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Vážení a milí čtenáři,
v těchto dnech jsou venkovní teploty spíše jarní a je předpoklad, že i letošní „zima
nezima“ nám už své nejlepší kousky předvedla. Stejně ale chci jako obvykle poděkovat
zaměstnancům obce i ostatním občanům, kteří nehleděli na to, že to kluzko a náledí
nebude mít zřejmě dlouhého trvání, a chodníky ošetřili posypem. I přesto se ale stal
minimálně jeden velmi nepříjemný úraz právě tomu, kdo šel zřejmě letošní poslední
náledí na chodník ošetřovat…
Původně jsem nechtěl téma „očkování“, které se se železnou vytrvalostí opakuje už
nejméně půl roku téměř při každém setkání, zmiňovat a nechat ho raději jen našim
nejvyšším politikům, odborníkům, popř. novinářům. Nemám osobní ambici rozšířit řady
„internetových expertů“, kteří velmi zasvěceně argumentují pro anebo proti očkování.
V posledních dnech jsem ale absolvoval několik debat a třeba i virtuálních setkání, kde
jsem se mnohé dověděl a myslím si, že bych to mohl a měl tzv. „pustit dál“ zejména pro ty
z Vás, kteří se chcete nechat naočkovat.
Byl jsem už několikrát dotázán, kdy se bude moci dát naočkovat i u nás v Šaraticích,
když už to šlo i v Těšanech. K tomu alespoň krátce. Šlo o pilotní akci, která se uskutečnila
za podpory hejtmana JmK pana Grolicha, aby se vládním politikům dokázalo, že nemusí
hledat žádné složitosti tam, kde nejsou. Účelem bylo v praxi ukázat, že vlastní očkování je
možné bezpečně zajistit minimálně jednou z vakcín prakticky v kterékoliv lékařské
ordinaci. Důležité je vyřešit zásadní problém – aby bylo čím. Otázky kde, kdo a koho se
relativně snadno a bez drahých centrálních registrů evidencí můžou vyřešit přímo
v konkrétním regionu, zvlášť pokud se nejedná o velká města. Tento týden byla
zveřejněna v úplném znění strategie očkování v jihomoravském kraji. Protože je to
pětistránkový dokument, nebudeme ho tady pochopitelně celý citovat. Jsou v ní ale
uvedené mj. priority komu, kdy a kde se bude očkovat. Pro nás je v nejbližším čase možno
uvažovat o očkovacích místech ve Vyškově nebo v Brně. Kromě zdravotnického personálu
budou pochopitelně upřednostňováni občané, kteří patří k nejrizikovějším. Praktičtí
lékaři ale budou mít k dispozici vakcínu až ve třetím sledu. Kdy to ale nastane, to se bude
odvíjet od skutečných dodávek vakcín do ČR a zejména na jižní Moravu. Celý text je
uveřejněný i na našich webových stránkách v rubrice Aktuality.
Protože se mi tento týden naskytla možnost objednat větší, byť omezené, množství
respirátorů třídy FFP2, doručíme zdarma přímo do poštovních schránek spoluobčanů ve
věkové kategorii 60+ (váš zdravotní stav samozřejmě neznáme a ani ho zkoumat
nebudeme ☺) alespoň 3 kusy. Zvolili jsme tuto skupinu i přesto, že do kategorie
ohrožených s příchodem novějších a agresivnějších mutací se okruh ohrožených rapidně
rozšiřuje. Asi se všichni smiřujeme s realitou, že boj s tímto virem bude během na velmi
dlouhou trať a očkování nás všechny také v nejbližších dnech neochrání. Někteří z Vás ale
budou mít přímo doma alespoň něco do začátku…
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Protože nechci, aby mé „slovo“ na začátku roku vyznělo negativisticky, závěrem jako
obvykle děkuji Vám všem za všechno dobré, co děláte pro naši obec a přeji Vám, aby vás
elán a optimismus doprovázel i v nadcházejících dnech. Případnými dalšími špatnými
zprávami se nenechte rozesmutnit. V této složité situaci se já i ostatní zastupitelé také
snažíme každý podle svých sil, schopností a možností dále pracovat na projektech, které
podle našeho společného přesvědčení a rozhodnutí vedou k rozvoji naší obce. Jednoduchý
výčet toho, co se nám povedlo v minulém roce, najdete na jiném místě tohoto zpravodaje.

Karel Kalouda

Příprava respirátorů v kanceláři OÚ na distribuci. Zapojila se i nová paní účetní Míša Půčková.

PLÁNUJE NĚCO KULTURNÍ VÝBOR?
Samozřejmě, valí se to na nás ze všech stran… Co platilo včera ráno, už neplatilo včera
večer a co platilo včera večer, už neplatí dnes ráno. To se těžko plánuje cokoliv, natož
potom nějaké kulturní akce.
Už dnes ale snad můžeme slíbit, že se v nějaké formě letos uskuteční Vítání jara, a to
v neděli 21. března. Nicméně to, jakou bude mít tato akce podobu… Počítáme s několika
možnostmi. Uvidíme, která varianta nakonec bude v den „D“ připadat v úvahu.
Druhou (a zatím poslední) akcí, která už má termín, je tradiční Šaratický kotlík, který
jsme museli minulý rok taky vynechat. Letos máme domluvenou kapelu Panorama Band
na sobotu 12. června. Opět máme v hlavách několik variant a budeme čekat, jak se situace
v ČR vyvine.
za Kulturní výbor předsedkyně Lucka Janíčková
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CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO
Od začátku roku do vydání tohoto zpravodaje se zastupitelstvo sešlo celkem
dvakrát a projednávalo se následující:
Bylo schváleno neblokovat záměr výstavby nové haly v areálu ZEV pro výkrm
brojlerů pod podmínkou uzavření dohody o provedení úprav zejména v zaběhnutém
způsobu nakládání s podestýlkou, aby to mělo co nejmenší vliv na kvalitu života všech
našich občanů a popř. další spolupráci na provádění plánovaných opatřeních v okolní
krajině.
Byla schváleno podání žádosti o dotaci z rozpočtu JmK na vybudování dětského
hřiště u ZŠ – zatím v projektu kalkulovaný celkový náklad je 745 tis. Kč, z toho dotace
by měla činit maximálně 250 tis. Kč. Celkové náklady se ale budou v případě realizace
znovu řešit.
Byla schváleno podání žádosti o dotaci z rozpočtu ŽP na výsadbu 50 ks vzrostlých
listnatých stromků v intravilánu obce v hodnotě 250 tis. Kč. V případě přiznání dotace
bude obec ze svého rozpočtu hradit vlastní výsadbu a následnou péči o stromky.
Byly schváleny smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro činnost spolků
– TJ Šaratice 100 tis. Kč, spolku Senioři 55+ přiznáno 35 tis. Kč, včelařům 5 tis. Kč
a myslivcům 30 tis. Kč.
Byla schválena pravidla pro individuální dotaci z rozpočtu obce na podporu
mimoškolních aktivit dětí a mládeže na rok 2021 v celkovém objemu 150 tis. Kč.
Různé: v únoru nebo březnu bude možná vyhlášený dotační titul, ze kterého by se
snad mohla financovat výstavba nové MŠ u hřbitova. Stavební řízení nabylo právní
moci a v současné době se řeší vyhotovení prováděcí dokumentace stavby a výběrové
řízení na dodavatele stavby. Tento projekt je upřednostněn před rekonstrukcí
chodníků při hlavních tazích v obci, protože na opravu chodníků zatím není vyhlášena
dotace. Výstavba nové MŠ je dle projektu vyčíslena přibližně na 35 mil. Kč, z dotace lze
čerpat až 20 mil. Kč. V prosinci 2020 se podala žádost o dotaci na opravu povrchu na
sportovním areálu u Litavy, který je po dvaceti letech užívání ve špatném stavu.
Celková výše projektu se předpokládá do 4,470 mil. Kč, z toho bylo možné žádat
o dotaci ve výši max. 2 mil. Kč. Z celkového plánovaného rozpočtu obce ve výši 19 mil.
Kč se tak výstavba nové MŠ řadí jednoznačně mezi nejvyšší a nejdůležitější investici
v tomto roce.
Jedná se pouze o výčet nejdůležitějšího, všechny informace z jednání
Zastupitelstva jsou dostupné na úřední desce vedle OÚ nebo na webových stránkách
obce Šaratice zde: https://www.saratice.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva.
Rádi se s Vámi setkáme osobně na jednání zastupitelstva, které se koná zpravidla
každou poslední středu v měsíci v 19 hodin v obřadní síni OÚ Šaratice. Váš názor nás zajímá.
Hana Rozkopalová
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INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2020
V souladu se schváleným rozpočtem obce probíhaly i v loňském roce jednotlivé
investiční i neinvestiční akce. V této nestandardní a náročné době se podařilo realizovat
několik projektů různého finančního a technického rozsahu i náročnosti. Zveřejňujeme
některé z nich, do kterých obec, včetně dotační podpory, investovala miliony korun.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přístavba tělocvičny v ceně 6.235.404 Kč
Nástavba ZŠ v ceně 20.408.672 Kč, z toho dotace z MMR ve výši 11.900.000 Kč
Vybavení ZŠ DNM a DHM ve výši 2.548.924 Kč
Osvětlení hřbitova v částce 247.089 Kč
Chodníky na hřbitově v částce 192.000 Kč
Oplocení sběrných míst v obci (SDH Šaratice, ulice Ostudy) v částce 14.961 Kč
Vybudování parkovacích míst před mostem směrem na Otnice v částce 60.500 Kč
Pořízení radaru v ceně 62.230 Kč
Retardéry v ulici Kotrč v ceně 30.056 Kč
Nové prvky na dětských hřištích Slunná a Ostudy v ceně 421.443 Kč, z toho dotace
MMR ve výši 295.010 Kč
• Pořízení tažného válečkového sypače k posypu chodníků v ceně 44.123 Kč
• Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Šaratice ve výši 962.750 Kč,
z toho dotace JMK + MV ve výši 750.000 Kč
• Oprava a vybudování chodníků v obci Šaratice (Malá Amerika, u OÚ, před SDH aj.)
v celkové výši 457.332 Kč:
1. 23.000 Kč oprava plochy vedle Obecního úřadu
2. 39.000 Kč oprava chodníku Malá Amerika – nová dlažba u RD č. 301
3. 77.000 Kč oprava chodníku Malá Amerika (obrubníky + dlažba) I. etapa po
opravě dešťové kanalizace
4. 27.000 Kč oprava chodníku Malá Amerika (obrubníky + dlažba) II. etapa RD
č. 336, 300 a část 207
5. 56.000 Kč oprava chodníku Malá Amerika – přeložení dlažby RD č. 217, 275
a 277, 218, 285, 268, 269
6. 20.000 Kč oprava chodníku Náměstí podél silnice – přeložení dlažby úsek
u hasičky – RD č. 182 až 188 a část 244
7. 16.500 Kč oprava chodníku na Návsi – přeložení dlažby
8. 40.818 Kč materiál na opravu komunikací – dlažba a obrubníky, část dlažby
jsme měli skladem už z předešlého období
9. 20.074 Kč materiál na opravu komunikací – štěrk a betonová směs
Ze základního přehledu investičních akcí jasně vyplývá, že ani v roce 2020 práce
v naší obci neustrnuly. I když byl bohužel velmi poznamenán omezeními v rámci
epidemie koronaviru. Pevně věříme, že zrealizované akce, z nichž některé byly i zásadně
podpořeny získanými dotacemi, přispějí ke zkrášlení naší obce, ale i k postupnému
zlepšení technického stavu veřejných prostranství, komunikací, sportovišť i budov
v majetku obce a budou dobře sloužit všem obyvatelům Šaratic.
za finanční výbor obce Ludmila Dostálová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Výuka ve škole u žáků 1. a 2. třídy probíhá prezenčně, žáci 3. – 9. třídy se i nadále
účastní výuky distančním způsobem. Přesto se žáci zapojují do soutěží a olympiád.
V současné době se připravují na olympiády ze zeměpisu, matematiky a biologie.
Úspěch v Matematické olympiádě 2020/21
Z důvodu pandemie spojené s nemocí Covid-19 proběhlo letos okresní kolo
Matematické olympiády netradičním způsobem. Žáci 9. ročníku měli za úkol vyřešit
4 matematické úlohy během 4 hodin, a to distančně. Naši školu reprezentoval v této
náročné soutěži Šimon Koutný. Obsadil 1. místo se ziskem 21 bodů (maximum 24 bodů)
a postupuje do krajského kola. Šimonovi patří obrovská gratulace a přání úspěchu
v krajském kole, které se uskuteční 16. března 2021.
Mgr. Lenka Popeláková, ředitelka školy

Vážení rodiče a přátelé školy,
každý školní rok je jedinečný a přináší nám nové zkušenosti, radosti i starosti, a to je
dobře. Díky tomu se můžeme stále posouvat dál a zdokonalovat se tak ve všem, co děláme. Je
důležité vše brát s nadhledem a snažit se na všem najít něco dobrého a pozitivního. Všechno
zlé je k něčemu dobré. Jen třeba zrovna teď to nevidíme a ukáže se vše až časem.
Chtěla bych Vám všem moc poděkovat za Vaši pomoc při organizaci loňského
školního plesu a karnevalu. Vždy je plno práce a každá ruka se hodí. Jsem moc ráda, že se
stále najdou ochotní a milí lidé, kteří nám s přípravami pomohou. Zároveň nás velice těší,
že se plesů účastníte v hojném počtu a dobře se bavíte. Hojnost návštěvníků a to, že je na
plese dobrá nálada, je naší odměnou za odvedenou práci.
Letošní školní ples a dětský karneval bohužel musíme z důvodu protiepidemických
opatření zrušit. Když jsme v únoru plánovali a těšili se na to, že děti budou mít opět krásné
zakončení školní docházky a krásné vzpomínky a ti nejmenší třeba krásné fotky v albech
na památku, nenapadlo nás, že tady s námi bude stále koronavirus a budeme s ním pořád
ještě bojovat. Doufáme, že bude brzy zase lépe. Věříme, že je to jen dočasné a snad příští
školní rok už budeme moci ples pořádat tak, jak jsme byli zvyklí. Snažíme se pro děti dělat
maximum a pomáháme rodičům i škole s financováním různých věcí tak, aby nebyly
rozpočty rodin příliš zatížené.
Spolek přátel ZŠ a MŠ Šaratice přispěl:
V roce 2019 jsme přispěli v celkové částce 88 730 Kč na pořádání školního plesu
a karnevalu, přednášky, exkurze, učební materiály a materiál do dílen, odměny pro děti
za soutěže apod., plesové šaty, opravu trouby do kroužku keramiky, Den učitelů a také
jsme poskytli finanční dar škole.
V roce 2020 jsme přispěli v celkové částce 98 242 Kč na pořádání školního plesu
a karnevalu, prvňáčkům na boxy do výtvarné výchovy, dopravu na školní výlety, materiál
do dílen, dárkové předměty pro předškoláky a prvňáčky, drobné sladkosti a odměny
žákům ZŠ a MŠ, hračky do MŠ a poskytli jsme finanční dar na pořízení čtyř nových
mikroskopů.
Všem v novém roce 2021 přeji pevné zdraví, neutuchající optimismus, mnoho
trpělivosti, štěstí a spokojenosti.
Jitka Koukolová, BA (Hons), předsedkyně SRPŠ
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CO MOŽNÁ NEVÍTE O „ZEVu“
Společnost ZEV Šaratice, a.s. hospodaří na katastrálním území obcí
Šaratice, Hostěrádky-Rešov a Zbýšov. Provozuje rostlinnou výrobu,
přičemž základními plodinami je pšenice, ječmen, kukuřice a řepka,
a živočišnou výrobu, která je zaměřena na výkrm brojlerů.
V areálu v Šaraticích sídlí kromě naší společnosti i společnosti Saaten Union a Rapool,
které se zaměřují na šlechtění odrůd konvenčními způsoby a výrobu certifikovaných osiv
pro farmáře v celé České republice. V budově ZEV v Šaraticích mají tedy sídlo tři
společnosti, které zaměstnávají celkem 25 zaměstnanců. Umístění sídel společností je
rozhodující pro rozpočtové určení vybraných daňových příjmů mj. i pro obec Šaratice.
Veškerá produkce brojlerů je expedována výhradně do společnosti RACIOLA Uherský
Brod (člen skupiny Lukrom), v níž probíhá porážka a další zpracování brojlerů. Celá
produkce je určena výhradně pro český trh a českému spotřebiteli. Společnost ZEV
Šaratice, a.s. se tak podílí na zvyšování surovinové soběstačnosti naší republiky
a produkci českého kuřecího masa za dodržování přísných českých hygienických
a zooveterinárních opatření. I touto cestou je tak bráněno pronikání nekvalitní
např. polské produkce kuřecího masa na náš trh.
Společnost se snaží realizovat živočišnou výrobu tak, aby zajistila dostatek organické
hmoty a humusu pro udržení půdní úrodnosti obhospodařovaných pozemků a současně
minimalizovala dopady z provozu na chod a život v obci.
Společnost se tedy podílí zcela zásadním způsobem na péči, údržbě a utváření rázu
krajiny v okolí obce a na přilehlých katastrech.
Od roku 2013 přispívá společnost téměř každoročně finančním darem na chod
a provoz mateřských škol v obcích Šaratice, Hostěrádky-Rešov a Zbýšov.
Stejně tak aktivně spolupracuje s Mysliveckým spolkem, Sborem dobrovolných
hasičů a místní farností.
Dlouhodobým záměrem je provozovat rostlinnou a živočišnou výrobu v Šaraticích na
základě principu udržitelnosti přírodních zdrojů a krajiny, současně minimalizovat
dopady na životní prostředí a samotný život a chod obce.
Alice Lázníčková, ZEV Šaratice, a.s.

Z KLUBU PRO DĚTI SLUNÍČKO
Aktuální pandemická situace v ČR nám stále neumožňuje se setkávat, přesto doufáme
v lepší zítřky a plánujeme již kulturní akce pro děti na tento rok. Před Velikonoci by klub
opět rád uspořádal Velikonoční tvoření na faře, v květnu loutkové divadlo z Heršpic
a v červnu akci ke dni dětí. Vše je opět závislé na koronavirové situaci v ČR, proto budeme
své plány zpřesňovat na webu zde: https://klubprodetislunicko.estranky.cz/. Pokud bude
možnost, budeme preferovat setkávání rodičů s dětmi na venkovním areále u Litavy.
Těšíme se na setkávání s Vámi a děkujeme za projevenou dosavadní přízeň.
Hana Rozkopalová
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Dodržuj, prosím, aktuální vládní nařízení proti Covid-19. Akci pořádá Dětský klub Sluníčko.

SBĚR ELEKTROODPADU KDYKOLIV BĚHEM ROKU
Vážení spoluobčané,
jistě všichni znáte způsob sběru
elektroodpadu
v naší
obci
–
společnost Respono dvakrát v roce
přistaví kontejnery, do kterých
můžete
vysloužilé
spotřebiče
odevzdat. Ovšem možná někteří
nevíte, že jde zde i druhá možnost, jak
se elektroodpadu zbavit, a to dokonce
kdykoliv během roku.
Náš Sbor dobrovolných hasičů ve
spolupráci s OÚ a se společností
Elektrowin pořádá již třetí rok sběr
elektroodpadu jiným způsobem – ve
dvoře Obecního úřadu jsou umístěny
betonové garáže, z nichž jedna je
označena tabulkou s nápisem:

„Do této garáže můžete kdykoliv během roku odevzdat vaše vysloužilé
elektrospotřebiče, my se potom postaráme o jejich odvoz a likvidaci.“
Odevzdat zde můžete následující: pračky, myčky, lednice, mrazáky, sporáky, vestavné
spotřebiče, bojlery, počítače, televizory, ale i drobné spotřebiče jako mixéry, holící strojky,
svítidla, radiopřijímače, DVD, videorekordéry apod.
Bohužel ale nejsme schopni zajistit likvidaci následujících věcí: zářivky, výbojky,
zařízení jako benzínové sekačky nebo jízdní kola apod.
Sebraný elektroodpad nám firma Elektrowin proplácí menšími částkami, ale jen
pokud jsou spotřebiče kompletní – pokud například v ledničce chybí kompresor, nebo
v pračce motor, firma Elektrowin sice takový nekompletní spotřebič odveze, ale náš sbor
za něj nedostane ani korunu.
Proto bychom vás rádi požádali o odevzdávání kompletních spotřebičů.
Za každý odevzdaný spotřebič vám děkuje Sbor dobrovolných hasičů Šaratice!
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NASTARTUJTE PODNIKÁNÍ NA BEZPLATNÉM KURZU!
Místní akční skupina Slavkovské bojiště ve spolupráci s projektem Podnikni to!
organizuje pro aktivní občany se zájmem o podnikání kurz podnikavosti. Kurz
proběhne v březnu a užijí si ho jak lidé, kteří o vlastním projektu zatím jen uvažují,
tak i ti, kteří již na vlastním podnikání aktivně pracují. Kurz účastníky seznámí s tím,
jak hledat podnikatelské nápady, jak bezpečně otestovat jejich potenciál s minimem
rizika a jak udělat projekt finančně udržitelným. Účast na kurzu je zdarma.
„Díky Podnikni to! jsem dostal možnost nahlédnout do světa podnikání. Na kurzu
jsem získal přístup ke kvalitním informacím, které jsem ocenil hlavně na startovní čáře
mého projektu. Kurz bych doporučil každému, kdo zvažuje start podnikání při práci či
studiu, nebo už vlastní projekt rozjíždí,” popisuje své začátky v kurzu Ivo Příkazký, jeden
z absolventů kurzu Podnikni to!, který aktuálně úspěšně podniká.
Kurz Podnikni to! se skládá z 5 setkání a trvá měsíc. Účastníky kurzem provede
ostřílený podnikatel, který jim ze své zkušenosti ukáže postupy, díky kterým lze
podnikání nastartovat s minimem rizika a investic. Kurz je ideální, pokud chcete s
podnikáním začít vedle práce, studia nebo rodičovské dovolené. Z přibližně 5000
absolventů po celé republice až 80 % po ukončení kurzu dále aktivně rozvíjí vlastní
projekt.
První workshop kurzu Podnikni to! ve Slavkově odstartuje v online formátu v úterý
16. března 2021 v 17 hodin na platformě Zoom. Přihlásit se může každý občan Slavkova a
přilehlých obcí. Lektor kurzu a autor projektu Podnikni to! Jakub Tížek k tomu dodává:
„Na prvním setkání účastníci zjistí, jak najít podnikatelskou příležitost a jak ji prezentovat
svému okolí. Pak začne to pravé podnikatelské dobrodružství: tvorba produktu, získávání
prvních zákazníků, finanční udržitelnost projektu nebo prezentování zkušeným
mentorům a podnikatelům. Cílem je, abychom společně zbořili všechny překážky
účastníků v podnikání a dali jim tak prostor, aby se realizovali v rámci svých projektů.“
Na kurz se mohou zájemci hlásit online prostřednictvím odkazu bit.ly/kurz-slavkov
nebo e-mailem na ocko@podniknito.cz. Účast na kurzu je zdarma.
Informace o kurzu Podnikni to! ve Slavkově:
• Kurz je určen pro širokou veřejnost i studenty.
• Úvodní workshop začíná 16. března 2021 v 17:00.
• Kurz proběhne online.
• Celkem je připraveno 5 tematických setkání, vždy v úterý od 17:00 do 19:30 hod.
• Kurz vede zkušený podnikatel, školitel a mentor Jakub Tížek.
• Přihlásit se můžete online na bit.ly/kurz-slavkov nebo e-mailem na
ocko@podniknito.cz.
• Kurz je zdarma.
Mgr. Hana Tomanová
manažerka CLLD
MAS Slavkovské bojiště, z.s.
e-mail: tomanova@slavkovskebojiste.cz
www.slavkovskebojiste.cz
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LEPŠÍ JE KNIHA PONIČENÁ NEŽ KNIHA NEČTENÁ
V říjnu se v naší Obecní knihovně vyměnily
knihovnice, Magda Robešová musela ze
studijních důvodů knihovnu opustit a do jejího
křesla usedla Katka Horňáková, která žije
v Šaraticích zatím krátce... Jak jste se k nám
dostala? Kde jste bydlela předtím?
Pocházím z Havířova, do Brna jsem šla na
vysokou školu. S manželem jsme během školy
postupně bydleli v podnájmech v Brně a okolí,
a protože se nám v tomto kraji moc líbilo a oba
jsme si našli v Brně i práci, rozhodli jsme se zde již
zůstat. Naší představou bylo mít menší domek se
zahradou v menší obci v okolí – což se nám před
třemi lety splnilo právě tady v Šaraticích.
Jakou vysokou školu jste v Brně studovala?
Co je Vaší profesí?
Studovala jsem chemii na Masarykově
univerzitě. Posledních sedm let pracuji ve farmaceutické firmě, v oblasti analytického
vývoje cytostatik.
To je tedy úplně mimo obor knihovnictví a knihy všeobecně… Jak jste se dostala
k práci knihovnice v naší knihovně?
Velmi ráda čtu a s knihami trávím většinu volného času. Pár dní poté, co jsme se
přistěhovali, jsem se šla podívat do místní knihovny. V knihovně jsem potkala knihovnici
Magdu, zapovídaly jsme se a nabídla jsem, že pokud by hledala dobrovolníky na
jakoukoliv výpomoc, moc ráda přijdu. Od té doby jsem v knihovně pomáhala, když bylo
potřeba. Když pak Magda bohužel musela skončit, domluvili jsme se, že knihovnu už znám
a zůstanu tedy jako knihovnice.
Co Vy sama čtete nejraději?
Mám velmi ráda fantasy a sci-fi, poslední dobou jsem si také velmi oblíbila romány,
zejména od asijských autorů. Čtu ale prakticky všechno – v každém žánru mám nějakou
knihu, ke které se ráda vracím.
Máte nějakou oblíbenou knihu, kterou třeba doporučujete čtenářům v knihovně
i svým kamarádům stále dokola? Nebo autora?
Od mala zbožňuji Deset malých černoušků od Agathy Christie – oblíbila jsem si ji
zejména kvůli kráse jazyka a zajímavému vyústění.
Mezi mé oblíbené autory obecně pak patří mimo jiné Haruki Murakami – což je
oceňovaný japonský autor, s velmi komplikovaným stylem, který je náročný na čtení, ale
zároveň poutá hloubkou příběhu a postav.
Jako autora mám pak z osobních důvodů velmi ráda také australského spisovatele
hororů – Jeremyho Batese. Dělám pro něj totiž tzv. beta-čtenáře – to znamená, že mi vždy
zhruba šest týdnů před vydáním pošle mailem svou novou knihu, já si ji přečtu a pošlu mu
zpět svůj názor s případnými nalezenými chybami. Je to opravdu velmi zajímavá
zkušenost, protože pak člověk vidí, jak se kniha postupně vyvíjí.
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Knihy od Agathy Christie, Haruki Murakamiho i Jeremy Batese máme i u nás
v knihovně a určitě je doporučuji.
To asi musíte umět dobře anglicky, předpokládám, že Vám knihy Jeremy Bates
posílá v originále… Jak se obyčejný člověk dostane k takové výsadě, jako je „práce“
beta-čtenáře známého autora? A jak rychle musíte obdrženou knihu přečíst?
Knihy mi naštěstí opravdu nikdo nepřekládá (úsměv). Z angličtiny jsem si před lety
udělala certifikát FCE a nějakou chvíli jsem v Anglii i pracovala, takže to na přečtení
beletrie zatím ještě stačí.
Autor na knižní sociální síti sám hledal někoho právě pro tuto „práci“. Napsala jsem
mu, že se mi jeho knihy zatím velmi líbily a že mě tedy jeho nabídka moc láká. Hned mi
odpověděl, že je rád za fanoušky na druhém konci světa a obratem mi poslal první knihu
– od té doby spolu takto spolupracujeme. Knihu je potřeba přečíst co nejdřív, protože
nalezené chyby jsou občas i v příběhu nebo kontinuitě a autor musí tedy občas trochu
poupravit i samotné vyprávění – do vydání má ale ve chvíli, kdy knihu dostanu, už jen
několik týdnů. Obvykle mám tedy přečteno a sepsáno shrnutí během několika dní.
Toho klasického provozu jste si v naší knihovně kvůli vládním nařízením zatím
moc neužila, ale ona je tam samozřejmě práce i ve chvílích, kdy nechodí čtenáři. Jak
připravujete sebe a knihovnu na ten okamžik O, kdy zase bude moct být otevřeno pro
širokou veřejnost?
V současné době, když nám to nařízení dovolí, mám otevřeno alespoň formou
výdejního okénka. Už se ale moc těším až budeme moci otevřít zase klasickým způsobem.
Na otevření je potřeba se připravovat neustále, aby pak čtenáři mohli mít možnost si
přečíst nejen knihy, které už znají, ale především novinky. V rámci letošních edičních
plánů jsem tedy vyhlédla nově vydávané knihy a postupně doplňuji fond jak z těchto
vybraných novinek, tak i ze starší literatury, která v knihovně chybí. Čtenáři se tak po
otevření mohou těšit například na knihu Království od Jo Nesbø, Jako hvězdy v temné noci
od Jojo Moyes nebo Ikabog od J.K. Rowling.
Jako dlouholetá knihovnice v Šaraticích vím, že je trochu problém nalákat do
knihovny jednak malé děti (s rodiči) a pak také teenagery (pokud zrovna nepotřebují
povinnou literaturu). Jaké s tím máte zkušenosti?
Od rodičů často slýchávám, že nechtějí dětem půjčovat knihy, protože se bojí, že by
děti mohly knihy poničit. Vždy ale říkám, že je lepší kniha poničená než kniha nečtená.
Určitě bych se nebála dětem knihy půjčovat, věřím, že čím dříve si děti na knihy zvyknou,
tím z nich budou nakonec větší čtenáři a o to lépe se naučí ke knihám chovat. Snažím se
to říkat všem rodičům, kteří přijdou, a tak doufám, že to k nám přivede více malých
čtenářů.
Pro teenagery je zase často těžké si v knihovnách vybrat nějakou knihu, která by je
mohla bavit – protože, buďme upřímní, povinná literatura bývá spíše psána starším
jazykem, týká se pro nás často již neaktuálních věcí a je vybírána školami spíš pro svou
hodnotu, ne proto, že by se dobře četla a čtenář by si ji užil. Je pak jasné, že je čtenář
nakonec od knih spíše odrazen. Proto se snažím do knihovny nyní dokupovat knihy
zaměřené na mladé dospělé – tzv. Young Adult, tak aby si mohli knihy užít a rádi se k nim
vraceli. Mezi tyto knihy patří například novinky Balada o ptácích a hadech ze série Hunger
Games nebo Zmizení Sáry Lindertové od Kateřiny Šardické.
knihovnici pro čtenáře Obecního zpravodaje online vyzpovídala Lucka Janíčková
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SNAŽME SE BÝT K SOBĚ OHLEDUPLNÍ
Milí čtenáři,
prožíváme těžké období. Situace s nemocí Covid-19 se každým dnem zhoršuje
a bohužel ani ze sdělovacích prostředků neslyšíme pozitivní zprávy. V minulých dnech
jsme byli dokonce svědky (ne)domlouvání v pokračování nouzového stavu na naší
politické scéně. Ať už máme každý z nás názor na nouzový stav v naší zemi jakýkoliv,
snažme se o dodržování vládních nařízení.
I na společenství církve dopadla tato situace. Bohoslužeb v kostelích se smí nyní
účastnit max. 10 % obsazenosti kostela a pro některé je zákaz hromadného zpěvu
přímo frustrující. Také mimoškolní aktivity pro děti na faře jsou zakázány.
Minulé Velikonoce i Vánoce jsme prožívali jinak, než jak jsme zvyklí. A zdá se, že
i ty letošní Velikonoce budeme prožívat pouze se svými nejbližšími v rodině.
Všichni si přejeme, aby to vše už skončilo a každý z nás se mohl vrátit do
„normálního života“. Snažme se být k sobě ohleduplní a vnášet mezi ty, se kterými se
setkáváme, dobro a lásku.
P. Petr P. Severin, O.Praem

STATISTIKA OBYVATEL ZA ROK 2020
Celkem obyvatel hlášených trvalému pobytu v Šaraticích k 31. 12. 2020: 1052
(525 mužů a 527 žen). Z toho 16 cizinců (8 mužů a 8 žen).
•
•
•

Děti do 15 let věku: 187
Děti do 18 let: 218
Starší 60 let: 245

__________________________________________________________________________________________________

•
•
•
•
•
•
•

Počet narozených dětí v roce 2020: 7 (3 chlapci, 4 dívky)
Počet zemřelých v roce 2020: 8 (5 mužů, 3 ženy)
Počet přistěhovaných občanů do Šaratic: 16 (9 mužů, 7 žen)
Počet odstěhovaných občanů ze Šaratic: 22 (11 mužů, 11 žen)
Změna trvalého pobytu pouze v rámci obce: 9 (4 muži, 5 žen)
V roce 2020 uzavřelo sňatek celkem 8 občanů Šaratic
Na úřední adrese bylo k 31. 12. 2020 hlášeno celkem 32 osob (27 mužů, 5 žen)

Nejstarší občané Šaratic v roce 2020 dovršili 92 let, nejmladší občan Šaratic se narodil
v prosinci 2020.
Zdroj: evidence obyvatel

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 26. 2. 2021.
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