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ÚVODNÍ SLOVO
Slovo starostky obce
Konečně je tu léto!
Dlouho nás zkoušelo chladné a deštivé počasí. Však kdo z nám pamatuje, že
musel topit doma ještě v květnu? Ještě déle nás zkoušel Covid. Šatov dlouho
odolával, ale v březnu se jednotky případů vyšplhaly na více než tři desítky.
Ale vše se již obrací k lepšímu. Zákazy z nákazy se pomalu také rozvolňují
a můžeme se více a více setkávat a užívat.
Zahrádky volají po naší péči, vinohrady rovněž. Slunce přineslo optimismus
i myšlenky na dovolenou.
Všem přeji krásné léto a prima zážitky. Radost ze společných setkání na akcích,
které se budou pořádat u nás v Šatově.
Dětem přeji radostné prázdniny bez online výuky plné pohybu a koupání.
Lenka Stupková

gratulace

SPOLUOBČANŮM ŠATOVA

V červnu dosáhli svá jubilea paní Marie Dolanská, pan Jan Kříž, paní Marie
Rajnohová, paní Zdeňka Kotlínová, pan Bohumil Šprynar, paní Marie
Koglerová.

V letošním roce jsme měli tu čest pogratulovat k životnímu jubileu našim milým
šatovákům.
V lednu slavili pan Jaroslav Kalina,
paní Anežka Obšustová, paní Marie
Lehotská, paní Marie Šimková, paní
Anežka Míčková, pan Jaromír Šebela, pan Josef Ustýnek.

V červenci budou slavit paní Ludmila Šmahelová, paní Anna Čotová, pan
Jaroslav Barták.
A v srpnu popřejeme paní Anně Kozové, paní Marii Krauseové, panu Václavu Vaškových.
Všem našim oslavencům přejeme hodně zdraví, lásky a pohody do dalších let,
radostné chvíle v rodinném kruhu. Společné setkání jubilantů již připravujeme
a uskuteční se v srpnu pokud dojde k dalšímu uvolnění hygienických omezení
proti Covid.

obec informuje

V únoru jsme gratulovali panu Pavlu
Šinkovi, panu Miroslavu Soškovi,
paní Františce Pokorné, paní Alžbětě
Kelové a paní Jiřině Bartákové.
V březnu jsme s kyticí navštívili paní Marii Řiháčkovou a paní Jaroslavu Janků.
V dubnu jsme přáli paní Boženě Mikulové, panu Josefu Turkovi, paní Anně
Fuskové, paní Anně Raabové.
V květnu gratulaci přijali paní Zdeňka
Vlachová, paní Marie Juhaňáková,
paní Antonie Obšustová, paní Jaroslava Burýšková.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vážené maminky, tatínci, babičky a dědečkové,
ráda bych Vás pozvala na slavnostní uvítání nových občánků
našeho městyse, které bude tradičně v obřadní síni OÚ.
V sobotu 10.7.2021 v 11:00 hod. a ve 12:30 hod. městys
Šatov přivítá své nové občánky.
S již přihlášenými dětmi počítáme na 100%.
Další zájemci mohou svůj zájem o uvítání svého dítěte potvrdit v kanceláři OÚ do 1.7.2021.
Druhý termín bude naplněn podle počtu zájemců a dodržení
stanovených hygienických pravidel.

Těšíme se na Vás!

Lenka Stupková, starostka

PŘEDÁNÍ ALEJE ŠVESTEK
Na podzim Šatov vysázel ALEJ ŠVESTEK podél polní
cesty ve Vacové zmole. Po výsadbě mladých stromečků jsme oslovili děti ze školní družiny, zda by si
nad stromečky nevzalo patronát a každému z nich
dali pohádkové jméno.
A tak vznikl zdařilá výtvarná díla – dvacet krásných pohádkových ceduliček, které nyní zdobí stromy. Autoři obrázků
asistovali při instalaci cedulky u „svého“ stromu. Protože
jsme jimi stromy zdobili z covidové době za platných omezení a děti se fotili u stromečků s rouškou, domluvili jsme
se na slavnostnějším předání aleje školní družině ZŠ Šatov
v červnu i s opékáním buřtíků.
Za slunečného odpoledne se starostka sešla s dětmi v aleji, poděkovala všem malířům a malířkám za jejich obrázek
a předala děkovný list.
Při této příležitosti pak každý patron dostal pamětní fotografii. Bylo zábavné společně sledovat jak se bílý snímek čerstvě vytažený z polaroidu vybarvuje do podoby dítěte s jeho
stromem a obrázkem. Po pár pokusech důvtipně děti přišli
na to, že se obrázek objeví dříve, pokud s fotografií mávají
a tuto zkušenost si vzájemně předávali. Velký úspěch měla i
společná fotografie, která se dělala hned 15krát.

obec informuje

Opečené buřtíky chutnaly ve stínu na lavičkách, zpívalo se.
Fotky, které si děti mohli odnést hned sebou, dělaly radost.
Dokonce takovou, že budou zdobit dětské pokojíčky!
S paní Dolákovou jsme se domluvili na dalším setkání u stromů v novém školním roce, aby patroni mohli sledovat jak
se jejich stromům daří. A ti „malíři“, kteří nyní nemohli na
předání, měli svojí fotografii u stromu také.
Ještě jednou děkujeme za obrázky:
Adélce za Zlatovlásku,
Lily za obrázek Červené Karkulky,
Karolínce za Kocoura v botách,
2

Laurince za Mořskou pannu,
Kristýnce za Šípkovou Růženku,
Haničce za Makovou panenku,
Markétce za včelku Máju,
Ellence za Popelku,
Janičce za Sněhurku,
Valérii za obrázek z pohádky o Veliké řepě,
Nikolce za vílu Amálku,
Gábince za obrázek tří prasátek,
Táničce za Rákosníčka,
Petříkovi za Krtečka,
Tadeáškovi za obrázek Macha a Šebestové,
Lukáškovi za Boba a Bobka,
Robinkovi za pohádku O Koblížkovi,
Davídkovi za ztvárnění Jeníčka a Mařenky,
Ladíkovi za obrázek Šmoulů,
Hanušovi za Pata a Mata.
Stromy se tak dostaly do péče těm, kteří z nich budou mít
radost i užitek!
Po prázdninách předáme alej meruněk MŠ Šatov.

ŠATOVSKÝ zpravodaj

STATISTICKÉ
OKÉNKO
Počet obyvatel celkový:  . . . . . . . . . . . . . .  1110
Narození občánci :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Úmrtí:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Přistěhovalo se:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Odstěhovalo se:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Údaje jsou k 31.12.2020.
Oproti roku 2019 ubylo v Šatově 9 občanů.
Foto archiv: Matriční kniha z roku 1949

POPLATKY ZA ODPADY
Upozorňujeme občany, že poplatky za komunální
odpad mají být uhrazeny do 30.6.2021.
Prosíme všechy ty, kteří nemají zaplaceno, k 31.5. to bylo
406 občanů, nechť platbu provedou co nejdříve osobně na
OÚ anebo bankovním převodem na č.ú.: 5324741/0100 +
do poznámky napište číslo domu a jméno.
Zároveň máme radost, že se nám snižuje počet neplatičů a za rok 2020 máme už pouze 21 pohledávek.

FRITEX - černé popelnice se žlutými nálepkami (u nového hřiště, hasičárny a na
sídlišti) slouží pro uložení nádob s použitým KUCHYŇSKÝM olejem!
Doopravdy sem nepatří sklenky s plesnivým masem, komunální odpad ani oleje
z automobilů!

„STARO“NOVÉ ŘEDITELKY
Ve školce nahradí odcházející paní ředitelku Janu Doválelovou paní Ing. Martina Toufarová. Paní Doválelové děkujeme za skvěle odvedenou práci. Do pracovního poměru nastoupila ve školním roce 1992/1993 a po 29 letech opouští
tuto budovu. Rukami jí za ta léta prošlo neuvěřitelných cca

430 dětí. Celé zastupitelstvo přeje klidný, ale přitom plně
aktivní, zasloužený důchod. Paní ředitelce Martině přejeme
hodně sil a pevné nervy :)
V ZŠ obhájila svoji pozici stávající ředitelka Mgr. Petra
Konvalinová Vlašínová. Přejeme hodně sil do dalších let
a věříme v další úspěšné projekty.
T. Malach

obec informuje

V jarních měsících proběhly v Šatově konkurzy na ředitele/
ky mateřské i základní školy.
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CESTA KOLEM PEKLA
Během června 2021 otevře Znovín Znojmo, a. s. nový degustační stánek na vinici Peklo. K ochutnání zde budou mimo
jiné vzorky vín, které byly vyrobeny z hroznů posbíraných na
této viniční trati.

obec informuje

Vinice má tvar sedla nebo také „pekelného kotle“ a hrozny zde byly
doslova vypečeny sluncem. Doporučujeme zejména „Müllerku z Pekla“, která je symbolem kvalitních vín z naší vinařské oblasti už mnoho
let. Vína, která byla vyrobena z hroznů z Pekla, poznáte podle označení na lahvi: Vinum Infernum.
Přijďte ochutnat, těšíme se na vás!
OTEVÍRACÍ DOBA degustačního stánku
(po spuštění provozu v roce 2021):
Duben, květen: So, Ne, svátek: 9.00–18.00
Červen - září: každý den: 9.00–18.00
Kontakt: tel. č.: 602 437 967, e-mail: znovin@znovin.cz
4
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HŘBITOV
ZASE O KUS DÁLE
Jelikož se třešňovou alejí táhlo elektrické vedení pro připojení hřbitova, využili jsme rozkopaného stavu a rovnou
udělali pevný chodník. Cesta na hřbitov je tedy pohodlnější.
Byly dokončeny opravy zdí, márnice, kde byla komplet vyměněna i střecha a prostor okolo je nyní krásně vydlážděn.
V současné chvíli čekáme na instalatéra a vodní zařízení,
kdy výsledkem bude nová elektrická vodní pumpa. V Šatově
nám tak na hřbitově skončí éra ručního pumpování :)

REKONSTRUKCE MŠ

obec informuje

Pamatujete na fotografie z prosincového zpravodaje, kde
byla na půdě fůra materiálu a školka byla pod lešením?
Dnes už je to vše hotovo :) Co na to říkáte?

5
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vize obce / díl 1.
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FOTOSOUTĚŽ

2) Květinové záhony a předzahrádky

1. místo:
p. Czaplárová
(č. p. 118)
Městys
Šatov
vyhlásil
2.
místo:
r.
Danielová
(č.
p. 231)
FOTOGRAFICKOU soutěž
3. místo: r. Kramerová (č. p. 477)
na téma Život v Šatově 2021.

Připomínáme, že termín uzávěrky soutěže je 24.9.2021.

autorem může být profesionál i amatér / fotky přijímáme
v digitální podobě zaslané na adresu: starosta@obecsatov.cz

První počinek do soutěže od paní Hlaváčkové:

HODY 2021
Tradiční šatovské hody se budou konat 14.8.2021.
Ráno proběhne předání práva a pak už jen zábava
po celý den.
Těšíme se chaso!
Zasláním 1000,- Kč a více na Sbírku šatovských krojů
na transparentní účet č. 123-0834000277/0100,
získáváte vstupenku na zábavu zdarma.

KVĚTINOVÁ VÝZDOBA SE HODNOTÍ VE DVOU
KATEGORIÍCH:
1) Květináče a truhlíky
2) Květinové záhony a předzahrádky
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA: celkový vzhled, originalita řešení, kvetení rostlin, barevná kombinace, přínos pro okolí.
Komise bude hodnotit všechna místa v intravilánu městyse,
není tedy nutné se do soutěže přihlásit. Počet členů hodnotící komise je pět.

ilustrační foto, (zdroj: https://www.besthdwallpaper.com/)

PODMÍNKY SOUTĚŽE NEMĚNÍME:
Předmětem soutěže je květinová výzdoba viditelná z veřejně přístupného místa (přilehlý chodník nebo komunikace):

obec informuje

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU 2021
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150 LET ŽELEZNICE V ŠATOVĚ
V Šatově si připomínáme 150 let železnice, když
1.11.1871 byl zahájen železniční provoz na posledním úseku budované Severozápadní dráhy ze
Znojma do Stockerau.

obec informuje

Tím bylo umožněno pro obyvatele Šatova
přímého železničního spojení do Znojma
a Vídně. Pro šatovskou stanici bylo vyhlédnuto místo, kde je dnes šatovský
hřbitov, ale pro odpor zdejších usedlíků
a formanů z toho sešlo a nádraží bylo vybudováno na opačné straně Šatova, asi
2 km od středu obce. Trať směrem do
Znojma od stanice vede po náspu přes
potok Daníž, kde byl ponechán jen malý
průchod, a to zavinilo již 24.7.1874 živelní pohromu. Nad Šatovem se strhla
bouře s průtrží mračen a proudy vody
valily do šatovské kotliny, průchod v náspu nestačil na odtékání vody a vytvořilo
se asi 6 m vysoké jezero, které zatopilo stojící domky podél potoka. Průchod
byl potom ihned zvětšen. Stavba dráhy
měla pro Šatov i významný přínos. Podnikatel Jochem, který stavěl tuto trať,
našel zde žárem slité cihly, které dal chemicky prozkoumat a když obdržel příznivý posudek, založil v roce 1873 proti nádraží šatovskou
továrnu na hliněné zboží. Výrobky potom se přepravovaly
k prodeji po železnici a pro provoz továrny docházelo po
železnici uhlí. Šatovské nádraží mělo ze začátku provozu jen 2 dopravní a 1 manipulační kolej a pro silný provoz
bylo v roce 1891 zvětšeno včetně zvětšení staniční budovy.
V roce 1909 byla Severozápadní dráhy zestátněna. Tehdy
přes Šatov jezdilo 40 pravidelných osobních vlaků a mezi
Vídní a Berlínem zde jezdily 3 páry rychlíků. Když odboj
českého národa v roce 1918 proti habsburské dynastii vyvrcholil, tak i šatovské nádraží bylo vojensky obsazeno včetně pancéřového vlaku a stanice převzata do české správy,
avšak pro různé vyhrůžky Čechoslovákům neklidné období
zde trvalo celý rok. V Šatově však zůstala česká menšina,
která i dále byla vystavena germanizačním snahám zdejších
Němců. K prosazení českých zájmů tehdy přispíval první
český přednosta šatovské stanice Josef Kutil. V železniční
stanici Šatov byla v roce 1919 zřízena Celní a pasová kontrola a tím i železniční hraniční přechod Šatov-Retz. V roce
1930 pro pokles osobní frekvence byly zde zrušeny trasy
rychlíků na trati Praha – Vídeň. Tím přestala být naše trať
rychlíkovou. Významnou přepravou ze Šatova byla zde vypěstovaná zelenina a tzv. „znojemské kvašáky“, které každý
den prvním ranním osobním vlakem v přivěšeném nákladním vagonu se vozily na trhy do Vídně. Přepravovalo se také
víno od Fi. Mőssmer a Rücker a mléko z šatovské mlékarny
Fi. Ivens & Terschel. Pro všeobecnou hospodářskou krizi
v třicátých létech klesala i nákladní přeprava, avšak přeprava zboží ze zdejší továrny stoupala. Začátkem roku 1938 se
začala přiostřovat politická situace a zdejší občané německé
národnosti se stali výbojnější v očekávání nějakého spasení.
Poměry postupně se stávaly čím dál více horšími a v září
1938 došlo několikrát k napadení stanice Šatov ordnery, sta8

nice byla obsazena československými vojáky, s kterými přednosta stanice Rudolf Trach s několika železničáři se zbraní
v ruce se bránili přepadení. Do stanice přijel pancéřový vlak,
který vyhodil část tratě do vzduchu a všichni museli pro přesilu ustoupit a 24.9.1938 obsadili stanici Němci. Přednosta
Rudolf Trach byl za tuto vlasteneckou
činnost později gestapem zatčen, odvlečen do koncentračního tábora Dachau,
kde umučen zemřel. Stanice Šatov byla
po dobu okupace 1938-1945 obsazena
německým personálem, přes Šatov jezdily i 2 páry voj. rychlíků na trati Berlín
– Vídeň. V místní továrně byl za války zřízen malý koncentrační tábor maďarských
občanů židovského původu, kteří byli
v dubnu 1945 odvezeni vlakovým transportem ze Šatova do Německa. Po ukončení 2. světové války stanice Šatov byla
do české správy převzata 25.5.1945.
Osobní přeprava nebyla přes přechod Šatov-Retz obnovena. V poválečných létech
zde byla slabá nákladní přeprava, zvýšila
se na konci padesátých let, kdy se zde
přepravovalo americké uhlí z německých
přístavů do vídeňských tepláren. Z místních podniků se přepravovaly výrobky
z šatovské Keramiky, Cihelny, z Papírny Devět mlýnů a později i z Vinařských závodů. Železniční nákladní přeprava
v osmdesátých letech přes přechod silně stoupala a tím se
zvýšil i počet až na 24 zaměstnanců stanice. Jezdily zde i 2
páry nákladních expresů mezi Vídní a Stockholmem. Uvolnění politických poměrů v roce 1989 přineslo i první příjezd
zvláštního osobního vlaku do Šatova s rakouskými turisty
z Retzu dne 15.7.1989 a od 22.12.1989 začala pravidelná osobní přeprava Retz – Znojmo, později přímými vlaky
z Vídně. Po roce 1990 došlo k útlumu přepravy šatovské
dlažby a ukončení výroby a také ke snížení nákladní přepravy přes přechod. Od roku 1996 přesunuto pohraniční odbavování nákladní přepravy do Znojma. Po vstupu ČR do EU
dne 1.5.2004 došlo v Šatově ke zrušení Celní kontroly a po
vstupu ČR do Schengelského prostoru dnem 21.12.2007 ke
zrušení Pohraniční a pasové kontroly. Jelikož životnost železničního viaduktu ve Znojmě v osmdesátých létech končila,
bylo Mezistátní dohodou s rakouskou stranou rozhodnuto
o modernizaci a elektrifikaci celé tratě Retz - Šatov - Znojmo. Na rakouské straně bylo brzy započato z její modernizací, ale na české straně pro nedostatek finančních prostředkům se to protáhlo až do roku 2009, když 30.10.2009 byla
v celém úseku Retz-Šatov-Znojmo stavba ukončena a stanice Šatov začala být dálkově řízena ze Znojma. Ve stanici Šatov zbudovány jen 2 koleje s nástupišti pro křižování vlaků
a pro plánovanou odbočnou trať do Hatí, kde měl být zábavný park a 1 manipulační kolej. Tak stanice Šatov přestala být
po 138 letech obsazena personálem. Vše je podrobně zdokumentováno v „Pamětní knize staničního úřadu v Šatově“.
Přejeme Severozápadní dráze a železniční dopravě
v Šatově, aby dále dobře sloužila veřejnosti.
Hejč Emanuel, bývalý přednosta stanice Šatov

ŠATOVSKÝ zpravodaj

Na sobotu 28. 8. 2021 připravuje Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě oslavu 150 let
Severozápadní dráhy Vídeň – Znojmo – Jihlava.
Ve spolupráci s dalšími spolky a za podpory partnerů budou
vypraveny historické motorové vlaky, oslavy budou časovány do období 70. - 80. let minulého století. Konání oslav
podpořil i městys Šatov, o podpoře se jedná i se společností
Znovín, která má své sídlo nedaleko šatovského nádraží.
Hlavním bodem oslav bude jízda historického rychlíku „Dyje“
v čele s lokomotivou ř. 749 zvanou Bardotka, který vyjede
ráno před 7. hodinou z Prahy přes Kolín, Havlíčkův Brod,
Jihlavu, Moravské Budějovice a do Znojma dorazí po 11.
hodině. Na znojemském nádraží bude hlavní centrum oslav
a v rámci doprovodného programu se připravuje prohlídka
lokomotiv, železničních strojů a mechanizace, bude možnost
prohlédnout si různá pracoviště a bude zde také expozice
k historii Severozápadní dráhy. Ve vlaku a na znojemském
nádraží bude možnost zakoupit si drobné občerstvení.

Zhruba v poledne zajede souprava historického
rychlíku do Šatova, kde pobyde několik desítek minut,
aby se pak vrátila zpět do Znojma. Po návratu do Znojma
proběhne fotojízda na viadukt přes řeku Dyji. Po 17. hodině
rychlík vyrazí na svoji zpáteční cestu do Prahy.
Mimo jízd rychlíkové soupravy je v jednání historický nákladní vlak s pískem z Božic do Jihlavy, pokud se podaří
dotáhnout jednání do zdárného konce, vyrazí tento vlak
v čele s lokomotivou ř. 749 po poledni z Božic do Znojma,
odkud bude v průběhu odpoledne pokračovat směr Okříšky
a Jihlava. Součástí oslav budou také jízdy na trati Moravské
Budějovice – Jemnice, tamní trať slaví 125 let od zprovoznění. Na přípravě těchto jízd se podílí také spolek Hrbatá
Máňa, rozsah a podoba jízd zde ještě není stanovena.
Bližší informace a konečná podoba oslav budou zveřejněny
v průběhu července na www.svd-jzm.cz nebo na facebookových stránkách Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě. Městys Šatov pak zajistí zveřejnění plakátů.

obec informuje

OSLAVA 150 LET
SEVEROZÁPADNÍ DRÁHY
Vídeň-Znojmo-Jihlava

placená inzerce
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25 NOVÝCH RD 90 % ZAMLUVENO
Ano, přesně tolik rodinných domů vyroste na bývalém prostoru vojenské roty.

obec informuje

V květnu jsme schválili zásády prodeje, proběhla prezentace na
webu i online video prezentace za účasti hlavního projektanta
a 1.6.2021 byly pozemky nabídnuty veřejnosti. Velikost pozemků
je od 274 m2 do 602 m2. Pozemky jsou nabízeny včetně projektu
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na dům a stavebního povolení za cenu 1.900,-/m2. Stavební práce
v lokalitě začnou koncem léta a stavebníci mají na postavení, respektive kolaudaci domů 5 let. Za obec se těšíme, že se tato dlouho
nevyužitá lokalita promění v obytnou zónu s novými občany.
V době uzávěrky byly volné 2 pozemky, aktuální info žádejte na OÚ.

placená inzerce

CO SE DĚJE V KNIHOVNĚ
Pro ty, kteří ještě nevědí, kde sídlí místní knihovna, mám
pozvánku k návštěvě. Projděte železnou brankou k zadnímu
vchodu Domu s chráněnými byty nebo vstupem od kostela
a jste tam. A pro vás všechny ostatní mám pozvánku do
nově rekonstruované knihovny s dřevěnými regály, které
nahradily ty staré kovové. Knihovna je teď prosvětlena, je
vybavena diaprojektorem a plátnem, počítači a s posezením
ke čtení či ke studiu. Pro děti je připraven dětský koutek.
Byla provedena revize knih - staré a opotřebované se vyřadily a nakoupily nejnovější tituly. Máte rádi historii, detektivky
či literaturu faktu? Romantiku nebo současné spisovatele?
Všechno je to v knihovně k mání! Novinkou jsou audioknihy. Pro ty, kteří chtějí příběhy jen poslouchat. Pravidelně se
knižní fond doplňuje o nové zakoupené knihy i o výměnný
fond ze Znojma. Nezapomínám i na malé čtenáře! Albi tužka
je pro děti k dispozici k vypůjčení a rovněž krásné knihy pro
malé čtenáře. V době pandemie byla knihovna uzavřena, ale
fungovalo výdejní okénko. Také donáška knih až do domu
po telefonické domluvě fungovala bez problému.
Dnes již můžete do knihovny přijít a vybrat si sami. Knihovna není jen místností k vypůjčování knih, ale je to i místo,
kde si můžete posedět, popovídat a zahrát si třeba společenské hry. Tyto si můžete vypůjčit i domů a vyzkoušet
postřeh a logické myšlení celé rodiny. Knihovna je i centrem
vzdělávání a proto chystám pro vás různé besedy, kurzy
a různé akce pro děti i dospělé. Pokud ještě nejste čtenářem
naší knihovny, navštivte naše stránky a staňte se alespoň
naším příznivcem nebo patronem vámi doporučené knihy či
návštěvníkem našich akcí.

Sázení lípy k 300. výročí blahořečení Jana Nepomuckého
u sochy J.N.
Výstavka knih a her ke Dni dětí.
NEJBLIŽŠÍ AKCE: Beseda o bylinách a jejich zpracování 17.6. 2021 v 17 hod.
,,Hrajeme si s knihovnou“ pro malé čtenáře a jejich rodiče.
O dalších akcích vás budu včas informovat. Sledujte i stránky knihovny nebo se zastavte přímo v knihovně. Ráda vás
uvítám, protože si myslím, že ,,dobrá kniha je lepší (a levnější) než-li terapie.“ Dozvíte se nejen o zajímavých knihách, ale i o plánovaných akcích.
Vaše knihovnice Anna Sovová
Kontakt na knihovnu:
728 054 365
satov.knihovna.cz
annasov@centrum.cz

Výpůjční doba:
PO: 9.00-11.30 hod.
ST: 9.00-11.30 hod.
Po tel. domluvě kdykoliv.

KNIHOVNA MÁ NOVÝ WEB

CO UŽ V KNIHOVNĚ PROBĚHLO?
Výstavka knih k 76. výročí ukončení války.
Sázení břízy k 820. výročí první oficiální písemné zmínky
o Šatovu - pod farou.

NOVINKY V DOTACÍCH
Z Jihomoravského kraje jsme získali peníze na:
Vytvoření projektové dokumentace na cyklostezku
mezi Šatovem a Chvalovicemi, která povede podél potoka
Daníž. Dostaneme cca 138 000 Kč.

obec informuje

Zavlažovací vaky k novým stromům, celkem můžeme
pořídit 156 ks vaků v celkové hodnotě cca 65 000 Kč.
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Vinařské označníky, spojujeme síly se Spolkem šatovských vinařů, kteří získali také dotaci na označení ke sklepům. Městys vystaví nové gabionové informační stanoviště,
opraví staré dřevěné informační tabule. Vinaři se postarají o
instalaci informačních sloupků s označením polohy jednotlivých vinařství v Šatově.

ŠATOVSKÝ zpravodaj

CHASA POMÁHÁ ŠATOVU,
ŠATOV CHASE
Šatovskou chasu známe hlavně v krojích při tradičních hodech.
Banda je to veliká, myšleno co do počtu, a hlavně veselá.
Nevím, zda jste zaznamenali změnu. Od loňského konce
roku se naše chasa stala zapsaným spolkem se schválenými
stanovami.
Název spolku je spolek ŠATOVSKÁ CHASA, má i svoji
předsedkyni, paní Alexandru Hájkovou a další činovníky pana Jiřího Peřinku a slečnu Terezu Pločkovou.
Samozřejmě má i velký zástup příznivců a pomocníků.
Právě pomoc si cení obě strany, jak spolek ŠATOVSKÁ CHASA, tak i městys.

Snad jim pomůže mladý elán a humor při jejich sázení
k prosperitě.
Všichni účastníci mají obrovskou pochvalu za svojí kvalitně
odvedenou práci a rychlost.
DĚKUJEME!
Zastupitelé pomohli spolku ŠATOVSKÁ CHASA přidělením uvolněné místnosti v kulturním domě. Ta jim bude
sloužit jako zázemí a místo pro přípravu jejich akcí a
hlavně jako prostor pro uskladnění krojů.
Činnost spolku se rozrůstá. Nesoustředí se pouze na
hody, ale jsou organizátory Dýňové stezky, jarních úklidů
a velcí pomocníci při šatovských akcích.

Chasa obci pomohla při revizi mladých sazenic v oplocenkách na Chvalovickém kopci a při dosazení sazenic, které
nebyli po zimě v kondici.

Ráda bych připomněla, že stále běží veřejná sbírka
na výrobu krojů pro šatovskou chasu.
Váš finanční příspěvek můžete poslat na transparentní účet
123-0834000277/0100. https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/profi-ucet-mestys-satov-czk.
Nebo peníze vhodit do pokladničky v kanceláři úřadu městyse, Šatov 124.
Zasláním 1000 Kč a více získáváte vstupenku na zábavu
zdarma.

spolek šatovská chasa

I když bylo deštivé počasí přírůstky nejsou veliké.

Chasa už pilně trénuje, takže věřím, že letošní tanečky předčí loňské a máme se na co těšit. Držím palce, aby počasí
vyšlo a mohli jsme si užít zábavy pod širým nebem.
Dotace:
MAS Znojemské vinařství schválilo změnu ve financování
projektů na rozvoj venkova a doplnilo možnost Fische 7 na
spolkovou činnost. Společně tedy spolek ŠATOVSÁ CHASA a
městys začínají připravovat žádost o dotaci na výrobu krojů
a krojových součástí.
Lenka Stupková
13

PRVNÍ VINAŘSKÉ KONTAKTY
MEZI ŠATOVEM A UNTERRETZBACHEM po roce 1948
s přednosty železničních stanic Šatov a Retz

obec informuje

Po ukončení II. světové války až do roku 1948 mohli občané Šatova ještě přejít na propustku do Unterretzbachu,
třeba i víno ochutnat, ale potom se hranice uzavřela. Na začátku osmdesátých let minulého století se začali uvolňovat
politické poměry a vinařští odborníci obou obcí měli velký
zájem o pěstování a kvalitu vína z jejich vinařských poloh.
Přednosta železniční stanice Šatov, Hejč Emanuel, služebně
každý měsíc od roku 1970 jezdil do železniční stanice Retz
porovnávat trakční výkony. Přednosta stanice Retz Trimmel,
předseda odborové organizace i většina vlakového personálu ÖBB byli vinaři a jelikož na rakouské straně tehdy nebyla
žádná kontrola pohybu, velmi často byl šatovský přednosta, také vinař, zván do jejich sklípků ochutnat jejich vína.
Postupně se seznamoval s většími rakouskými vinaři v pohraniční oblasti a jelikož postupně se dozvídali, že kvalita
i odrůdovost českých vín je jiná než jejich, častěji projevovali zájem ochutnat vína a jejich výrobu v Šatově. Zejména
se jednalo o vinaře z Unterretzbachu. Zájem byl o vinařství
a vína bývalé Fi.Mőssmer (dnes Znovín), které tam po válce
zůstalo. Vinařská oblast Šatova před rokem 1945 vždy patřila pod retzkou vinařskou oblast a i proto Okresní vinařský
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spolek Retz se ujal možnému navázání vinařských kontaktů.
Předseda tohoto spolku byl pan Anton Winter a jednatel pan
Alfred Koller, oba vinaři z Unterretzbachu, kteří při návštěvě
přednosty stanice Šatov v jejich sklepech požádali o možné navázání kontaktů se šatovskými vinaři. Šatovští vinaři
projevili o spolupráci zájem. První kontakt s nimi zajistil ze
Šatova p. Vajčner st., tehdy náměstek ředitele Moravských
vinařských závodů Znojmo, když zajistil návštěvu p. Wintera
a Kollera v Lednici na Vysoké škole vinařské u profesora
Krause. Následně v roce 1985 dostali šatovští vinaři pozvání
na retzký „Týden vína“.
Pozvání bylo přijato a zúčastnili se ho tito vinaři:
ing. Vajčner Pavel - vedoucí výroby MVZ Šatov, Zatloukal Antonín - sklepmistr MVZ Šatov, Šinka Pavel - sklepmistr vinařství JZD Šatov, Písař Jiří - sklepmistr vinařství
JZD Vrbovec, Hejč Emanuel - přednosta ŽST Šatov
Týden vína v Retzu se koná každý rok, zahájení je ve čtvrtek
na svátek Božího těla a trvá 10 dní mimo pondělí. Přednosta stanice Šatov ho vždy nakrátko pravidelně navštěvoval
s retzkým přednostou Trimmlem a později Breuerem již od
roku 1972. Retzký spolek připravil bohatý program se zajištěním noclehů. Návštěva trvala 5 dní, první den byli přijati
jako čestní hosté na jeho zahájení, dále postupně v pátek
byli pozváni do historického retzkého sklepa a potom do

ŠATOVSKÝ zpravodaj
Týden vína do Retzu na dny 25.-27.5.1989, jehož se zúčastnil
mimo již známé vinaře i šatovský doktor a také vinař Mudr.
Hulán Karel. Zajímavostí této účasti bylo setkání s budoucím hejtmanem Dolního Rakouska, tehdy ještě náměstkem hejtmana dr.Prőllem, velvyslancem ČSSR ve Vídni ing.
Rusňákem, hejtmanem okresu Hollabrunn, starostou města
Retz ing.Lehrem a ředitelem retzkého turismu Grieblerem,
kde byla podpořena a začala vinařská spolupráce obou obcí.
Z Unterretzbachu i z dalších rakouských obcí vinaři dodávali
od roku 1990 vzorky vína na šatovskou výstavu vína a měli
často i odrůdové vítěze. Po roce 1990 se uskutečnilo několik
zájezdů rakouských vinařů z dalších vinařských obcí např.
z Zellerndorfu, Obermarkersdorfu nebo Plattu do Šatova.
Všechny tyto akce pomáhal organizovat přednosta stanice
Šatov a byl při nich tlumočníkem.
Po roce 1990 bylo s MVZ Šatov (dále Znovín) dohodnuto,
že bude mít na Týdnu vína v Retzu svůj stánek a bude prezentovat naše vína. Po několika létech však z ekonomických
důvodů bylo od toho upuštěno. Další spolupráci potom převzalo Sdružení znojemských vinařů pod vedením ing. Čepičky, která je velmi intenzivní a rakouští vinaři se prezentují na
různých vinařských výstavách na Znojemsku.
Hejč Emanuel, bývalý přednosta stanice Šatov

obec informuje

Unterretzbachu k vinařúm Winter, Koller a Hofbauer, a do
Mailbergu do vinařství Hagn. V sobotu byli pozváni do Rustu v Burgenlandu, kde v místním vinařství ochutnali místní
vína. Zde došlo k zajímavé situaci, když zde nabízeli velmi
sladká vína a na dotaz ing Vajčnera, zda to jsou přírodní
vína, místní sklepmistr to potvrdil. Jaké ale bylo překvapení,
když za 14 dní jsme v rakouské televizi viděli, jak ho policie
vede zatčeného v poutech. Ty jejich vína byly všechny pančované a toto vinařství bylo také součástí rakouské vinařské aféry. V neděli znovu bylo pozvání na Týden vína, který
se koná tradičně v Retzu v zahradě banky Sparkasse, kde
má vinařský spolek každé vinařské obce retzké oblasti svůj
stánek, kde nabízí vína od místních vinařů. V pondělí bylo
ukončení návštěvou vinařských závodů v Kremsu. Ještě v
r.1985 byli pozváni vinaři p.Winter, Koller, Hofbauer a Rücker z Unterretzbachu do Šatova, kde navštívili a ochutnali
vína ve sklepě u MVZ Šatov, JZD Šatov a JZD Vrbovec ve
Chvalovicích. V létech 1986 – 1988 šatovští vinaři se Týdne vína zúčastnili jen jednou. V roce 1989 dostal vinařský
spolek v Retzu pozvání do ČSSR od vinařů MVZ Šatov, JZD
Šatov a JZD Vrbovec na den 14.4.1989 s programem (viz
pozvání a program v příloze). V delegaci byli i zástupci okresu Hollabrunn, starosta města Retz, přednosta stanice Retz
a vinaři z retzké oblasti, což potvrzovalo velký zájem o vína
znojemské oblasti. Následně byli pozváni šatovští vinaři na

15

placená inzerce

ŠATOVSKÝ zpravodaj

HLÁŠENÍ SDH ŠATOV
Dobrý den, tak jako do každého, tak i do nynějšího zpravodaje přidáme pár řádků.
Od posledního vydání zpravodaje uběhl nějaký čas, situace
kolem nás není příliš veselá, ale přece jen se vše pomalu
vrací do normálu. Díky aféře s názvem COVID jsme bohužel
nemohli pořádat své tradiční akce jako je Masopust, pálení čarodějnic a stavění máje. Nicméně i tak DĚKUJEME
za dřeviny vámi poskytnuté na vatru, která byla tradičně
obrovská.
Jaké máme plány s rekonstrukcí a přestavbou hasičské
zbrojnice jsem vás seznámil v minulém čísle zpravodaje.
Teď vás seznámím s tím, co jsme prozatím udělali.
Ze staré šatny pro zásahovou jednotku jsme svépomocí
vybudovali novou krásnou šatnu. Dovolím si říct, že je na

profesionální úrovni a mohl by ji nám závidět nejeden sbor.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří
ve svém volném čase chodili a vybudovali to, co máme.
Dalším krokem v našem běhu na dlouhou trať bylo dodělání
prostorů na drobné opravy - dílna v garáži. Také vybudování
nových toalet i se sprchou a oprava podlahy v půdních prostorách, které nám slouží jako sklad.
Další pro nás skvělou zprávou, kterou vám můžeme sdělit,
je to, že se podařilo získat veliké dotace, které se neobejdou
bez spolufinancování Městyse Šatov na pořízení DA (dopravní automobil pro 9 osob), který doplní naši výbavu. Bude
nám sloužit jako technické vozidlo k zásahům i jako vozidlo,
se kterým se budeme dopravovat na soutěže nebo různá
školení, kterých nemáme zrovna málo.
SDH Šatov, Vladislav Beck

VELKÉ UKONČENÍ PRÁZDNIN - 28.8.2021

Těšíme se na brzké setkání s vámi.

naši hasiči

V letošním roce nás čeká už jen jedna akce, kterou je UKONČENÍ PRÁZDNIN I SE STANOVÁNÍM. Doufáme, že vyjde počasí a podaří se nám ukončit prázdniny jak se sluší a patří. Tak
jako každý rok, tak i letos bude pro děti nachystána spousta disciplín, herní prvky, občerstvení
a další věci, které si všichni užijeme. Těšíme se na vás i na vaši podporu. Doufáme, že
účast stanujících do druhého dne bude hojná a už teď se můžete těšit na snídani, kterou
s láskou připravíme.
SDH Šatov- Vladislav Beck
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SPOLEK
ŠATOVSKÝCH
VINAŘŮ
Po dlouhých měsících čekání nám
svitla naděje, že bychom mohli konečně uspořádat nějakou tu naši tradiční akci. Vládní opatření
nám sice nedovolilo naplánovat naše otevřené sklepy tak
jsme všichni zvyklí, ale mohli jsme alespoň „okleštěně“ tuto
akci zrealizovat.

naši vinaři

Všichni vinaři vzali tuto akci velmi zodpovědně a nalévali
svá vína ve venkovních prostorách, tak aby neporušovali
nařízení vlády. Samozřejmostí bylo i hygienické vybavení na
všech dostupných WC. Šlo nám všem v této nelehké době
především o zdraví naše, našich příznivců a spoluobčanů.

Akce pojmenovaná „DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ FORMOU VINAŘSKÉ POHOTOVOSTI“ mohla začít.

Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na příště.

Tak jak je zvykem, tak počasí nám vyšlo úžasně. Už od samého rána svítilo sluníčko a i když nás v odpoledních hodinách schladila přeháňka, nikomu to moc nevadilo. Pilo se,

Vaši šatovští vinaři

foto občanů do zpravodaje k otevřeným sklepům
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jedlo se a putovalo se od sklípku ke sklípku. Na návštěvnících bylo vidět, že jim nabízená vína chutnala. Byli spokojení, usměvaví a o to nám hlavně po těch všech opatření šlo.

Doufáme, že už bez omezujících opatření!!!

Za Spolek šatovských vinařů - Martin Rajnoha

ŠATOVSKÝ zpravodaj

POHÁDKA
ANEB ČTEME DĚTEM

OMALOVÁNKY

Markéta O.
DAREBÁK JÁRA NA HŘIŠTI
2 min. čtení
Přišlo jaro a spolu s rozkvetlými stromy se probouzely
i první z jarních kytiček. Zahrady, louky, parky, ale i dětská
hřiště jimi byla posetá. Tudle sedmikráska a támhle zase
pampeliška. Na větvičkách stromů si též prozpěvovali ptáčci
a někteří poskakovali po zelené travičce a hledali potravu
pro svá právě narozená mláďátka, jenž s otevřenými zobáčky netrpělivě čekala v hnízdech.
Na jedno z menších, avšak krásných vesnických dětských
hřišť se vydal se svojí maminkou i Péťa. Když přišli na hřiště, ihned si Péťa všimnul chlapce se zrzavými kudrnatými
vlasy. Byl tu sám – bez maminky i bez tatínka. Nikdo jej
nehlídal a nedával na něj pozor. A právě proto, že ten zrzavý
hoch, jenž se jmenoval Jára, neměl nad sebou žádný dohled, tropil na hřišti jednu vylomeninu za druhou.
Jakmile Péťa vylezl na věž, z níž vedla dolů skluzavka, Jára
mu dolů na skluzavku nasypal kamení. Poté vzal kámen
a snažil se shodit ptačí hnízdo ze stromu. „Chudáčci malí
ptáčci,“ pomyslel si Péťa. A aby toho nebylo málo, tak ten
darebák – Jára začal kopat do odpadkového koše, ze kterého se rázem začaly sypat zapáchající odpadky.
Péťa nechápal, proč to všechno ten hoch dělá. Až maminku
napadlo, že Járovi zkusí domluvit, avšak domnívala se, že to
k ničemu nepovede.
Opak byl ale pravdou. Járovi jen chyběla pozornost. Všechno dělal proto, že si s ním nikdo nechtěl hrát. Maminka
s tatínkem na něj neměli vůbec žádný čas, protože neustále
pracovali. A ačkoliv byl o pár roků starší jak Péťa, rozuměli
si spolu. Maminka je oba houpala na houpačce a oni výskali

dětský koutek

radostí, že se to rozléhalo snad po celé vesnici.
Již bylo pozdě a začínalo se stmívat. Maminka řekla klukům,
že je načase se rozloučit. Klukům se domů ale vůbec nechtělo. Slíbili si, že se ještě uvidí. Bydlí přece ve stejné vesnici a příště si mohou hrát třeba na schovávanou. Rozloučili
se a vydali se do svých domovů.
Jára usínal unavený, nýbrž šťastný, že si našel nového kamaráda. Od té doby se již nepouštěl do žádných vylomenin,
protože na to neměl čas. Mnohem radši si totiž hrál s Péťou.
zdroj: www.pohádkozem.cz
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BLUDIŠTĚ

ŘÍKANKA
CVRČCI MUZIKANTI
Na políčku v ječmeni
od božího jara k létu
slyšet bylo jejich hraní
na vrzavém klarinetu.
Přišla kosa, přišla zase,
zašvihla jim kolem uší:
„Já teď paní, hýbejte se!“
Maličkou hned měli duši.
A sto třísek z klarinetu.
„Jaká škoda,“ každý praví.
Na velkou pouť vstali k letu,
na výstavu, ta to spraví.
Piano prý pořídí si,
moderní jak doba káže,
jinak budou hrát než kdysi,
ale též prý o chlup dráže.

HÁDANKA
HMYZÍ HÁDANKA
V pruhovaném kožíšku
přiletěl na kytičku,
i když je to cvalíček,
nezlomil jí stoneček.
Je velice snaživý,
všechny květy opylí.
Ve hmyzáckém orchestru
hrává často na basu.
Přestože má žihadlo,
nebodne tě, nezbedo!
Bzučoun žije pod zemí,
zákonem je chráněný.

(Čmelák)

Pestrý jak šašek v cirkusu veselé kousky v kleci kuje.
Dejte si pozor na pusu, po každém všechno opakuje.
(Papoušek)

dětský koutek

Ve dne malá jako myš,
v noci všechno přerostu,
když mě vidíš, nevidíš.

ROZPOČÍTADLA
SPADLA LŽIČKA DO HRNÍČKA
Padla lžička do hrčníčka,
udělala cvrňk!
Na koho to slovo padne,
ten udělá frňk!
20

(Tma)

ŠATOVSKÝ zpravodaj

JARO V MŠ

Naštěstí jsme se do školky vrátili včas, abychom stihli připravit zasloužený dárek maminkám k jejich svátku. Doufáme, že muškáty zdárně zdobí okenní parapety a malované
kamínky potěšily. Ani tatínci se nemusí bát, na jejich červnový svátek děti určitě nezapomenou.
Ještě před svátkem maminek se však do školky slétli čarodějové a čarodějky z celého okolí a jen štěstí, že pod náporem jejich kouzel nám školka zcela nezmizela. Snad jen se
trošku změnila barva fasády – máme tu ale šikovné čaroděje. A také nebojácné! Z kouzelného lektvaru neohroženě
lovili všelijaké havěti z živočišné říše. Domů si za své výkony
odnesly zasloužené vysvědčení.
Den dětí se pak ve školce nesl v duchu soutěží a zdokonalování různých dovedností. Děti si navzájem pomáhaly
a podporovaly. Věříme, že si jejich výjimečný den užily.
A co nás v červnu ještě čeká? S ledňáčky pojedeme na vý-

let do šumného lesa, rozloučíme se s předškoláky, kteří se
chystají příští rok do školy a snad se zúčastní i naší noční
přespávací party ve školce. Po společenském půstu už se na
akce moc těšíme a pilně připravujeme.
Jako důkaz toho, že jsou v šatovské školce děti a rodiče
vskutku hraví a tvořiví, přikládáme ukázku autorské básně:
Narciska nám včera právě
vykvetla v zelené trávě,
vykoukla jen malinko –
už je jaro, maminko!
Jaro pomalu končí a my vám za celou MŠ přejeme krásné
a vydařené léto!
Ještě mi na závěr dovolte, abych se s vámi rozloučila, neboť
příští příspěvky do zpravodaje bude již za mateřskou školu
psát někdo jiný. V šatovské mateřské škole jsem strávila
mnoho let a Šatov se tak stal takříkajíc mým druhým domovem. Ale všechno jednou končí, proto se chci rozloučit
a popřát, ať se vám daří.
Jana Doválelová, ředitelka mateřské školy

školka

I přes veškeré nástrahy letošního jara děti ve školce
i mimo ni nezahálely a jely na plno. Předškoláci se
v době uzavření mateřské školy svědomitě připravovali na příští školní rok. Vzorně pracovali na školičkách a posílali nám do školky nejenom fotky, ale
i kamínky, perníčky a jiné výtvory.
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I V DOBĚ „KOVIDOVÉ“
ŽÁCI NEZAHÁLELI
A ZÍSKÁVALI OCENĚNÍ
V SOUTĚŽÍCH
Přes všechna úskalí doby, kterou jsme prožívali
a prožíváme, je ve škole neustále živo. Žáci se i z domácích podmínek zúčastnili výtvarných soutěží, na
kterých získali spoustu ocenění a zaslouží si velkou
gratulaci a poděkování za výbornou reprezentaci
školy.
Ve výtvarné soutěži Tajemství bitvy
u Slavkova získali pomyslnou zlatou
medaili ve svých věkových
kategoriích
Adam Jabůrek ze 4.
ročníku a žákyně 9.
ročníku Adéla Anna
Šalamounová
se
svojí prací Vítězství
Napoleona.

Vítězná práce Adama Jabůrka

 alší soutěží, ve které
D
naši žáci zazářili, byla
výtvarná soutěž organizovaná MAP Znojmo, na téma „Zážitky z prázdnin.“

škola

Na zlaté pozici se umístil žák 9. třídy Jiří Nehybka, stříbrné
místo obsadila žákyně 4. třídy Tereza Nehybková, z 9.
třídy Adéla Anna Šalomounová a Zdeňka Hricová.
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Vítězná práce Adély Anny Šalamounové

Za své pěkné práce byly dále oceněny Adéla Kopečková
ze 4. třídy, Nicole Zitková, Daniela Šimečková, Viktorie Dvořáková a Eva Šimečková z 9. třídy.
Petra Konvalinová Vlašínová, ředitelka ZŠ

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat všem žákům, rodičům, občanům Šatova a zaměstnancům základní školy za
velkou podporu před výběrovým řízením na pozici ředitelky Základní školy v Šatově. Velmi si vážím všech krásných
a povzbudivých slov a gest, které mi dodávaly sílu pokračovat „v boji“.
Doufám, že i nadále se bude škola těšit zájmu veřejnosti
a neustále bude vzkvétat. Alespoň já za sebe mohu slíbit, že
se budu snažit pokračovat v nastoleném trendu.
Ještě jednou velké díky
Petra Konvalinová Vlašínová- ředitelka ZŠ Šatov

ŠATOVSKÝ zpravodaj

SK TATRAN ŠATOV
Vážení sportovní přátelé,
po dlouhé odmlce způsobené coronavirem opět můžeme vstoupit do našeho sportovního stánku, který
dlouhou dobu zel prázdnotou.

Náš A tým využil této situace k doplnění několika velmi kvalitních hráčů do svého středu. Tréninkové jednotky spojilo A
mužstvo a B tým. Od toho si slibujeme zkvalitnění hry obou
týmů.

Po otevření nás čekalo perfektně připravené zázemí a trávník, na kterém jsme mohli zahájit letní přípravu. Postupně
se zapojila všechna mužstva.

Realizační tým A mužstva se rozrostl o nového asistenta trenéra - Jana Latnera, který se zapojil okamžitě do přípravy
celého kádru.

Trenéři mládežnických týmů, Pavel Kříž, Emil Pospíchal ml.,
a Emil Pospíchal st. se o návrat dětí do tréninku starají bezvadně a hráčům připravují fotbalové jednotky formou zábavných her. Což děti zajímá a baví.

Děkujeme našim fanouškům za podporu při přípravných zápasech a těšíme se na Vás při zahájení sezóny v srpnu.

Covidová přestávka naskytla nečekané vyústění v podobě
příchodu nových hráčů, kteří se vrací do domovských klubů
ze zahraničí.

Sportu zdar a fotbalu zvláště!
Ladislav Stupka, trenér

SLOVO SEKRETÁŘE

Vše vyvrcholilo rozhodnutím výkonného výboru FAČR ze
dne 4.5.2021 ukončit soutěžní ročník 2020/21. Toto rozhodnutí odúvodnil VV nemožností plnohodnotného tréninku
a odehrání všech soutěžních zápasů.
Zlepšováním epidemiologické situace a postupným uvolňováním zahájili tréninkový proces postupně všichni naši fotbalisté, včetně mládeže.
V současné době probíhají přípravné a přátelské zápasy dospělých a mládež se zúčastňuje několika turnajů organizovaných OFS.
Začátek nového soutěžního ročníku naplánovaly fotbalové
svazy na 7. srpna. Již tradičně je přihlášeno ,,A“ mužstvo do

krajské soutěže I.B třídy a ,,B“ mužstvo do okresní soutěže.
Starší žáci zabojují v okresnín přeboru a mužstva přípravky
v okresní soutěži.
Na postech trenérů a vedoucích mužstev nedošlo k žádným
změnám.
Samozřejmě probíhaly a zejména v této době probíhají práce na údržbě travnatých ploch, proběhly servisní a opravárenské práce na strojním zařízení a různé drobné opravy po
zimním období.

sport

Začátek roku 2021 nesplnil očekávání amatérských
sportovců v přípravě na jarní část a dokončení soutěžního ročníku fotbalových soutěží, jelikož pokračoval trend vládních protiepidemických opatření na
celém úseku společenského života.

Jsme všichni přesvědčeni, že nový soutěžní ročník bude
dobře připraven jak po stránce materiální, hráčské kvality
a začne tak, jak je naplánován a zejména, že bude úspěšně
dokončen na jaře příštího roku.
Šinka Ondřej,
sekretář klubu
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POZVÁNKA NA ZÁPAS
SVOBODNÍ X ŽENATÍ

Městys Šatov Vás srdečně zve na „zábavný“ fotbalový zápas
ŽENATÝCH proti SVOBODNÝM,
který se bude konat 31.7.2021 od 13:30 hodin
na šatovském hřišti.

Své síly poměří zkušenost, solidarita a kolektivní spolupráce
mužů prověřených v manželství s dravým a rychlostí oplývajícím mládím svobodných.
Svojí účast přislíbili tradiční účastnící (viz foto z předchozích
let), fotbalisté Tatranu, trenéři. Na hřiště nastoupí i náš pan
farář Ladislav Bublan.
Před utkáním dospělých proběhne přátelské utkání dětí,
předpokládaný termín zahájení zápasu v 10.00 hod.
Přijďte podpořit své hráče, provětrat hlasivky a užít si legrace.
Občerstvení zajištěno, hospůdka na hřišti se na Vás také
těší!

sport

Ladislav Chvíla, Lenka Stupková, Emil Pospíchal
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