí je dobová expozice,
obydlí hrnčíře a vypovídá o způsobu jeho práce a životě na přelomu 19. a 20.
století. Na něj navazuje objekt nové expozice zachycující historii a technologii
výroby majolikové keramiky v Tupesích. Přes dvůr je umístěna současná výroba
keramiky a vzorková prodejna keramiky.
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Do třetice se pak projdeme po Velehradě. Toto poutní místo jistě nemusíme
dlouze představovat. Volný čas můžete například vyplnit návštěvou baziliky
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, kde mají zájemci nově možnost
seznámit se s její krásou a historií prostřednictvím informačních panelů, které jsou
instalovány v jejím interiéru.

Termín: sobota 10. října, autobusem odjezd v 9.30 hod.
Cena: 150 Kč (zahrnuje pouze dopravu)

PRAHA S KULTURNÍM VÝBOREM – MUZIKÁL TARZAN
Pro letošní rok jsme pro Vás vybrali muzikál TARZAN se světovými hity Phila
Collinse. Muzikál, který vás vezme na nezapomenutelnou cestu džunglí. Slavný
příběh mladého muže, který hledá své kořeny a najde lásku svého života. Tarzan
je nejzpracovávanější knižní, televizní a filmovou postavou. Scénograf Petr
Hloušek proměnil prostředí Divadla Hybernia v jedinečnou, takřka autentickou
džungli, která diváka doslova vtáhne.

Termín: sobota 31. října, autobusem odjezd v 11.00 hod.
Cena: 1.300 Kč (záloha 700 Kč, doplatek 600 Kč)
Věříme, že i procházka Prahou, která je plánovaná před představením (to
začíná v 18.00 hod.), bude v této zvláštní době neopakovatelným zážitkem…
Klub pro děti Sluníčko Vás zve do Šaratic

DRAKIÁDA
Sobota 17. 10. od 15 hodin „U Vagónu“
Skákací hrad, soutěže, malování na obličej, ukázka první pomoci, opékání špekáčků
Odměny za nejvyšší a nejrychlejší vzlet draka a za nejkurióznějšího draka
Oceněn bude každý s drakem vlastní výroby
Občerstvení zajištěno
Za vytrvalého deště se akce nekoná

OZNÁMENÍ VOLIČŮM
Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu ČR (volební
obvod č. 57 Vyškov) konané 2. a 3. 10. 2020
Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhnou volby do Zastupitelstev krajů a do 1/3
Senátu ČR. Obec Šaratice je zařazena do senátního volebního obvodu č. 57.
V obci Šaratice je volební místnost v budově OÚ Šaratice, 1. patro – Obřadní síň.
Hlasování probíhá:
• pátek 2. 10. 2020 od 14 do 22 hodin
• sobota 3. 10. 2020 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).
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let.
Hlasování mimo volební místnost:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, OÚ Šaratice
(tel. 544 22 92 22) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi – OVK (prosíme
o nahlášení nejpozději v sobotu 3. 10. 2020 do 9.00 hodin, tel. do volební místnosti
v Šaraticích: 606 107 503) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Zástupci
OVK voliče navštíví s přenosnou volební schránkou u něj doma. Upozorňujeme –
v souvislosti s onemocněním COVID, že k voliči, který je v karanténě či izolaci
z důvodu onemocnění COVID, nelze členy OVK s přenosnou volební schránkou
vyslat – žadatelé o návštěvu členů OVK s přenosnou volební schránkou tedy
budou při svém nahlašování na toto dotazováni.
Při vstupu do budovy OÚ Šaratice a následně do volební místnosti je nutné použít
roušku nebo obdobný ochranný prostředek dýchacích cest, voličům budou k dispozici
dezinfekční prostředky na ruce. Voličům je dále doporučeno dodržovat mezi sebou
přiměřené rozestupy (cca 2 metry) a odstup od členů OVK. Ve volební místnosti bude
prováděna pravidelná dezinfekce všech ploch (prostor pro úpravu hlasovacích lístků,
volební schránky, psacích potřeb), doporučujeme však občanům, aby k úpravě
hlasovacích lístků použili vlastní psací potřeby.
Dodání hlasovacích lístků:
Voliči nejpozději v úterý 29. září 2020 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 Zastupitelstva
Jihomoravského kraje k hlasování v jakémkoliv okrsku na území Jihomoravského
kraje. V případě Senátních voleb může hlasovat v kterékoliv volební místnosti
spadající do volebního obvodu č. 57 Vyškov.
Podání žádosti o voličský průkaz:
• žádá volič u obecního úřadu dle místa trvalého pobytu
• žádost musí být podána písemně, a to nejpozději do středy 30.září 2020 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 15 dnů přede dnem voleb (čtvrtek
17.9.2020), a to osobně voliči, který si o vydání voličského průkazu požádal nebo
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osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, anebo bude
voličský průkaz voliči zaslán poštou do vlastních rukou.
2. KOLO SENÁTNÍCH VOLEB – VOLEBNÍ OBVOD 57 VYŠKOV
Případné druhé kolo senátních voleb se koná o týden později, tj. ve dnech
9. a 10. 10. 2020, platí pro něj obdobná ustanovení jako pro 1. kolo senátních voleb,
tj. hlasování probíhá v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební
lístky pro případné 2. kolo senátních voleb obdrží voliči ve dnech voleb přímo
ve volební místnosti.
Veškeré informace o volbách do Zastupitelstev krajů a Senátu ČR jsou
zveřejněny na: www.mvcr.cz v sekci „Volby – Volby 2020 – zastupitelstva krajů
a Senát“

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19
o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do
Senátu v roce 2020.
Poslanecká sněmovna a Senát ČR schválili zákon č. 350/2020 Sb.
Zákon je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu
onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon též
umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské
hygienické stanice uzavřena.
Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
• 1/ Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in
hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres, budou uzpůsobena
pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda.
Volební stanoviště pro drive-in hlasování okres Vyškov:
hlasování probíhá ve středu 30.9.2020 od 7 do 15 hodin, Vyškov, parkoviště nám.
Čsl. armády u pivovaru (vedle Rotundy), vjezd a výjezd z ulice Československé armády
proti bráně pivovaru. GPS: 49.2764181N, 16.9987492E
• 2/ Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno –
pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému
úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od
čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.
• 3/ Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud občan v nařízené
karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne
do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto
komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za
občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do
soboty volebního týdne do 14 hodin. Krajský úřad zveřejní na svých internetových
stránkách v úterý 22. září 2020 telefonní číslo na kterém lze žádat o hlasování do zvláštní
přenosné volební schránky (www.kr-jihomoravsky.cz – volby).
• Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise
složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto
hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
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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 18. 9. 2020.
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