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Vážení a milí čtenáři, 

není to tak dávno, co jsme přivítali děti ve škole, aby zahájily tentokrát opět tradičním 
způsobem další ročník svého vzdělávání a přípravy do života. Měl jsem dobrý pocit z toho, 
že se děti upřímně těšily na své kamarády. Ale ani děti v prvních třídách nijak 
nezaostávaly v nadšení za svými staršími a zkušenějšími „parťáky“. Pro mě osobně byl ale 
začátek školního roku spojený i se zahájením první etapy výstavby nové MŠ vedle bytovek 
na ulici Slunná. Tomu skutečnému „kopnutí do země“ předcházela spousta mravenčí 
a mnohdy úmorné práce týmu několika lidí, která naštěstí nebyla marná. Dnes se už 
můžete podívat, že přes složité podmínky podloží dokončujeme založení celé stavby 
a v nejbližších dnech se i přes problémy prakticky s veškerým materiálem v celém 
segmentu stavebnictví začne stavět obvodové zdivo a tedy ta viditelná část hrubé stavby. 
Podmínky přiznané dotace jsou ale velmi tvrdé a nezbývá nám nic jiného, než že všichni 
(projektanti, stavaři i technici a zástupci za investora) jako jeden tým bez zbytečného 
odkladu vyřeší každodenní problémy. Nerad bych to zakřiknul, ale zřejmě jsme měli při 
výběru klíčových partnerů štěstí a zatím se to i díky tomu týmovému duchu daří! 

Život ale přináší i jiné než pracovní povinnosti. Na svátek sv. Václava jsme připravili 
také jednu drobnou slavnost, kterou jsme si připomněli 25. výročí od založení 
Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví. Setkání občanů 27 členských obcí 
a měst, které spolu v mnoha věcech spolupracují a jsou si navzájem užitečnými partnery, 
se koná v tomto termínu již několik roků a jeho součástí je vždy bohatý kulturní program 
řady našich umělců. Tradičně bývá zakončené vyhodnocením cykloturistické akce 
„Za poznáním regionu“, předáním drobností pro úspěšné cykloturisty a losováním 
tomboly. Tentokrát se uskutečnilo v sousedních Hruškách v krásném areálu „za humny 
u rybníka“ a jeho součástí bylo i „mistrovství mikroregionu ve vaření guláše“. Této soutěže 
se zúčastnilo celkem 16 členských týmů. Velký dík a uznání si zaslouží i náš soutěžní tým 
pod vedením zkušeného amatérského kuchaře nejen gulášů pana Lubomíra Bršlicy. 
Celkové vítězství v divácké soutěži ovšem celkem pochopitelně získal domácí tým. Přímí 
účastníci slavností ale určitě postřehli, že i v tomto týmu jsme měli zastoupení… Je to 
každoročně odpoledne plné příjemných setkání a nejinak tomu bylo i tentokrát. Třeba 
příští rok dojde i více šaratických. 

A na závěr děkuji všem, kteří dělají něco pro to, aby byly Šaratice příjemným místem 
pro každodenní život a přeji Vám všem, aby Vás elán a optimismus doprovázel 
i v nadcházejících podzimních dnech.   

Karel Kalouda 
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CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO 

Do uzávěrky tohoto Obecního zpravodaje se Zastupitelstvo sešlo celkem pětkrát 
a projednávalo zejména následující: 

• Výstavba MŠ Slunná – zakázku na realizaci I. etapy výstavby MŠ získala ve výběrovém 
řízení společnost Prostavby a. s. s nejnižší nabídkovou cenou, a to 39 mil. Kč vč. DPH. Tato 
etapa zjednodušeně zahrnuje hrubou stavbu, venkovní parkovací a ostatní zpevněné plochy, 
zrealizování a zprovoznění nutného zázemí pro provoz jedné třídy pro 25 dětí, a to od září 
2022. V záměru Zastupitelstva je samozřejmě dokončit co nejdříve celou MŠ, zprovoznit tak 
novou MŠ pro 75 dětí a vyřešit tím dlouhodobý nedostatek kapacity míst ve stávající MŠ. 
V současné době probíhají intenzivní práce na základech a zemních rozvodech inženýrských 
sítí, aby se mohla co nejdříve dokončit celá základová deska. Podmínky přiznané dotace jsou 
velmi tvrdé – v době od 1. září do konce roku 2021 musí být zrealizováno a proúčtováno 
minimálně 20 mil. Kč. 

• Současně pracujeme na tom, abychom byli připraveni začátkem roku 2022 podat 
žádost o dotaci ze SFDI na generální opravu stávajících chodníků při hlavním tahu obcí. Obec 
má vypracovaný platný projekt a stavební povolení. Přesný termín a podmínky této 
připravované výzvy ještě nejsou známy, ale podle předběžných informací by měla být dotace 
ve výši 80 % ze způsobilých výdajů projektu.  

• Během září jsme připravili a podali žádost o dotaci z prostředků Národní sportovní 
agentury na plánovanou opravu sportovního areálu u Litavy. V případě přiznání dotace bude 
zakázku realizovat společnost Prostavby a.s., která se do veřejné soutěže přihlásila s nejnižší 
cenou – 5,18 mil. Kč vč. DPH. Obec by platila ze svých zdrojů na tento investiční projekt 
přibližně 1,8 mil. Kč, zbytek by pokryla dotace. 

• Vzhledem k finanční náročnosti současných projektů a zatím příznivým podmínkám 
Zastupitelstvo obce schválilo žádost o úvěr na výstavbu MŠ ve výši 10 mil. Kč. 

• Zastupitelstvo schválilo pořízení nové mulčovací sekačky za cca 500 tis. Kč vč. DPH. 
Zefektivní se tak údržba polních cest, vysokých travních porostů na území obce vč. nově 
vzniklé vycházkové lokality za Kopečkem. 

• Po odstoupení Hany Rozkopalové z funkce členky Kulturního výboru ZO schválilo 
novou „kulturačku“ Moniku Hudečkovou.  

• Různé:   

o Dne 16. 10. od 10 hodin proběhne v lokalitě za Kopečkem výsadba 100 ovocných stromů 
firmou RWS Group, která hradí nákup stromků. Přípravné práce a pravidelnou následnou péči 
(zalévání, odplevelení a údržba závlahové mísy, údržba kotvících kůlů, ochrana kmenů proti 
okusu, provádění výchovných řezů vč. výsevu a údržby travního porostu) po dobu min. 10 roků 
bude zajišťovat svými zaměstnanci obec. Vlastní výsadbu organizuje s dobrovolníky nezisková 
organizace Sázíme stromy, z.ú. 

o Schválení nového poskytovatele internetového připojení v obci – společnost BOXNET. 

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. 

Pro Obecní zpravodaj zpracovala Hana Rozkopalová, text dále doplnil Karel Kalouda 

https://www.saratice.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva
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OKÉNKO Z KNIHOVNY – KNIŽNÍ NOVINKY 

Milí čtenáři, konečně nám nastal zase podzim a všichni zarytí knihomolové se určitě 

radují se mnou! Pokud jste jako já, tak pro vás určitě také není nic lepšího, než strávit den 

se skvělou knihou a hrnkem kávy nebo kakaa v ruce, zatímco venku vytrvale prší ☺  

Abyste v tomto období nestrádali, tento týden jsem pro vás objednala více než 50 knih, 

které budu postupně během října zařazovat do fondu a budu vám o nich dávat vědět i na 

knihovním Facebooku. Tady máte malou ochutnávku, na jaké novinky v knihovně se 

můžete začít těšit. 

Žárlivost a jiné povídky – Jo Nesbø 
Nově vydaná kniha povídek od bestsellerového autora Jo Nesbø. 

Příběhy o vztazích, lásce i nenávisti, plné silných emocí. Knihu si 
oblíbí všichni fanoušci severských příběhů. 

Dočtete se o tom, že nevěra se nevyplácí, a nakonec vždycky 
vyjde najevo. A když se vášeň proplete se žárlivostí, k pomstě zbývá 
už jen krůček. Dva úplně stejní horolezci bojují o krásnou řeckou 
servírku. Taxikář nachází v šéfově autě náušnici své manželky. Žena 
letící z New Yorku do Londýna se kvůli manželově nevěře rozhodla 
spáchat sebevraždu a bez okolků své plány svěřuje podivnému 
spolucestujícímu. 

 
Hotýlek na Islandu – Julie Caplinová 
Oblíbená autorka zamilovaných románů pro ženy vydává další 

knihu – jako jste si zamilovali Pláž v Chorvatsku, budete zbožňovat 
i Hotýlek na Islandu. Kniha je pro všechny, kdo hledají nenáročný 
příběh plný romantiky. 

Lucy nic nechybí, má dobrou práci v hotelu a přítele. Jenže stačí 
jedna jediná nehoda a vše se změní – Lucy dostane padáka 
a kopačky. Její život je náhle v troskách a hledá jak ze všeho ven, 
takže když jí personální agentura nabídne místo manažerky hotýlku 
Polární záře na Islandu, okamžitě přijme i přes to, že nesnáší zimu. 
Jakou romanci prožije, budete muset zjistit už sami ☺ 

 
Prokletý kraj – Michaela Klevisová 
Česká autorka detektivních příběhů je oblíbená hlavně pro svou 

schopnost popisu mezilidských vztahů a hloubkou příběhů. 
Jelení Horou se několikrát prohnaly dějiny plné nenávisti 

a zmaru. Vesnička ukrytá v pošumavských lesích dodnes není 
ideální místo k životu. Gerdu s dcerou k návratu sem přiměl jenom 
rozvod a nedostatek peněz. Z jednotvárnosti ji vytrhne až 
seznámení s Lindou, která tu pátrá po minulosti své rodiny. Vzápětí 
ale ve vesnici za podivných okolností někdo zemře... a zločin oběma 
ženám pomůže odhalit staré tajemství, které nikdy nemělo vyjít na 
povrch. 

 

Těším se, až se spolu potkáme v knihovně, 
vaše knihovnice Katka 
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VÝZVA Z OBCE – SPRÁVCE HŘBITOVA 

Obec Šaratice přijme na dohodu o provedení práce (DPP) 

správce hřbitova. Rozsah prací min. 20 hodin/měsíc, náplň 

práce – údržba cest a zeleně šaratického hřbitova a přilehlých 

prostor. Pro bližší informace a platové podmínky navštivte 

kancelář OÚ Šaratice nebo kontaktujte starosty Karla Kaloudy na tel. 725 111 494 nebo na 

e-mail starosta@saratice.cz. 

 

SENIOŘI 55+ ŠARATICE PŘIPRAVUJÍ… 

Úterý 19. 10. v 17.00 – klubovna seniorů 

ARTRÓZA KLOUBŮ 

Přednáška doc. MUDr. Zbyňka Rozkydala, Ph.D. o artróze kloubů, jejích příčinách, 

následcích a možnostech léčby. Zkrátka jak na ni ☺ 

Zváni jsou i nečlenové spolku! 

Pátek 5. 11. – autobusový zájezd – odjezd od Obecního úřadu v 7.30 hod.  

NOVÁ ŘÍŠE A TŘEBÍČ – ZÁJEZD DO KLÁŠTERA V NOVÉ ŘÍŠI A TŘEBÍČE 

Prohlídka kláštera premonstrátů za doprovodu opata Mariana Rudolfa Kosíka, po obědě 

odjezd do Třebíče, kde nás čeká komentovaná prohlídka unikátní Židovské čtvrti, která je 

od roku 2003 zapsaná na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Po prohlídce osobní volno. Předpokládaný návrat do Šaratic je v 19 hodin. 

Cena zájezdu 200 Kč pro členy spolku, 350 Kč pro nečleny. Přihlásit se a zároveň 

uhradit cenu lze vždy ve čtvrtek 14., 21. a 28. 10. v čase od 18.00 do 19.30 hod. Kontakt: 

Střítecká – 774883378 a Hemalová – 778114069.   

Úterý 16. 11. – výlet vlakem do Brna            

TECHNICKÉ MUZEUM A EXKURZE DO PIVOVARU STAROBRNO              

Na prohlídku pivovaru je nutné se přihlásit a uhradit poplatek za exkurzi 100 Kč 

nejpozději do 4. 11. 2021. Buďto ve čtvrtek 14., 21. a 28. 10. vždy od 18.00 do 19.30 hod. 

v klubovně seniorů, nebo se lze domluvit telefonicky na úhradě (kontakty výše). Jinak 

nelze exkurzi uskutečnit! 

Výlet není omezen jen na členy spolku!   

Sobota 4. 12. – autobusový zájezd  

BRATISLAVA – komentovaná prohlídka historického centra města a bratislavské 

vánoční trhy.  

Zájezd do Bratislavy se uskuteční podle aktuální epidemiologické situace. Pokud by 

situace nedovolovala cestování do zahraničí, autobusový zájezd se uskuteční určitě, ale 

do jiné zajímavé destinace. Přesné informace budou včas zveřejněny ve vývěsce klubovny 

a budou ohlášeny i obecním rozhlasem. 

                                                                  Alena Hemalová a Lenka Střítecká 
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Z KLUBU PRO DĚTI SLUNÍČKO 

S novým školním rokem začaly od října ve sportovní hale v Šaraticích kroužky pro děti, a to 

Tanečky každý pátek 15.20–15.55 pod vedením Renaty Holoubkové a pohybové hry každé 

pondělí v časech 15.30–16.15 (Lucia Herková) a 16.30–17.15 (Šárka Bohuslavová). Aktuálně jsou 

všechny kroužky plně obsazené. Pro více informací můžete využít fb skupinu Pohybovky Šaratice. 

Nejen maminky jsou zvány na cvičení v místní sportovní hale: 

➢ Pilates s Dášou Vránovou každé pondělí 17.30–18.30 a čtvrtek 19.00–20.00 (fb skupina 

Pilates Šaratice)  

➢ Jóga s Lenkou Polákovou každé úterý 19.00–20.00 (fb skupina Jagiyoga)  

➢ Jóga s Petrem Štěpánkem každou středu 17.00–18.00 (fb skupina Jogapetr) 

Na všechny lekce je nutná rezervace předem na výše uvedené kontakty. Více informací 

poskytnou lektoři cvičení. 

Pozvánky: 

➢ Neděle 31. 10. 2021 v 16.00 hodin v obřadní síni v Šaraticích – loutkové divadlo pro děti 

Začarované prase, Divadlo Dřeváček 

➢ Sobota 14. 11. 2021 v 16.30 hodin, fara Šaratice – lampiónový průvod 

Bližší informace o akcích budou předem zveřejněny na pozvánkách. 

Hana Rozkopalová   
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠARATICE  

Milé spoluobčanky, milí spoluobčané, členky a členové SDH, vážení podnikatelé, ať již 

šaratičtí, tak i Vy přespolní… Dovolujeme si Vám ještě jednou poděkovat za Vaši finanční 

pomoc pro pořízení našeho historického praporu – bez Vaší pomoci by se nám tento projekt 

hůře realizoval. 

Našli se ale mezi Vámi i tací, kteří položili otázku: „Tak co, kolik ten váš prapor stál 

obec?“ Odpověď zněla vždy jednoznačně stejně: „Ten náš prapor nestál obec jedinou korunu, 

neb jsme jej pořídili díky štědrosti Vás spoluobčanů a podnikatelů, stejně tak jako nápisy 

HASIČI na vratech Hasičské zbrojnice, které nám na vlastní náklady nechal zhotovit jeden ze 

sponzorů.“ Chceme také ještě poděkovat za Vaši hojnou účast jak při oslavách, tak i při večerní 

zábavě. 

Loni touhle dobou jsme avizovali realizaci pořízení praporu, letos bychom Vás rádi 

oslovili s nabídkou námi zvažovaného zájezdu. Firma L & L Strachotovy z Postřelmova, která 

nám tento prapor zhotovila, se nevěnuje jen hasičským praporům, ale také vyšívání 

sakrálních věcí, křestních roušek, šití oblečků na Jezulátka a mnohému dalšímu. Jejich 

výrobky jsou rozesety po celé republice, a nejen po ní. Proto se tato společnost L & L 

Strachotovy rozhodla příští rok cca v měsících červen až červenec uspořádat výstavu svých 

prací ve Štemberku. Náš sbor nyní zvažuje na tuto akci uspořádat zájezd, proto by nás 

zajímalo, zda by byl zájem a v jakém rozsahu, abychom mohli řešit dopravu a její kapacitu. 

Případnou informaci o zájmu můžete sdělovat na e-mail sdhsaratice@seznam.cz nebo našim 

členům. 

Ještě jednou velké poděkování Vám všem za pomoc a vstřícnost. 

hasiči Šaratice 

mailto:sdhsaratice@seznam.cz
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OPUS P. LÁNÍKA PATŘIL K POVINNÉMU REPERTOÁRU 

Malá vzpomínka na P. Antonína Láníka k stému výročí jeho narození 

Je mi velkou ctí, že se na stránkách šaratického Obecního zpravodaje mohu 

podělit o své vzpomínky na P. Antonína Láníka a připomenout jeho význam, přestože 

jsem měla možnost poznat jej pouze letmo a zpočátku jen z vyprávění.  

Když se roku 1986, v mém dětském věku, přistěhovala k nám do Brna prateta 

ze Zbýšova, věrná šaratická farnice Cecilie Hudečková (1906–1998), neušel jí velký rozdíl 

v úrovni liturgické hudby v naší farnosti a v Šaraticích. Hudební vzdělání neměla žádné, 

zato měla dobrý vkus. Neustále vzpomínala na majestátní zvuk varhan v kostele 

sv. Mikuláše (u nás se musela spokojit s jejich elektrickou náhražkou), na krásné zpěvy, 

které tam znějí z kůru o svátcích, a na pana faráře Láníka jako na „velkého muzikanta“. 

Jednou nám prozradila, že pro krásu liturgické hudby museli farníci v Šaraticích přinést 

také oběti: když prý P. Láník vyhlásil sbírku na instalaci topení ve studeném kostele, 

farníci rádi přispěli, ale záhy zjistili, že hudbymilovný pan farář dal vybrané peníze místo 

na topení „na parádu“ (rozuměj na varhany) a oni tak museli při bohoslužbách dál 

mrznout. Její obdiv k P. Láníkovi tím však nijak neutrpěl.  

Když jsme jednou celá rodina navštívili faru v Šaraticích, vzal nás P. Láník na 

prohlídku kostela, jejíž součástí byl i malý improvizovaný koncert, při kterém nám 

předvedl „své“ varhany v celé jejich nádheře. 

O několik let později jsem nastoupila na Základní uměleckou školu varhanickou 

v Brně (tehdy se jmenovala ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu). Tam jsem poznala 

jeden ze skladatelských opusů P. Láníka – Ordinarium Cyrillo-Methodianum, které v 90. 

letech patřilo na této škole k povinnému repertoáru.  

Poté jsem se v únoru roku 1998 znovu osobně setkala s P. Láníkem a opět na šaratické 

faře, v den pohřbu výše zmíněné pratety Cilky. Mluvil se mnou tehdy již zasvěceně jako 

s chrámovým hudebníkem a budoucím muzikologem a já jsem nemohla než obdivovat šíři 

jeho rozhledu i množství zkušeností a znalostí. 

Plně docenit jsem je však dokázala až po dalších 

deseti letech. To už jsem se sice s P. Láníkem 

bohužel nemohla potkat osobně, ale s o to větším 

zájmem jsem začala pročítat jeho dochované 

spisy, které se mi dostaly do rukou. Především to 

byl spis „Kněží – hudebníci 1777–1977“ 

obsahující životopisy jednadvaceti diecézních 

a řádových kněží, kteří působili v brněnské 

diecézi po dvě stě let jejího trvání. Spis obsahuje 

spoustu zajímavých informací k církevním 

dějinám Moravy (a zdaleka nejen k těm čistě 

hudebním). Bohužel vznikl v době tuhé 

normalizace a nejspíš proto nebyl nikdy vydán.  
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Další dva dochované rukopisy P. Láníka coby amatérského historika se týkají dějin 

benediktinského kláštera v Rajhradě (v prvním z nich sepsal dějiny kláštera od 

středověku do třicetileté války, ve druhém životopisy tamních řeholních kněží, kteří 

vykonávali funkci ředitele kůru). I na těchto spisech je znát velké množství autorovy 

badatelské práce a času vynaloženého nejen na samotný výzkum, ale též na ruční 

přepisování textů. Přestože tištěné vydání těchto dvou rajhradských spisů již dnes není 

na pořadu dne, neboť hudebně-historický výzkum se za tu dobu již významně posunul 

kupředu, nebude dílo P. Láníka zapomenuto. Na jeho výzkum hudebního života 

v Rajhradě jsme vzpomněli s kolegou hudebním historikem Pavlem Žůrkem v úvodu naší 

společné knihy nazvané „Ne oči, ale mysl k Bohu. Maurus Haberhauer (1746–1799) 

a hudební kultura benediktinského kláštera v Rajhradě v 18. století“.  

Spis P. Láníka „Kněží – hudebníci 1777–1977“ se svého 

zhodnocení a vydání teprve dočká. Neměli bychom totiž 

zapomínat na kněze, kteří pomocí kvalitní hudby aktivně 

formovali či formují hudební vkus věřících. Životopisné 

medailónky jednotlivých kněží – hudebníků, sepsané 

P. Láníkem, proto budou postupně aktualizovány a doplňovány 

na základě nových poznatků hudebních historiků. Na čestné 

místo se mezi tyto kněze zařadí také P. Antonín Láník. 

Irena Veselá (Hudební oddělení Moravské zemské knihovny v Brně)  

 

Obraz P. Antonína Láníka od malíře Jana Floriana ze Staré Říše, 1997 
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INFORMACE ZE ŠKOLY 

Zahrádka u školní družiny 
Během letních prázdnin proběhla rekonstrukce zahrádky u budovy ZŠ. Zbudoval se 

nový povrch, díky kterému se odstranila prašnost. Po celé ploše zahrádky byla zaseta 
tráva a vysazeny okrasné rostliny. 

   

Učebna informatiky 
Se vzrůstajícím počtem žáků ve škole jsme byli nuceni upravit učebnu informatiky na 

kmenovou třídu. Z učebny zmizely staré nevyhovující počítače, provedla se úprava 
pracovních stolů a byla zakoupena nová tabule a dataprojektor. K výuce informatiky žáci 
využívají 15 nových notebooků. Na jejich pořízení přispěly obce Šaratice, Hostěrádky-
Rešov a Zbýšov. 

Zahájení školního roku 2021/2022 
1. září pí ředitelka spolu se starosty obcí slavnostně přivítala dvě třídy prvňáčků 

v tělocvičně OÚ za přítomnosti rodičů. Na prvňáčky, pro které byly připraveny první 
školní den drobné dárečky, se velmi těšily paní učitelky Mgr. Dagmar Matyášová a Mgr. 
Dagmar Vlachová. 

Věříme, že se našim nejmladším žákům ve škole líbí a budou mít ze svých prvních 
„studijních krůčků“ a úspěchů radost.  

Květinový den 
Letošní „Květinový den“ se z důvodu pandemie COVID-19 uskutečnil 29. 9. 2021. 

Zvoleným tématem byla „Prevence nádorových onemocnění v oblasti ledvin a močového 
měchýře“. Žákyně 9. třídy podpořily tuto akci prodejem žlutých kytiček. Ve sbírce se 
vybralo 3040 Kč. 

Všem ze srdce děkujeme.  
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FOTBAL ŠARDA MALÍ DRAVCI 

TJ ŠARATICE z.s., oddíl kopané 

Do ročníku 2021/22 jsme přihlásili celkem 4 mužstva: mini přípravka, mladší a starší 

přípravka a mladší žáci, ve kterých jsme spojeni s Kobeřicemi, abychom vůbec mladší žáky 

mohli přihlásit. Před sezónou k nám ještě přišlo 5 dětí ze Zbýšova. Během letní přípravy 

jsme byli nuceni trénovat v Kobeřicích, kterým patří velký dík, že nám umožnili trénovat 

v jejich krásném areále a mít plnohodnotné tréninky na jejich pažitu. V Kobe jsme odehráli 

i první dvě kola mistrovských zápasů přípravek, protože u nás se dělala úplně nová tráva. 

Během trénování v Kobeřicích jsme se vždy s domácími spojili a měli společné tréninky, 

což bylo super, že se děti mezi sebou více poznali. S Kobeřicemi totiž plánujeme 

dlouhodobou spolupráci s mládeží, abychom dětem zajistily co největší herní vytížení 

a fotbalový růst. Velký dík patří našim trenérům a rodičům, kteří se o děti starají a zajišťují 

jim plnohodnotný servis k tréninkům a zápasům. K dnešnímu dni máme v kolektivu 

35 dětí a 6 trenérů – Přemysl Polák, Miroslav Píše, Milan Máca, Lukáš Buřík, Petr Klaška 

a David Bukáček. Samozřejmě musíme poděkovat svým manželkám, že nám tolerují náš 

strávený čas na hřišti. 

Doufáme, že se bude naše základna dětí dále rozrůstat, abychom byli schopni 

i v dalších letech přihlásit co nejvíce mládežnických mužstev a pozvedli jsme TJ ŠARATICE 

z.s. ještě výše, aby na nás občané Šaratic byli hrdí a bylo o naší obci hodně slyšet. Když 

padne slůvko Šaratice, aby si všichni řekli: „Jo, Šarda, tam jsou hodně šikovní fotbalisti. 

Z těch máme strach!“ 

Velký dík také patří obci ŠARATICE, která nás každým rokem podporuje nemalou 

částkou a my jsme schopni dětem zajistit teplákové soupravy, tréninkové dresy 

a tréninkové vybavení! 

Velkým úspěchem naší fotbalové party je zájem dívčího týmu LOKOMOTIVY BRNO 

o naši hráčku Karolínu Bukáčkovou. Kája se zúčastnila i jednoho turnaje s Lokomotivou, 

po kterém byla trenérka mile překvapená s výkony Káji a ráda by ji viděla u nich v týmu! 

Zatím Kája zůstává u nás v Šardě v mladších žácích, má ale dveře do Lokomotivy otevřené! 

Chtěli bychom také pozvat další kluky a holky od 5 let, aby se za námi přišli 
podívat. Tréninky zatím probíhají úterý a čtvrtek od 16.30 hod. na hřišti. 
 
ZÁPASY MINI PŘÍPRAVKY 

Malí fotbalisté sehráli už pět utkání: 2x s Kobeřicemi, 2x s Heršpicemi a jednou Lovčičky. 
V těchto zápasech se góly moc nepočítají. Jde hlavně o to, aby měly děti radost ze hry! Děti 
hrají na menší hřiště v menším počtu, aby měly míč co nejvíc na svých kopačkách a mohly se 
co nejvíc zlepšovat. U těchto malých fotbalistů se hraje 1 na 1, 2 na 2, aby se naučily kličkovat! 
V nejbližší době je čeká turnaj mini přípravek v Lovčičkách, který se bude konat v sobotu 9. 
10. od 9 hod. 
 
ZÁPASY MLADŠÍ PŘÍPRAVKY 

29. 8. 2021 v 10 hod.          OTNICE – ŠARDA       6:15 
Sestava: Bukáček, Polák, Robeš, Píše R., Píše O., Hladík, Přinosil, Vahalíková 
Góly: Bukáček 5, Polák 3, Hladík 4, Přinosil, Robeš, Píše R. 
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7. 9. 2021 v 17 hod.          ŠARDA – LOVČIČKY    16:5 
Sestava: Bukáček, Polák, Píše R., Píše O., Přinosil, Kotlár M., Luska, Klaška, Kotlár L., Mašek, 
Závodníková 
Góly: Píše R. 6, Kotlár M. 4, Luska 4, Přinosil 2 

U tohoto zápasu jsme udělali i druhé hřiště, aby si zahráli i ti nejmenší. Na tomto hřišti se hrálo 
2 na 2, aby děti musely více hrát a měly častěji míč na svých kopačkách. 

11. 9. 2021 v 10 hod.        BOŠOVICE – ŠARDA     8:13 
Sestava: Bukáček, Píše R., Píše O., Přinosil, Kotlár M., Luska, Klaška, Kotlár L., Muric Jan, Muric 
Jiří, Kleka J. 
Góly: Bukáček 8, Kotlár M. 2, Luska, Muric Jan, Kleka 

16. 9. 2021 v 17 hod.       ŠARDA – HERŠPICE      14:3 
Sestava: Vahalíková, Přinosil, Bukáček, Luska, Píše R., Hladík, Dobrovolný, Hanák, Hladík 
Góly: Přinosil 3, Hanák 3, Luska 3, Hladík 2, Dobrovolný 2, Bukáček 

Tento zápas jsme odehráli v kombinované sestavě dohromady s Kobeřicemi. 

21. 9. 2021 v 17 hod.     ŠARDA – OTNICE             6:5 
Sestava: Bukáček, Píše R., Kotlár M., Muric Jan, Muric Jiří, Kleka J., Pěta M., Robeš, Polák 
Góly: Bukáček 4, Kleka J. 2 

24. 9. 2021 v 16 hod.   HERŠPICE – ŠARDA         1:12 
Sestava: Bukáček, Píše R., Kotlár M., Muric Jan, Polák, Pěta M. 
Góly: Bukáček 4, Píše 3, Kotlár 2, Muric 2, Polák 

30. 9. 2021 v 17 hod.   ŠARDA – BOŠOVICE        13:8 
Sestava: Bukáček, Píše R., Muric Jan, Sojka, Luska, Robeš, Pěta M., Přinosil  
Góly: Bukáček 4, Píše 5, Přinosil 3, Sojka 1 
 
ZÁPASY STARŠÍ PŘÍPRAVKY 

28. 8. 2021 v 10 hod.         SLAVKOV – ŠARDA        5:20 
Sestava: Bukáčková, Bukáček, Polák, Orvoš, Jakubec, Půček, Kargera, Máca, Přinosil A., Přinosil F. 
Góly: Půček 6, Bukáček 5, Polák 4, Přinosil F. 3, Karger, Bukáčková 

12. 9. 2021 v 10 hod.        HODĚJICE – ŠARDA       4:11 
Sestava: Bukáčková, Svobodová, Buříková, Bukáček, Jakubec, Kargera, Máca, Kleka J. 
Góly: Bukáček 3, Bukáčková 2, Kleka J. 2, Máca, Svobodová, Karger, Buříková 

16. 9. 2021 v 18 hod.       ŠARDA – HERŠPICE         9:4 
Sestava: Bukáčková, Bukáček, Polák, Orvoš, Karger, Máca, Přinosil A., Kleka J., Svobodová, 
Buříková 
Góly: Bukáčková 4, Máca 2, Polák, Kleka, Buříková   

21. 9. 2021 v 18 hod.      ŠARDA – SLAVKOV           16:5   
Sestava: Bukáčková, Bukáček, Polák, Orvoš, Karger, Máca, Přinosil A., Kleka J., Svobodová, 
Buříková 
Góly: Bukáček 7, Kleka 4, Máca 3, Bukáčková, Polák 

24. 9. 2021 v 17 hod.      HERŠPICE – ŠARDA         2:6 
Sestava: Bukáčková, Bukáček, Polák, Orvoš, Karger, Máca, Přinosil A., Kleka J., Svobodová, 
Buříková 
Góly: Máca 2, Karger, Polák, Buříková, Kleka 
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ZÁPASY MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

29. 8. 2021 v 13.30 hod.   SLAVKOV „B“ – ŠARDA/KOBE     3:2 
Sestava: Bukáčková, Buříková, Hrubá, Buřík, Ondráček, Poulíček, Půček, Flaks, Karger, Máca, 
Bukáček, Vahalík, Dobrovolný, Hloužek, Majdiak E. 
Góly: Půček 2 

1. 9. 2021 v 17.45 hod.    ŠARDA/KOBE – VELEŠOVICE      11:4 
Sestava: Bukáčková, Buříková, Hrubá, Buřík, Ondráček, Poulíček, Půček, Flaks, Karger, 
Bukáček, Dobrovolný, Majdiak E. 
Góly: Půček 4, Dobrovolný 3, Bukáčková 2, Buříková, Hrubá 

4. 9. 2021 v 10 hod.          ŠARDA/KOBE – VYŠKOV               1:4 
Sestava: Bukáčková, Buříková, Hrubá, Buřík, Ondráček, Poulíček, Půček, Flaks, Karger, 
Bukáček, Dobrovolný, Majdiak E. 
Góly: Dobrovolný 

11. 9. 2021 v 15 hod.   KŘIŽANOVICE/HERŠPICE – ŠARDA/KOBE   3:4 
Sestava: Bukáčková, Buříková, Buřík, Ondráček, Poulíček, Flaks, Bukáček, Dobrovolný, 
Majdiak E., Majdiak R., Kleka T., Hloužek 
Góly: Ondráček, Buříková, Dobrovolný, Hloužek 

17. 9. 2021 v 17 hod.       ŠARDA/KOBE – SLAVÍKOVICE      4:2 
Sestava: Bukáčková, Buříková, Buřík, Ondráček, Poulíček, Flaks, Bukáček, Dobrovolný, 
Majdiak E., Majdiak R., Kleka T., Hloužek 
Góly: Dobrovolný, Kleka, Bukáčková, Hloužek 

25. 9. 2021 v 13.30 hod.   VELEŠOVICE – ŠARDA/KOBE       2:6 
Sestava: Bukáčková, Buříková, Buřík, Ondráček, Poulíček, Flaks, Bukáček, Dobrovolný, 
Majdiak E., Majdiak R., Kleka T. 
Góly: Dobrovolný 3, Bukáček, Kleka, Majdiak E. 

21. 9. 2021 v 13 hod.      OTNICE – ŠARDA/KOBE                 1:3 
Sestava: Bukáčková, Buříková, Buřík, Ondráček, Poulíček, Flaks, Hloužek, Bukáček, 
Dobrovolný, Majdiak E., Majdiak R., Kleka T. 
Góly: Dobrovolný 2, Bukáčková 

Za trenérský tým David Bukáček 
 
 
 
 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 

Volby konané 8. a 9. 10. 2021 – oznámení voličům 

Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. V obci Šaratice je volební místnost v budově OÚ Šaratice, 1. patro – 
Obřadní síň. 
Hlasování probíhá: 
• v pátek 8. 10. 2021 od 14 do 22 hodin 
• v sobotu 9. 10. 2021 od 8 do 14 hodin 

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).  
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Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let.  

Ve volební místnosti voliči obdrží také úřední obálky opatřené razítkem OÚ. 

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 9. 10. 2021 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, respirátor 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, psací potřeby), doporučujeme však občanům, aby k úpravě 
hlasovacích lístků použili vlastní psací potřeby.  

Dodání hlasovacích lístků:     

Voliči nejpozději v úterý 5. října 2021 obdrželi hlasovací lístky, ve dnech voleb budou 
hlasovací lístky k dispozici i ve volební místnosti.  
 
 

  
 
 

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 8. 10. 2021. 


