ŠAtovský
1/2016 zpravodaj
číslo

Slovo starosty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Šatov má svého prvního krále . . . . . . .3
Městys informuje . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Návštěva ze Semerova . . . . . . . . . . . .4
Šatovské trhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Pranýřový panáček
- Šatovský kupec . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Městys informuje . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Letos jsme v Základní škole vyjeli
na zimní ozdravný pobyt i školu v
přírodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Děti z naší školky . . . . . . . . . . . . . . . .8
SDH ŠATOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Činnost Sdružení vinařů Šatov . . . . . .9
AUTHOR Znovín Cup 2016 . . . . . . . 11

Slovo starosty
Několik slov ke skládce inertního odpadu. Ono v pravém slova smyslu se jedná
o úložiště, ale pro zjednodušení používám skládka. Rád bych Vám vysvětlil proč vznikla
a k jakému účelu slouží. Jak jistě víte v Šatově jsou v současné době tři lokality, které
jsou vedeny jako těžební prostory.
Na tyto lokality je uvalená tak zvaná stavební uzávěra. To znamená, že v těchto prostorách je značně omezená jakákoliv činnost. Jediným způsobem jek tento stav napravit,
a uvolnit pozemky pro možnou budoucí zástavbu, je zrušit dobývací prostory. Se zrušením dobývacích prostorů musí souhlasit pouze držitel těžebních práv.
Tyto práva byly nejdřív v držení Poštorenských keramických závodů, n.p. A pak po
privatizaci přešly na nové vlastníky Keramiky. Každá těžební společnost má mít zvláštní
fond na budoucí rekultivaci těžebních prostorů. Bohužel všichni víme, jak dopadla Keramička v Šatově. Prostě nezůstalo po ní nic, ani fond na budoucí rekultivaci. Těžební
práva ale zůstaly v rukách soukromých osob. Městys Šatov na jehož území tyto prostory
leží měl zájem tyto těžební prostory zrušit. Od roku 2010 začaly probíhat jednání s Báňským úřadem, vlastníky práv a městysem o převodu práv.
V roce 2012 byla těžební práva převedená na Městys Šatov a dostali jsme Oprávnění
k hornické činnosti. Nyní můžeme rozhodovat o zrušení těchto prostor. Ovšem není to
tak jednoduché. Nejdřív musí proběhnout rekultivace, což představuje zavezení tohoto
prostoru materiálem a následně provést přikrytí zeminou. Toto opatření je velmi nákladné a proto bylo rozhodnuto, že tento prostor bude zavezen inertním materiálem (suť,
výkopová zemina, hlušina atd.) K tomuto účelu byl vypracován plán likvidace hliniště,
posouzení rizik, posouzení vlivu na životní prostředí a spoustu dalších a dalších materiálů. V roce 2015 jsme od Krajského úřadu Jihomoravského kraje dostali souhlas k provozování zařízení. Kapacita je cca.100 000 tun. Pak bude provedeno zhutnění a zasypaní
ornicí. Následně můžeme požádat o zrušení dobývacího prostoru Šatov I. Podobná situace je i na Dobývacím prostoru Šatov II. Je to lokalita mezi bývalou Keramikou a Rotou
PS, kde v současné době probíhají přípravné práce na projektu. Veškeré finanční náklady
zde nese majitel pozemku firma World Hotels s.r.o. Provozování skladky je poměrně složitý proces. Z jedné strany provádíme rekultivaci dle báňských předpisů a z druhé strany
nás zavaluje požadavky odbor Životního prostředí.

Současná skládka za tratí je přístupná pro občany Šatova po dohodě se starostou. Tímto
chci poprosit občany, aby tam nevyváželi nic na černo, a už vůbec ne nebezpečný odpad
jako je azbest, plasty, ropné produkty atd. Nevím proč jsme trnem v oku patrně znojemské konkurenci, ale už jsme měli dle mých informací na udání dvě kontroly z ŽP. Pokud
máte nějaké dotazy, tak se prosím obraťte na mou osobu. Rád Vám poskytnu podrobnější
informace, ať je nemusíte dostávat od 100% zasvěcených osob, které se rády živí drby.
Petr Javůrek, starosta

Šatov má svého prvního krále
Měli jste být u toho! Kdy? 13.února letošního roku. Korunoval se ,,Král karnevalu“ a
stal se jím Vojtíšek v masce náčelníka Indiánů. Jak se to všechno událo? Sál KD v Šatově
byl připraven tentokrát mimořádně slavnostně. Obrovská zlatá královská koruna krášlila
sál a u vchodu vítali všechny příchozí klauni. Ti se o děti, program a organizaci vzorně
starali. A pak to propuklo! Do sálu vstupovali princové a princezny, víly a vodníci, piráti
a rytíři, včelky a berušky a další pohádkové bytosti. Začal karneval v maskách. Než se
stačili všichni rozkoukat, vtrhl mezi ně Jonáš a všechny vtáhl do víru tance, her a soutěží.
Ani dospělí nezůstali jen sedět. Zapojili se do her a někteří odvážní soutěžili o titul ,,Karnevalový šikula“ či ,,Karnevalový nemotora“. Karneval máme přece proto, abychom se
smáli, dováděli a hráli si s dětmi. A těch nádherných masek! Maminky si daly opravdu
záležet! Odborná komise měla velmi těžký úkol. Měla vybrat krále či královnu karnevalu. V průběhu karnevalového veselí porota vybírala nejen krásnou masku, ale také toho,
kdo se účastnil her, jak tančil a hlavně toho, kdo se nejlépe smál. Byl to prekérní úkol.
Vždyť tam bylo tolik krásných masek a nikdo nezůstával sedět. Ale ,,Král karnevalu“
mohl být jen jeden. Na pódiu se již připravoval obrovský královský trůn, královská koruna z perníku a žezlo. Zazněly fanfáry.
,,Králem karnevalu 2016“ byl zvolen Vojtíšek v masce náčelníka Indiánů. Usedl na
trůn, byl korunován a následovala čestná královská jízda. Král Vojtíšek projížděl se svým
trůnem celým sálem. Král to byl milostivý a dobrotivý. Uznal, že všechny děti měly
krásné masky, a že bez nich by si tak jistě pěkně nepohrál. Proto usoudil, že si všichni zaslouží odměnu a rozdal úplně všem perníkový dukát s královskou korunou. Chutnal jistě
výborně! A tak tedy: ,,Ať žije Král karnevalu 2016 -Vojtíšek I. Dobrotivý!“ A my se už
těšíme na karneval příští. Myslíte si, že bude král nebo královna? Necháme se překvapit!
Anna Sovová

Městys informuje
26.února 2016 se zapíše do kroniky jako datum, kdy se odstranil „památník KG“ v parčíku u hlavní silnice. Pilíř stál dlouhá léta na betonovém základu a dávno neplnil účel, ke
kterému byl postaven. Byl odstraněn proto, aby se využilo tohoto základu pro sloup, na
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kterém bude umístěna soška Šatovského kupce. Zajímavé je, že tento pilíř byl sestaven
z 5 stejných dílců, jejichž základnu tvoří rovnostranný trojúhelník. Ještě zajímavější je,
že tyto dílce byly vytesány z čistého travertinu. Kameny byly převezeny dočasně na dvůr
Úřadu městyse Šatov a budou využity k jinému účelu. Nejlépe vyniknou jako dominanta
pro vytvoření čtyř světových stran a zároveň jako posezení pro všechny, kteří se budou
chtít zastavit na své vycházce v okolí Šatova. Pátý dílec se použije na místo, kde stával
v Šatově pranýř a ponese pamětní desku.
Anna Sovová

Návštěva ze Semerova
Semerovo je naše družební obec na Slovensku. 23. března 2016 přijeli zástupci Semerova a přivezli cenu pro vinaře, oceněného na Výstavě vín v Šatově. Zdrželi se jen krátce
a vyprávěli, jak se v Semerově žije dnes. S jakými problémy se potýkají a čím se mohou
pochlubit. Toto setkání vede trochu k zamyšlení. Pravdou je, že slovenština je nám nejbližší slovanský jazyk a dříve bylo samozřejmostí, že jsme se ve škole učili i slovenskou
gramatiku, četli slovenské knihy. Dnešní školáci už slovenským slovíčkům příliš nerozumí. Není to škoda?
Jak se Semerovo představuje dnes? Obec je vzdálená asi 10 km od termálního koupaliště Podhájská. Má vlastní hasičský sbor, fotbalový klub, spolek myslivců, folklórní
soubor Semerovčan a divadelní soubor Úsmev . Několikrát obec získala ocenění ,,Dědina
roku“. Na obecním úřadě mají v současné době vývěsku, která informuje občany o 39.
výročí přátelství s českým Šatovem. Proč nenavázat vztahy třeba v oblasti kultury ? Příští
rok to bude 40 let od uzavření družební dohody.
Anna Sovová

Šatovské trhy
Týden před velikonočními svátky ještě vůbec nebylo teplo. 19. března se zima ještě
nestačila rozloučit, ale Šatovské trhy byly připraveny vítat nejen jaro, ale i Šatovského
kupce.
Symbol Šatovských trhů se tentokráte vrátil doopravdy a míní zůstat napořád. Trhy
se letos pořádaly potřetí a byly věru slavnostní ! Odhalovala se soška ,, Pranýřového panáčka“ ,neboli ,,Šatovského kupce“. Kdysi stávala v Šatově na pranýři a vrátila se po 126
letech. Trhy byly tou nejlepší příležitostí ke slavnostnímu uvítání. Sošku odhalil starosta
pan Javůrek a poté následovala čestná salva . Překvapením byla krásná malba šatovského
znaku na štítu, který „Kupec“ svírá. Starosta obdržel od pořadatelů trhů glejt z Jihomoravského muzea ve Znojmě, který potvrzuje, že soška Šatovského kupce je přesnou kopií
originálu, který je uložen v Lapidáriu muzea, a který pochází ze šatovského pranýře.
Následoval historický program, který umocňoval dobovou atmosféru. Na památku tohoto slavnostního dne bylo možno si zakoupit destičku z travertinu, na které byl zobrazen
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Šatovský kupec se šatovským znakem. A trhy byly zahájeny. Prodávající mohli prodávat,
kupující mohli kupovat a Šatovský kupec bděl nad spravedlivým prodejem a dobrou zábavou. Stánky nabízely opět krásné výrobky místních i přespolních trhovců. Je vidět, že
se prodávající snaží nabízet něco nového či zajímavého. Proto se letos vyhlásila soutěž o
nejzajímavější výrobek letošních trhů. Stal se jím jarní výrobek ze sena od paní Jany ze
Šatova. Ta se trhů zúčastnila poprvé a získala hlavní cenu. Originální ručně šitý čepec pro
trhovkyni. Zdá se, že šikovných rukou je u nás dost, jen je někdy těžké je objevit. Třeba
perníky zdobené bílou cukrovou krajkou byly překrásné ! Pletení z papíru od paní Jany je
rok od roku dokonalejší a nabízí nové a nové výtvory. Musím vzpomenout i na originální
malby na dřevěných destičkách, které jen tak někde neuvidíte. Výrobky z korálků paní
Dáši dosáhly letos umělecké hodnoty. Návštěvníci si mohli vyzkoušet i drátkování! Krásné byly šité zástěrky, vhodné jako dárek. Každá byla jiná .Dětem se nejvíce líbily ručně
šité loutky. Jemnou práci ocení jen ten, kdo se ruční práci věnuje. Paní Olinka přijela s
nimi z daleka, protože má k Šatovu blízký vztah. Prodávaly se rostliny, bylinné sirupy,
medové výrobky , ručně vyrobená mýdla, cukrovinky a mnoho dalších zajímavých výrobků. A kdo měl chuť, mohl se občerstvit klobásou, uzenou kýtou, haluškami se zelím
nebo gulášem. Promenáda v parku začínala ,,U veselého stromu“, kde si mohli návštěvníci zapsat svá přání nebo nápad. Pokračovat mohli k ,,Nejmenší krčmě široko daleko“ a
ochutnat zahřívající nápoj. Na pranýři se octli opět ,,ti, co jmenováni nebyli, ale o nichž
všichni hned věděli“. Také fotografie současného Šatova budily pozornost. Snad vzbudí i
zamyšlení, že všichni zanecháváme nějakou stopu, kterou bude hodnotit i další generace.
Promenádovat se mohlo za veselých písniček harmonikáře a s dobrými sousedy chutnalo
jídlo i šatovský mok. A Šatovský kupec? Bděl nad všemi, co spokojeni s námi byli.
Anna Sovová

Pranýřový panáček - Šatovský kupec
O sošce, pranýři a pátrání v historických dokumentech se již psalo v Šatovských listech. Soška,
pocházející ze šatovského pranýře je zpět. Navrátila se po 126 letech . Máme potvrzené, že soška
uložená v Jihomoravském muzeu ve Znojmě , pochází opravdu ze šatovského pranýře a kopii této
sošky zakoupil Městys Šatov do svého vlastnictví
v letošním roce. Restaurátor pan Kupkár namaloval na štít šatovský znak . Soška bude stát na
kamenném sloupu, který bude umístěn u hlavní
silnice, uprostřed Šatova. Bude tak nadále symbolem historického práva tržního a také současným
patronem Šatovských trhů. Zároveň nám bude
připomínat, že Šatov má svoji krásnou historii, na
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kterou bychom mohli být pyšní! Děkuji všem, kteří pomohli tuto sošku přivést zpět .
Protože cesta za Šatovským kupcem je u cíle, dovolte mi, abych darovala Městysi Šatovu
pamětní desku, která připomíná, že v Šatově stával pranýř. Na místo pod starou Radnicí
bude posazen jeden z pěti travertinových kamenů a na něm tato deska připevněna. . Bude
označovat místo a dobu, kde stál pranýř s ,,Pranýřovým panáčkem“ zvaným,, Šatovský
kupec.“
Anna Sovová

Městys informuje
Je pravda, že letošní rok se Šatov potýká s úpravou a pokosem trávy .Vše se nestačilo
udělat tak, jak bychom si představovali. Městys Šatov proto zakoupil nový stroj, který
pomůže rychleji pokosit nerovné plochy. Prosíme občany o trpělivost. Záleží i nám, aby
Šatov vypadal upraveně! Je i v silách každého z nás, abychom pomohli při úklidu či úpravě okolí svého bydliště. Děkujeme za pochopení.
Anna Sovová

Letos jsme v Základní škole vyjeli
na zimní ozdravný pobyt i školu v přírodě
Zájemci z druhého stupně vyrazili v termínu 22. 2. - 26. 2. 2016
do Čenkovic na ozdravný pobyt s
výukou lyžování. Celkem nás jelo
30 žáků a 4 dospělí. Největší obavy
jsme měli z nedostatku sněhu, ale
celý areál se nakonec zahalil do těch
správných bělostných barev. Chuť
začínajících i pokročilých lyžníků
byla veliká. Všichni včetně začátečníků postupně pokořili červenou
sjezdovku. Lyžování sice bylo hlavní náplní, ale i ostatní zábava jistě nezaostávala. Vysoce byla hodnocena návštěva sportovního areálu s bazénem v Ústí nad Orlicí.
Zajímavá byla i beseda s členem horské služby, který však byl odvolán k zásahu.
Mnozí jsme si uvědomili, co se na horách může stát a že je třeba dodržovat maximální
bezpečnost. Po návratu chtěli mnozí znovu vyrazit na lyže. Máme možnost, protože na
příští rok máme zamluvené stejné místo v termínu 20. - 24. 2. 2017.
Anketa mezi žáky:
možnosti k vylepšení- „studená voda, brzo večerka, malá lyžárna, daleko na sjezdovku,
kvalita pokojů, málo volného času, jídlo, málo pití, chyběl mi mobil, chování spolužáků,
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kontrola pokojů…“
zaslouží pochvalu:“pěkná barmanka, holky z ostatních škol, dobré jídlo, lyžování, pěkné
sjezdovky, sníh, učitelé, nepořádek na pokojích, společné programy, povídání na pokojích…“
Mgr. Petr Šlimar
V týdnu od 6. 6. do 10. 6. 2016
vyrazilo 12 žáků z 2. třídy, 14 žáků
ze 3. třídy a 2 žákyně z 1. třídy na
Školu v přírodě do RS Úsvit ve Vanově u Telče. Celkem nás tedy jelo
28 žáků a 3 dospělí.
Ubytovaní jsme byli v lesní chatě
s 31 lůžky, vlastním sociálním zařízením a velkou místností, kterou jsme
využili nejen jako společenskou, ale
hlavně jako učební místnost.
V dopoledních hodinách probíhala ona „nepopulární“ výuka a odpoledne jsme věnovali odpočinku a především herním a míčovým aktivitám. Večer jsme se
zúčastnili např. křupkové a koblížkové párty, posezení u táboráku, soutěži o nejdále letící
„vlaštovku“ a na závěr nás čekala velká diskotéka s nádherným ohňostrojem.
Počasí nám celý týden přálo, a tak jsme si v úterý udělali pěší výlet do nedaleké Telče,
kde jsme navštívili místní zámek a jeho zámeckou zahradu, pokochali se krásným náměstím, a protože bylo horko, osvěžili jsme se výbornou zmrzlinou v cukrárně.
Pochvalu dostala i místní kuchyně, která nejenže výborně vařila, ale také pro nás připravila snídani formou švédských stolů nebo večeři formou rautu.
Všem se nám tam líbilo a moc jsme si to užili!!
Mgr. Veronika Macháčová
Vážení čtenáři, rodiče, žáci a přátelé,
máme za sebou první rok po změně vedení školy. Povedla se spousta věcí, některé
více a některé méně. Chtěly bychom Vám všem poděkovat za pomoc a podporu, které
jste nám poskytovali. Největší dík patří všem zaměstnancům školy, panu starostovi Petru
Javůrkovi, pracovnicím úřadu Městyse Šatov, šatovským zastupitelům, školské radě, obcím Havraníky a Hnanice, starostům těchto obcí a podnikatelským subjektům v Šatově,
Hnanicích a Havraníkách.
Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová, Mgr. Libuše Žárská
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Děti z naší školky
Bylo, nebylo. Do jedné mateřské
školy chodilo po dobu několika let
12 dětí. Za tu dobu hodně povyrostly, spoustu se toho naučily a zažily
kopec zábavy. Ale nic netrvá věčně
a každá pohádka má svůj začátek
i konec, a tak tyhle děti od září ve
školce již nebudou. Ale jejich pohádka vlastně teprve začíná….
Ale nepředbíhejme. Než jsme se
s předškoláky rozloučili, měli ještě
naposledy možnost zúčastnit se spolu s rodiči výletu na Vranov, který se
konal koncem května. Děti se již od
brzkého rána nemohly dočkat, až vyrazíme, a v jednu hodinu už jsme brázdili na nové lodi Poseidon vody Vranovské přehrady. A protože nám nescházela dobrá nálada a děti měly na lodi spoustu prostoru k pohybu,
navíc počasí nám také přálo, vyhlídkovou plavbu jsme si náležitě užili. Po projížďce jsme
se občerstvili a děti se „vyřádily“ na pláži na dětském hřišti. Navečer jsme se všichni ve
zdraví vrátili domů. Po výletu nás čekala ještě jedna akce, poslední v letošním školním
roce, a to vystoupení kouzelníka, pana Adamce. A jen co dočaroval kouzelník, začali jsme
kouzlit my … Vykouzlili jsme šerpy, kytky a dárečky, protože následovalo slavnostní
rozloučení s předškoláky. Nechybělo ani dětské šampaňské pro přípitek s dětmi i rodiči.
Vrcholem odpoledne pak bylo opékání buřtů na dvorku a konzumace dobrot, které přinesly maminky. A tak pro těchto 12 dětí pohádka neskončila, ale otevřela se nová kapitola
jejich životního příběhu.
Všem budoucím školáčkům přejeme hodně úspěchů a doufáme, že stejně jako Robert
Fulghum „se všechno, co opravdu budou potřebovat v životě znát, naučili v mateřské
školce“.
Krásné prázdniny!
Jana Doválelová, ředitelka mateřské školy
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SDH ŠATOV
Jako každý rok činnost naší jednotky začíná tradičním masopustem. Počasí nám přálo,
masky i kapela vyšli na průvod obcí v hojném počtu. Musíme velice poděkovat spoluobčanům za občerstvení, které pro masky připravují. Účastnili jsme se i Šatovských trhů
v zajištění občerstvení. Následná
akce je pálení čarodějnic. Tímto děkujeme spoluobčanům za dovezení
dřeva na táborový oheň. Bylo nám
sděleno, ať se stydíme za takový táborák, že nemáme pořádné dřevo.
Jelikož bohužel městys ani hasiči nevlastní les, jako některé obce v okolí,
jsme rádi, že občané nepálí toto dřevo
různě po mezích, ale spálí se na jedné hromadě a ještě se u toho všichni
pobaví. Najdou se i takoví, co přijedou a odváži větší polena domů. Na
náš táborák přijeli i lidé z jiných obcí.
Následně v sobotu probíhala soutěž v
požárním sporu pod názvem Májové
hry. Zúčastnilo se 8 družstev - Mikulovice, Kojatice, Lesná a Šatov. Škoda jen že není
více žen u hasičů. Naše ženy jsou na okrsku jediné a jezdí po soutěžích. Musíme jim
touto cestou poděkovat, protože se musí
postarat o rodinu a děti a ještě si najdou čas
na požární sport. Ostatní časy jsou na našich webových stránkách. I nadále trvá sběr
elektroodpadu - v letošním roce se uskutečnily již dva svozy tohoto odpadu.
Touto cestou děkujeme všem občanům,
kteří nás podporují už jen tím, že přijdou
na naše akce nebo přispějí jinak na podporu
hasičů.
Výbor SDH a JPO III/1 Šatov

Činnost Sdružení vinařů Šatov
Sdružení vinařů Šatov pořádalo v letošním roce prozatím 2 akce, které si získávají mezi
lidmi stále větší oblibu a přijíždějí na ně návštěvníci nejen z blízkého okolí, ale prakticky z celé republiky. První z nich je tradiční výstava vín, které letos před Velikonocemi
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proběhl již 33. ročník. V letošním roce shromáždili vinaři 847 vzorků nejen z Moravy
ale i od rakouských vinařů. Všechny vzorky jsou chlazené ve speciálních boxech, takže
pořadatelé mohou zajistit správnou teplotu všech vzorků i v odpoledních hodinách. Toto
nebývá na místních výstavách zvykem a velmi to přispívá ke zvýšení úrovně celé akce.
Na samotnou výstavu pak plynule navazuje taneční zábava, takže rozjaření návštěvníci
mohou pokračovat v degustování až do ranních hodin.
Další významnou akcí je Den otevřených sklepů, který proběhl 4. června 2016. Letos
se zúčastnilo 17 vinařů a nabídli návštěvníkům téměř 200 vzorků špičkových vín. V tento
den vinaři opravdu otevřou dveře do svých lisoven a sklepů a nabídnou návštěvníkům ty
nejlepší poklady, co jejich sklepy skrývají. Velmi oblíbenou atrakcí nejen pro přespolní návštěvníky, ale i místní obyvatele a hlavně děti, je turistický vláček, který celý den
krouží mezi sklepy a rozváží návštěvníky. V letošním roce proběhl již čtvrtý ročník této
akce a každoročně se navyšující počet návštěvníků naznačuje, že tato akce je také velmi
oblíbená mezi milovníky vína a místní vinaři jistě budou v této tradici pokračovat.
Vinaře čeká v letošním roce ještě jedna akce. Tou je Festival mladých vín, pořádaný
v předvánočním termínu v místním kulturním domě. Jejím cílem je ukojit touhu a zvědavost všech milovníků vína, jak vlastně dopadl ten letošní ročník a jaká budou letošní
vína. Šatovští vinaři tedy na této akci nabízejí převážně mladá vína, některá už vyškolená
a nalahvovaná, jiná ještě živá, s kvasinkovým zákalem, natažená přímo ze sudu pouze
pro tuto příležitost. Pro vínomilce jistě velmi zajímavá akce, kde mají možnost okoštovat
velmi mladá vína na počátku svého vývoje, což není také zcela běžné.
Jako samozřejmost považují místní vinaři spolupráci s obcí při rozsvěcování vánočního
stromu a zahájení adventu, kdy každý vinař uvolní něco ze svých zásob a zajistí tak, aby
bylo dost "svařáku" pro všechny a pomohl umocnit předvánoční náladu :-)
Sdružení vinařů Šatov
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