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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané, přátelé,
letošní rok nás obdařil úžasným babím létem, užíváme ranní chlad a teplé
odpoledne a svítící sluníčko zvedá náladu. Přesto je ve vzduchu i shon a překotnost. Možná k tomu přispívá návrat k běžným činnostem po Covid zákazech,
práce na poli i ve vinohradech, sklizeň a zpracování toho, co nám příroda poskytla i kvasící burčák přidává na rychlosti dění. :)
V jednom kole jsme i my. Připravujeme setkání dětí na Karnevalu v Šatově,
pomáhali jsme s Dýňovou stezkou Spolku ŠATOVSKÁ CHASA a při výsadbě lip
k Peklu v den oslav vzniku samostatného československého státu, besedu ke
150. výročí železnice v Šatově, vánoční výzdobu i tradiční adventní setkání,
vánoční koncert v kostele. Plánujeme již i akce na příští rok.
Největší odměnou je, když je naše úsilí úspěšné a Vy se bavíte a jste spokojení.
Odměnou je i když Vás ocení někdo jiný. A proto jsem ráda za to, že snaha
všech pracovních skupin auditu FamilyFriendlyCommunity vedla k získání certifikace Šatova jako obce přátelské rodině od Krajského úřadu Jihomoravského
kraje. 26.10. byl Šatovu slavnostně předán tento certifikát v Brně v Sience
Centru VIDA! Naše obec uspěla v konkurenci měst Boskovice, Hodonína, Brno-sever, Brno-městská část Žabovřesky, Brno – Černovice, Vyškov, Slavkov
u Brna, Újezd u Brna, Moravský Krumlov, obcí Moravany a Morkůvky, městyse
Pozořice.
Jsem hrdá na to, že když se spojíme, dokážeme mnohé.
Sláva Šatovu!

gratulace

SPOLUOBČANŮM ŠATOVA
K JEJICH VÝZNAMNÉMU
ŽIVOTNÍMU JUBILEU

obec informuje

V září svá jubilea oslavili:
pan Michal Matěj, paní Jana Červinková, pan
Pavel Procházka, paní Olga Bencová a pánové
Vacláv Vaškových a Josef Ženčúch.
V měsíci říjnu jsme popřáli paní Marii Stojanové,
paní Věře Kohoutkové.
Všem z upřímného srdce přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody, příjemné chvíle v rodinném kruhu.
K přání přidáváme recept na věčné mládí.
Přísady: 10 lžiček pravého přátelství, 3 špetky trpělivosti, 250 g štěstí,
10 kapek humoru, 10 dkg zdraví a kapičku tolerance a pak vše dobře
zamíchat a pravidelně užívat.
1

ZÁSILKOVNA
Ze začátku jsme měli docela obavy se zřízením ZÁSILKOVNY v Šatově. Bude se využívat? Bude o ni
zájem?
Nakupování přes internet je naprosto běžnou záležitostí
a musím konstatovat, že jeden Z-BOX v Šatově je možná
málo. Dvakrát jsem si objednal knihu s doručením do Šatova a jejda, box zásilkovny v Šatově plně vytížený.
Možná budeme muset začít uvažovat o další. V této době
zjišťujeme možnosti posílání balíčků přes Z-BOX. Ale již teď
můžeme říct, že Zásilkovna je super.
JČ

POZVÁNKA NA BESEDU
150 LET ZAHÁJENÍ PROVOZU NÁDRAŽNÍ STANICE
Městys Šatov Vás srdečně zve na besedu, která se
bude konat v pátek 5.11.2021 v 17. hodin na sále KD
Šatov. Připomeneme si 150 let zahájení provozu nádražní
stanice (8. listopadu 1871 byla stanice otevřena pro pravidelnou přepravu).
Můžete se těšit na vzpomínky pamětníků i pracovníků nádraží, přednášku slečny Kláry Piscové na téma „co znamenala dráha pro rozvoj šatovské továrny na keramiku“ i slova

o historii nádraží z úst dlouholetého přednosty stanice
pana Emanuela Hejče, výstavu modelů vlaků i šatovského nádraží.
Pro děti bude připraven zábavný koutek. Nezapomněli jsme
ani na občerstvení.
Těšíme se na Vás!

SMS ROZHLAS
INFORMACE DO MOBILU
Připomínáme, že v obci funguje SMS
rozhlas, což znamená, že každé obecní
hlášení se posílá zároveň na registrovaná telefonní čísla. Pokud tedy nechcete

zmeškat informace, zaregistrujte si číslo na obecním úřadě.
Od ledna do září 2021 jsme občanům rozeslali celkem
46433 SMS.
Tomáš Malach

ŠATOV LADÍ NA VÁNOCE

obec informuje

Advent

V sobotu 27. listopadu
v parku

se sejdeme, abychom
přivítali čertovskou nadílku dětem
a oslavili počátek Adventu
2

Srdečně Vás zveme na tradiční
sousedské popovídání,
trh výrobků, vystoupení dětí MŠ
i žáků ZŠ, svařák, polévku
a hlavně rozsvícení šatovského
vánočního stromečku.
Letošní vánoční strom bude skutečně
šatovský, děkujeme!

ŠATOVSKÝ zpravodaj

„EJHLE“ POTOK
Dobrá věc se podařila. Někteří obyvatelé Šatova si
ani nepamatují, že dno potoka bylo vykachlíčkováno. Daníž se tvářil jako nějaká strouha, nikoli jako
potok.
Po několika neúspěšných jednáních se nám loni podařilo zahrnout naše požadavky do Plánu akcí Povodí Moravy. Letos
se „vrhli“ do komplexní údržby potoka v naší obci.
Jako každá akce byla i úprava Daníže provázena řadou
problémů (biokoridor, ochranáři, zelení aj.). Nakonec jsme
všechny překážky překonali. Na základě oboustranného pozitivního přístupu se nejenom vybagrovalo koryto potoka,
ale byly upraveny i svahy a v neposlední řadě se také zhutnily břehy v krizových místech. U hasičky byl zbudován úplně nový kamenný břeh. Všem pracovníkům Povodí Moravy
patří dík za vstřícný přístup k naší obci.
Jaroslav Černý

ŠATOVSKÝ KAPŘÍK

ZDARMA: 1 RODINA = 1 KAPR

„Výlov“ se uskuteční ve středu, 22.12.2021 od 10.00 do 20.00 hodin na dvorku OÚ Šatov.
Pokud máte zájem, trvalé bydliště v obci a pro kapříka si přijdete, vyplňte tento lístek
a odevzdejte ho do schránky úřadu do 10.12.2021.


ŠATOVSKÝ KAPŘÍK + hrnek 2021
jméno:
číslo popisné:
Mám zájem o:

počet rodin na tomto čísle:
živého kapra  . . . . . . . . . . . . . .  zdarma
zabití (kapra:) a vykuchání  . . . .  50,- Kč
vyfiletování  . . . . . . . . . . . . . . .  80,- Kč

Poznámka:
Městys Šatov

DÝŇOVÁ STEZKA
OPĚT PERFEKTNÍ
Šatovská chasa připravila pro děti i dospělé bohatý
program, zábavu i tradiční dýňovou polévku.
Návštěvníci si mohli také pochutnat
na svařeném vínu, bílém i červeném.
Na třech stanovištích děti skákaly v
pytlích překážkovou dráhu, míčky
shazovali terče z plechovek a házely malé kroužky na cíl. Za to dostali
malou odměnu - bonbónky a lízátka.
Soutěžilo se i o nejlepší masku a nejkrasnější vydlabanout dýni. Všichni
vítězové dostali medaile.
Po setmění jsme vyrazili na stezku odvahy lemovanou svítícími dýněmi a lampióny, statečnost prověřila v křoví schovaná
strašidla. Každý kdo stezku dokončil a prošel vstupní obrovskou dýní zpět na dvůr KD Šatov dostal sladký helloweenský
perníček.
Pro ohřátí i opečení špekáčků zaplály na dvoře tři ohniště.
Hodovalo se do nočních hodin. Dýňová polévka byla natolik
výborná, že si koledníci chodili několikrát přidat.
Děkujeme všem členům spolku za perfektní akci, těšíme se
na další „dýňovku“.
Lenka Stupková

PŘIJÍMÁME NOVÉ HASIČE
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje rozšíří od příštího roku své řady
o několik desítek nových hasičů. Mimo jiné i na hasičské stanice ÚO Znojmo.
V této souvislosti zahajujeme nábor nových příslušníků, kteří budou určeni do výjezdu.

obec informuje

Uchazeč musí písemně požádat o přijetí odevzdáním Žádosti o přijetí do služebního
poměru a Osobního dotazníku (oba formuláře lze najít na našem webu).
Dále musí odevzdat motivační dopis spolu s životopisem.
Současně je nutné, aby byl uchazeč starší 18 let, byl bezúhonný a plně způsobilý k právním úkonům,
měl minimálně maturitní vzdělání a obstál při fyzické, osobnostní a zdravotní prověrce.
Výhodou je řidičský průkaz skupiny C a zdravotnické vzdělání.
Další informace k náboru lze najít v odkaze na titulní straně našeho webu Firebrno.cz.
Kontaktní osobou je:
Bc. Adéla Novotná / adela.novotna@firebrno.cz / 950 630 157
plk. Mgr. Radek Chromý / radek.chromy@firebrno.cz / 950 645 118
4
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BUĎME KAMARÁDI
ŠATOV / RETZBACH
ANEB DĚTSKÝ HAPENNING NA HEILIGER STEIN
Že dohody o spolupráci s Unterretzbachem nezůstaly jen na
papíře svědčí i další společná akce. V sobotu 2. října se z
obou obcí vypravily v doprovodu svých rodičů a přátel školy
děti mateřských škol na kultovní místo Heiliger Stein. Nikoli
na procházku. Na místě samém je už čelaly hmyzí domečky,
barvy a štětce.

doba se měnila až do úplného konce akce. Vzájemně jsme
si pochválili naše výrobky a mohli se spokojeně vrátit do
svých příbytků s pocitem nádherně strávené soboty. Hlavní
zásluhu na vydařené akci má samozřejmě nádherné podzimní počasí. Ovšem i organizačně vše klapalo bez jediného
zádrhelu a je na místě poděkovat Tomáši Malachovi, Zuzaně
Sobolové, Ondrovi Mateiovi a Romanu Kohoutkovi.
Společně se všichni těšíme na listopadový karneval a věříme, že na tato sousedská setkání dětí v budoucnu navážou
také setkání dospělých obou obcí.	
Jaroslav Černý

Na úvod promluvili starostové obou obcí, následně se ujala
slova paní Vonášková odbornice na hmyz. Dětem vysvětlila
význam hmyzu, teorii i proč je zapotřebí hmyzích domečků.

obec informuje

Pak nastal ten pravý rej, nikoli však hmyzu. Děti nafasovaly
zástěry s logem setkání, hmyzí domečky a barvy. Jako velmi
prozíravé se ukázalo potažení lavic a pivních setů igelitem.

Každé dítě dostalo štětec, barvy a domeček. Po čase bylo
těžko posoudit co bylo pomalováno více. Domečky, ruce,
zástěry či lavice. Po této vyčerpávající práci se děti i dospělí posilnili párkem, džusem případně kávičkou a čajem.
A mohlo se pokračovat pomalováním hmyzího hotelu. Ten
v průběhu akce několikrát změnil svůj desing a finální po5
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vize obce / díl 2.
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RESTART
V minulém období vztahy se sousedícími rakouskými
obcemi velmi ochladly, pokud vůbec nějaké byly.
Po odchodu z funkce starostky obce, ing. Františky Jahodové, vychladly úplně. Tento stav chceme změnit, protože
i historie hovoří o velmi dobrých vztazích v dávné minulosti.
Podařilo se nám provézt restart těchto vztahů.
Navázali jsme spolupráci v rámci programu INTERREG. Na
jaře jsme navštívili Unterretzbach a nastínili hlavní vize naší
spolupráce. Že nezůstalo jen u slov, svědčí návštěva delegace z Unterretzbachu, která proběhla dne na obecním úřadě
v Šatově.

Na schůzce se již projednávaly konkrétní body vzájemné
spolupráce. Výuka německého jazyka v MŠ běží na plné
obrátky. V úzké spolupráci jsme společně zorganizovali společné setkání dětí z Mateřských škol obou obcí na Heiliger
Stein při malování hmyzích domečků (píšeme na straně 5).
V listopadu proběhne společný karneval dětí v kulturním
domě v Šatově a vyvrcholením bude společný výlet dětí
a rodičů do Vídně. Při této akci navštívíme Prátr a zámek
Schonbrun. Všichni věříme, že tato sousedská spolupráce
bude mít stoupající tendenci ku prospěchu Šatova i Unterretzbachu.

ALEJ SVOBODY
JE DOSÁZENÁ
V loňském roce, i za ztížených podmínek doby „covidové“, se nám podařilo ve spolupráci s Nadací Partnerství
vysadit na sedmi stech metrech sto
stromů - lip a javorů.
Tím byl položen základ nové aleji směrem ze Šatova k vinici Peklo. Tato alej
byla vysázena na počest výročí obnovení československé demokracie. Alej
svobody je v dobré kondici, přesto jí
něco chybělo. Dosázení až na konec pole
k ochutnávkovému stánku Znovínu Znojmo u vinice Peklo.

obec informuje

Proto jsme opět ve spolupráci s nadací Partnerství, v den
státního svátku 28.10., dosázeli zbylých 27 stromů v úseku
250 ti metrů a s hrdostí můžeme říct, že alej je dokončena
a kompletní. Počasí nám přálo a i přes nepříjemný studený
vítr šlo vše jako po másle.
Bez nadsázky můžeme říct, že po loňské výsadbě 100 lip
a javorů, 50 ti meruněk a švestek ve Vácově zmole a aleji ke
hřbitovu nám sázení jde. Sázení se stává rychlejším a daleko
efektivnějším a již v brzkém odpoledni jsme byli hotovi.
Všech 27 stromů parádně zapadlo do Aleje Svobody, která je tímto celistvá. Dobrá věc se podařila. Všem aktivním
účastníkům patří poděkování.
Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu
Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky
a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost.
JČ
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KANALIZACE –
SPRÁVNÝ
HOSPODÁŘ
POKYNY PRO
OBYVATELE
DOMŮ A BYTŮ
K čemu slouží kanalizace?
Kanalizace odvádí odpadní vody z domácností nebo průmyslových objektů na čistírnu odpadních vod (ČOV), kde se
vyčistí a vypustí zpět do přírody. K překonání různých terénních nerovností jsou součástí kanalizačních systémů čerpací
stanice, které pomáhají přepravit odpadní vodu v místech,
kde to nelze samospádem. Špatné zacházení nebo vypouštění do kanalizace různých nevhodných látek či předmětů,
ale může čerpací stanici ucpat nebo dokonce nenávratně
poškodit. Každá oprava čerpadla, ať už je majetkem Vaším
nebo Vaší obce, vyjde až na 10 tis. Kč. Pokud tyto nevhodné
látky či předměty doputují až na ČOV, zvyšují provozní náklady ČOV na jejich odstranění.
Co do kanalizace patří?
Odpadní voda – je to voda znečištěná během běžné denní
hygieny, užívání toalety, úklidu, praní a mytí nádobí.
Co do kanalizace nepatří?
Zbytky potravin – jsou dobré leda tak ke krmení potkanů!
I po rozmělnění kuchyňským drtičem mají zbytky potravin
společně s navázanými tuky za následek usazení pevných
látek v kanalizaci, a tím snížení možného průtoku odpadních
vod.
Oleje a tuky – usazují se na stěnách kanalizace, kde
tuhnou a nabalují na sebe zbytky potravin, ubrousky a další
nerozpuštěné nečistoty. To má za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek. Rozkládající se tuk je také doprovázen nepříjemným zápachem, který se může šířit ven
z kanalizačních vstupů.

obec informuje

Hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, pleny, vatové tyčinky a další – vlhčené ubrousky jsou vyrobené
z dlouhých vláken netkané celulózy anebo z plastů a mají
tendenci ulpívat ve stokové síti v záhybech a kříženích. Plastové části nepodléhají rozkladu a zanášejí, nebo zcela zničí
čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Při rozmělnění navíc vznikají částice nebezpečných mikroplastů. Čerpadla mohou poškodit také vláknité materiály, např. kousky
vaty, odličovací tampony.
Chemikálie, léky a další nebezpečné látky (např. ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla) – některé látky jsou vysoce jedovaté a výbušné a už jen jejich malé množství může
negativně ovlivnit nebo zcela zlikvidovat potřebné bakterie,
které v komunálních ČOV odstraňují biologicky odbouratelné látky.
Buďme dobrými hospodáři, chraňme svoje přípojky, a tím
předejdeme zanesení, ucpání a poškozování kanalizace
a jejích součástí.	
VAS Znojmo
8

CO NEPATŘÍ DO KANALIZACE
A KAM S TÍMTO ODPADEM?

TIPY NA VÝLET
Pojedeme na výlet. Kam? Na šrotoviště do Starého
Města u Uherského Hradiště.
Byl jsem velmi skeptický - co tak asi zajímavého uvidíme
na šrotovišti, když jich máme tady v okolí několik. Ano, toto
šrotoviště má přídomek Kovo ZOO.
Ale je sobota, tak jsem na naléhání dcery vyrazil. Uvidíme
dvě tři obludy a pojedeme domů, řekl jsem si.
Výsledek předčil mé nejbujnější představy. Přesvědčil jsem
se, když má někdo kreativní vidění a šikovné ruce, dokáže i z vyhozeného šrotu a nepotřebných součástek vytvořit
„umělecké dílo“. Po celém odpoledni se mi nechtělo ZOO
opouštět. Nebyl exponát, u kterého by se člověk nezastavil.
Pro technické typy vřele doporučuji.
Více se dozvíte na: www.kovozoo.cz
Výzva: Máte-li tip na výlet, napište nám. Pošlete i pár fotek
a rádi vaše doporučení zveřejníme.

UZAVŘENA SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
Zastupitelé všech tří samospráv se shodli na vybudování cyklostezky, která odkloní cyklisty z nebezpečné hlavní silnice ve směru Znojmo – Chvalovice
a propojí Chvalovice a Hatě se Šatovem.
Na realizaci tohoto plánu dlouhodobě spolupracují Znojmo,
Chvalovice a městys Šatov.
7.10.2021 podepsali starostové smlouvu o spolupráci, která
sjednává základní pravidla pro
společný postup a především
způsob financování projektu
výstavby nové téměř deset kilometrů dlouhé cyklostezky. Investorem se stane obec Chvalovice, která bude stavebníkem
i žadatelem dotace.
V rámci projektu má být vybudována cyklostezka dlouhá
9,78 kilometrů, která propojí Znojmo s obcí Chvalovice
a městysem Šatov. Z Chvalovic bude cyklostezka dále pokračovat až na Hatě. Na tuto trasu bude odbočkou navazovat propojení s obcí Vrbovec.
Vybudováním tohoto úseku cyklostezky dojde k odklonění
cyklistů ze silnice I. třídy, čímž se zvýší bezpečnost a plynulost dopravy. Cyklostezka bude přirozeně navazovat na
stávající cyklotrasu “Moravská vinná“ a bude plnit jak funkci
dopravní, tak rekreační.
Předběžný hrubý propočet projektu činí 60 000 000 korun.
Cílem obcí je získat dotaci, která by pokryla až 85 % nákladů. Zbylé náklady na realizaci cyklostezky se pak rozdělí mezi všechny obce v poměru délky cyklostezky v jejich

vlastnictví: Znojmo tak bude hradit podíl ve výši 38 %, obec
Chvalovice podíl přibližně ve výši 43 % a městys Šatov podíl přibližně ve výši 19 %. V případě, že nebude žádosti
o dotaci vyhověno, budou obce jednat o dalších možnostech
financování.

„Spolu se Znojmem máme největší podíl pozemků v celé
délce cyklostezky. Nás se týká ještě o pár procent víc, a tak
bylo logické, že jsme tuto roli přijali. Příprava je náročná
a realizace bude taky, ale díky spolupráci všech to zvládneme. Těžit z výsledku budeme všichni. Nejenže přispějeme
bezpečnosti cyklistů, ale i atraktivitě v okolí. Cyklistika je čím
dál oblíbenější a ve spojení s vinařskou turistikou v našem
regionu to jde jednoduše ruku v ruce,“ řekl Robert Vaněk,
starosta Chvalovic.
„Jsem moc rád, že Chvalovice si tento nelehký úkol leadera
projektu vzaly za vlastní. A ještě víc mě potěšilo, když nás
pan starosta informoval, že se věci hýbou dopředu. Do měsíce bude dokončena projektová dokumentace a tak bychom
měli stihnout ještě letos požádat o stavební povolení. Po
jeho schválení již nebrání nic začít chystat žádost o dotaci.
My jsme připraveni samozřejmě spolupracovat, a to nejen
po finanční stránce,“ řekl starosta Znojma Jakub Malačka.
Hlavním důvodem pro naši spolupráci byl rozvoj cykloturistiky, ale také ekologická přeprava do zaměstnání. Mnoho našich obyvatel dojíždí do zaměstnání na Hatě. Díky
nové cyklostezce budou moci jezdit pohodlně a levně na
kole, usnadní i volnočasové vyžití rodin. S přípravou žádostí
o dotaci i dokončení společné projektové dokumentaci aktivně pomáháme Chvalovicím, spolupráce je výborná. Děkuji panu Vaňkovi za jeho pozitivitu a „tah na bránu“. Šatov
čeká ještě jednání s fondem k zajištění souhlasu, resp. převodu vlastnických práv, k části plánované cyklostezky.

obec
doporučujeme
informuje

CYKLOSTEZKA ŠATOV –
CHVALOVICE – ZNOJMO

Lenka Stupková
V textu jsou citovány rozhovory z tiskové zprávy Bc. Bystřické, vedoucí oddělení vnějších vztahů města Znojmo.
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CO JE NOVÉHO
V KNIHOVNĚ
Knihovna se stále mění. Přibyl knižní panel, nově
jsou vystaveny výtvarné práce mladých výtvarníků
a obnoven výpůjční fond ze Znojma. A je opravdu
co číst!
V knihovně si můžete nejen půjčit knihy, ale můžete si i užít
příjemné chvíle.
V červnu proběhlo velmi milé ,,Bylinkové odpoledne“. Děkuji
tímto paní Peterkové, že nás seznámila s mnoha bylinkami, jejich zpracováním a jejich účinky. Měli jsme možnost
ochutnat různé čaje, likéry nebo vyzkoušet tinktury a masti.
Beseda se velmi líbila, proto plánuji další setkání.
Pro děti knihovna připravila venkovní hru „Hrajeme si
s knihovnou aneb cesta do památkové zóny“. Hra byla určena pro děti i rodiče a začátek byl samozřejmě v knihovně.
Tam dostali všichni plánek památkové zóny v Šatově s tajenkou, pokyny a vydali se jednotlivě do terénu. Měli podle
plánku hledat určené památky. U každého stanoviště museli objevit malovaný kamínek se symbolem památky, splnit
úkoly a zároveň pomocí indícií uhodnout písmeno do tajenky. Deset památek, deset úkolů a deset písmen k vyluštění tajenky. Dobrodružná cesta je vedla nejen k památkám

v Šatově, kde se o nich vždy něco dověděli, ale museli využít svých schopností na vyluštění tajenky. Hra končila opět
v knihovně, kde je čekalo hodnocení a odměna.
Podrobněji o hře si můžete přečíst na stránkách knihovny.
A co ještě knihovna připravuje?
,,Besedu nad kronikou Šatova“
,,Čaj o páté“ - tentokrát s medem a o medu“
,,Čtenářskou výzvu pro děti“ a další akce.
O jednotlivých akcích se dozvíte na stránkách knihovny
i přímo v knihovně.
Pravidelní čtenáři vědí proč do knihovny chodí a vás ostatní zvu k návštěvě. V knihovně je příjemně a připomínám:
„s knihou nejsi nikdy sám“!
Provozní doba knihovny:
PO: 9.00-11.30 hod.
ST: 9.00-11.30 hod.
ČT: 15.00-18.00 hod.
Stránky knihovny: www.satov.knihovna.cz
Vaše knihovnice Anna Sovová

SVĚTLA NAD BUNKRY

- DOBROVOLNICKÁ AKCE
K VÝROČÍ VŠEOBECNÉ
MOBILIZACE ČS. BRANNÉ MOCI
1938
Letos se konal již šestý ročník akce „Světla nad
bunkry“, která připomněla 25.9.2021 v 20:30 všeobecnou mobilizaci v roce 1938. Jedná se o večerní
nasvícení bunkrů, které se účastní několik desítek
provozovatelů a majitelů bunkrů po celé ČR.
Technické muzeum Brno s dobrovolníky otcem a synem
Matějkovými začínají s úklidem okolí a opravou jednoho
z bunkrů v majetku Technického muzea v blízkosti skalek.
Rozsvícení světel bylo jejich první aktivitou. Jak se jim to
povedlo, můžete posoudit z fotografií.

obec informuje

Více o akci „Světla nad bunkry“ se dozvíte na webových
stránkách https://www.svetlanadbunkry.cz/.
Co si připomínáme?
„V září 1938 se Československá republika ocitla ve složité
situaci. Po záboru Rakouska získalo Německo další divize a
vojenský materiál a hlavně, výhodné strategické postavení,
které mu umožňovalo obejít vybudované československé
opevnění a zaútočit na obnažené jižní hranici. Západní mocnosti vyvíjeli na Československo nátlak. Na poradě 18. září
1938 se zástupcové francouzské a britské vlády shodli, že z
této situace vidí jen dvě východiska: odstoupení čs. pohraničí anebo vojenský konflikt.
Přiklonili se k první variantě a varovali Československo, že
10

jestli odmítne ultimátum
na odstoupení pohraničních oblastí s víc než
polovinou
německého
obyvatelstva, tak nemůže
očekávat žádnou pomoc.
Československá vláda se
podrobila tomuto rozhodnutí, ale Hitler odmítl garantovat celistvost
nových hraníc a předložil
nové požadavky, včetně
uspokojení územních nároků Maďarska a Polska.
V případě jejich nesplnění
hrozil útokem. V reakci
na tuto hrozbu Francie
mobilizovala, částečnou
mobilizaci vyhlásila i Velká Británie a na schůzce
v Londýne se dohodli,
že nemohou dále nést
zodpovědnost za to, aby
radili Československu nemobilizovat.
23. září 1938 o 22.30
vyhlásil armádní generál
Jan Syrový všeobecnou
mobilizaci československé branné moci. Vzápětí
po jejím vyhlášení zřídilo

ŠATOVSKÝ zpravodaj

V pěti mobilizačních dnech přešla československá branná
moc z mírového do vojenského stavu. Protože základní
dokumenty o všeobecné mobilizaci byly zničené, publikované informace se značně liší. Ve dnech 25.-29. září 1938
nastoupilo do zbraně více než milión mužů v 18. ročnících
první a druhé zálohy. Početný stav vojenské armády dosáhl
téměř 1,5 miliónu vojáků. Z nich bylo do bojových útvarů
zařazeno přibližně 660 tisíc mužů. Z celkového stavu zmobilizovaných ozbrojených sil bylo přibližně 71,8 % vojáků
české, slovenské, rusínské, ukrajinské a polské národnosti,
21,2 % vojáků bylo německé národnosti a 6,2 % vojáků
bylo maďarské národnosti. Z důvodu nespolehlivosti neboli
příslušníci německé, maďarské a polské národnosti, zhruba
420 tisíc mužů zařazení do stavu operujících armád.
Zmobilizované útvary měly k dispozici okolo 2150 děl a 25
tisíc vozidel. Obrněná technika sestávala z 415 tanků a 75
obrněných automobilů, Vojenské letectvo mělo k dispozici
téměř tisíc letadel. Armáda mohla počítat s 262 objekty těžkého opevnění a s přibližně 10 000 objekty lehkého opevnění. Opevnění bylo však na mnohých místech nedobudované
a nevybavené, chyběly protitankové miny i protiletadlová
obrana.
1. armáda s krycím jménem „Havlíček“ s velitelstvím v Kutné
Hoře, pod vedením armádního generála S. Vojcechovského,
operovala v prostoru Čech. V oblasti severní Moravy na ní
navazovala 2. armáda „Jirásek“ s velitelstvím v Olomouci,
pod vedením divizního generála V. Luži. Prostor jižní Moravy měla bránit 4. armáda „Neruda“ s velitelstvím v Brně
pod vedením armádního generála L. Prchala. Slovensko a
Podkarpatská Rus měla bránit 3. armáda „Štefánik“ s velitelstvím v Kremnici. Velel jí armádní generál J. Votruba,
kterého 4. října 1938 vystřídal L. Prchal. Na obranu Slovenska proti možnému útoku Maďarska vyčlenil štáb přibližně
jednu pětinu vojenské armády. V případě Polska se i za cenu

územních ústupků očekávalo zachování neutrality.
29. září v úvodním projevu Mnichovské konference Hitler
zdůraznil, že existence Československa v jeho současné
podobě ohrožuje mír v Evropě a naznačil svoje rozhodnutí
obsadit do týdne české pohraničí. Po ubezpečení francouzského a britského premiéra, že pro velmoci je povinností
hledat východisko z československé krize podepsali účastníci konference 30. září Mnichovskou dohodu. Tu československá vláda, i přes výhrady L. Krejčího a dalších generálů,
zdráhajících se vzdát bez boje, přijala.
Mobilizace byla ukončená 5.
10. 1938. Demobilizace proběhla ve čtyřech etapách, realizovaných v průběhu října.
Vzhledem na nevyjasněný
vztah k Maďarsku se vojsk
umístněných na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi týkaly
jen první dvě fáze. Po Vídeňské arbitráži došlo k demobilizaci i tam a celá demobilizace byla dokončená ještě
před Vánoci.„
Zdroje: HRONSKÝ, Marián –
KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ,
Miloslav. Vojenské dejiny
Slovenska. IV. Zväzok 19141939. Bratislava: MOSR,
1996, s. 219-225, ISBN 80888842-05-0.MÜCKE, Pavel.
Místa paměti druhé světové
války. Svět vojáků československého
zahraničního
odboje. Praha: Karolinum,
2014, druhé vydání, s. 33,
ISBN 978-80-246-2926-1.

obec informuje

Ministerstvo národní obrany Hlavní velitelství operujících armád (HVOA) s krycím jménem „Palacký“. Za hlavního velitele byl prezidentem republiky jmenován náčelník hlavního
štábu čs. branné moci Ludvík Krejčí, který sídlil společně s
operačním oddělením štábu na zámku v Račicích u Vyškova.
Zemské vojenské velitelství v Prahe, Brně, Bratislavě a v
Košicích se změnili na velitelství operujících armád (1.-4.).

Peter Lukáč,
www.svetlanadbunkry
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ŘÍJEN
1938

ROZPOUTÁNÍ NÁSILÍ PROTI ETNICKÝM
MENŠINÁM V OBSAZENÉM ÚZEMÍ
ŠATOV

Dne 9.10.1938, kolem páté hodiny ranní, opustil Šatov
poslední zbytek bezpečnostních složek zdejšího četnictva
a družstev SOS.1 Bezprostředně poté se někteří z místních
obyvatel české menšiny stali oběti násilí, které organizovala
skupina fanatických „henleinovců“ – členů SdP a vracejících se příslušníků Freikorps z Šatova.2 Ti během dne přepadli několik rodin šatovských Čechů, které brutálně zbili
a pod pohrůžkou násilí odvlekli do tehdy již opuštěných
pevností na jižní straně Šatova, kde jim bylo vyhrožováno
zastřelením a fyzickou likvidací v koncentračních táborech
Třetí říše.
Po šesté hodině ráno přepadla tříčlenná skupina ordnerů
poštovní úřad, který poštovní zřízenec Karel Vlasák, společně s poštmistrem Josefem Ondráčkem, právě připravovali k převzetí novou německou správou. Ze všech násilných incidentů, ke kterým toho dne v Šatově došlo, bývá
právě případ útoku na Karla Vlasáka nejčastěji zmiňován
jako důkaz nelidské brutality útočících ordnerů. V protokolu své výpovědi o průběhu útoku Karel Vlasák mimo jiné
uvedl: „všichni se na mne vrhli a počali mne bíti, fackovati,
kopati a vedli mne při tom bití až k (domu předsedy skupiny
SdP v Šatově) na dvůr, kde mě prohlédli kapsy a když nic nenašli počali zase tlouci, kopati a bíti vidlemi i různými předměty. Když jsem klesal, dotáhli mne do vinohradu, kde jsem
byl bit tyčkami od vinné révy a několik tyček o mne přerazili.
Nato celého zkrváceného a krví podlitého mě dotáhli všichni
do pevnůstky, slibovali mi, že přijdu do Dachau, ať prý přijde
Gestapo. Hodili mne potom v tomto zuboženém stavu do pevnůstky za domem (…), kde mne zaházeli kameny.“3
Mezitím, co byl ubohý Vlasák trýzněn teroristy sudetoněmecké bojůvky, odhodlal se poštmistr Ondráček vypravit
pro pomoc do nedalekých Havraníků (Kaidling). Zde se
mu pravděpodobně podařilo zastihnout ustupující družstvo SOS, kterému velel vrchní strážmistr Ludvík Průša,
velitel evakuované četnické stanice v Šatově. I přesto, že
se ustupující oddíl příslušníků SOS již fakticky nacházel v
prostoru obklíčeném okupačním vojskem, neváhal vrchní
strážmistr Průša osvobodit šatovského rodáka. V kritické
situaci mu zřejmě nezbývala jiná možnost než zvolit taktiku vyjednávání z pozice síly a rozhodl se tedy vzít jako

rukojmí zástupce německé obecní správy z Havraníků. Pod
pohrůžkou zastřelení místního starosty a jeho zástupce se
pro Vlasáka do Šatova vydali dva pověření zástupci, kteří
jej skutečně nalezli vězněného v jednom z objektů šatovské linie opevnění.4 Dnes už neznáme přesné okolnosti
toho, proč ordneři nakonec přistoupili na výměnu rukojmí
a nechali svého vězně odejít v doprovodu vyslanců zpět do
Havraníků. Po cestě ze Šatova byl Vlasák ještě několikrát
napaden a lynčován nejméně třemi dalšími osobami z řad
místních sudetských Němců.
Následkem brutálního útoku utrpěl Karel Vlasák velmi
vážná poranění, která si vyžádala několikatýdenní léčbu ve
znojemské a třebíčské nemocnici. „Tímto zlým nakládáním
utrpěl jsem na svém zdraví těžké poškození na těle pro celý
život, ježto mi byl proražen bubínek levého ucha, zlomena 3
žebra a mnoho četných hlubokých obraženin a podlitin krevních po celém těle, že jsem byl nucen léčiti se déle jak 3 týdny v nemocnici ve Znojmě. Z nemocnice jsem odešel opět do
nemocničního ošetření v Třebíči. Při léčení v nemocnici jsem
často upadal do bezvědomí, což se velmi často opakovalo a po
dobu 3 dnů jsem byl stále mezi životem a smrtí. Rekonvalescence z toho zlého nakládání trvala déle jak 2 měsíce, mimo
to jsem byl často stíhán nervovými záchvaty po těžkém otřesu
mozkovém.“5
Toho rána postihla etnická čistka ordnerů ještě několik
dalších osob české menšiny z Šatova. Do domu, kde se nacházel byt Antonína Kobíka, vtrhli dva ordneři ozbrojení
revolverem a násilím jej vyvlekli ven. Protože se bránil, byl
surově zbit a stejně jako ve výše uvedeném případě odvlečen do jednoho z objektů lehkého opevnění. „Jelikož jsem je
nechtěl uposlechnouti, tak mě začali bíti s býkovcem a rvali
se se mnou, až na mne roztrhali šaty a tak roztrhaného vedli
mě přes pole k malému betonovému krytu. Cestou ke krytu
mě jeden z předvádějících uhodil býkovcem přes hlavu a já
jsem upadl na poli a ztratil jsem ihned vědomí. Když jsem se
trochu probral, tak jsem byl již blízko krytu a tam mě (jeden
řezník z Šatova) uhodil do obličeje a vyrazil mi při tom dva
zuby. Pak mě hodili do krytu, kde byl již vězněn Alois Raška,
kterého Němci také zbili.“6
Podle výpovědi Antonína Kobíka teroristé zavlekli do

Vrchní strážmistr Ludvík Průša, velitel Četnické stanice Šatov a čety SOS
v Šatově, který dostal rozkaz k převedení své čety na shromaždiště v Příměticích, se během evakuace ocitl prakticky v obklíčení okupačních vojsk.
Lášek, R.: Jednotka určení SOS, díl druhý, Praha 2007, s. 35-38.
2
„Příchod německého vojska byl přivítán s ohromným nadšením téměř až
hysterických výkřiků a děkovných provolání za osvobození sudetského území a přivtělení tohoto k bývalé Říši. Odvetná opatření vojska vůči českému
obyvatelstvu, vojsku, úřednictvu nebyla již podniknuta, ježto veškeré české
složky byly již odtaženy do vnitřního území, zvláště z ustupující českou armádou a persekuce českých lidí byla již v době bezvládí v tomto kraji provedena zásahem místních Ordnérů a příslušníků strany SDP.“ SOkA Znojmo,
Z/ONV-III, Okresní národní výbor Znojmo, hlášení stanice SNB v Šatově,
č.j.: 178dův./1945.
3
SOkA Znojmo, Z/ONV-II, Okresní národní výbor Znojmo: Vyšetřovací komise ONV a trestní nalézací komise ONV, karton 71, spis zn. Vs XI.
5829/47. Pravděpodobně se jednalo o objekt lehkého opevnění, vz. 37, typ
A160 N (č. 2120) situovaný na jižní straně Šatova. Ve své výpovědi Vlasák
uvedl, že se pevnůstka nacházela za domem „Ortsgruppenleitera“ místní

skupiny SdP Arnošta Wicka, tehdy bytem Šatov č.p. 151. Ordneři Vlasáka
odvedli nejprve na dvůr Ortsgruppenleitera SdP Arnošta Wicka, kde musel
absolvovat osobní prohlídku. Teprve poté jej odtáhli do pevnůstky. Objekt
lehkého opevnění (č. 2120) je situován přibližně 300 m jihozápadně od
domu č.p. 151. Také vypověděl, že byl vězněn uvnitř vojenského objektu
a nikoliv v ochranném příkopu jak uvádí publikace Jednotka určení SOS
(díl II, s. 29) na základě zápisu z kroniky obce Hnanice. Karel Vlasák také
zřejmě nebyl vězněn ve stejném objektu opevnění, ve kterém byly toho dne
trýzněni i jiní Češi z Šatova.
4
V archivních dokumentech, které revidují kauzu Karla Vlasáka se objevuje několik odlišných verzí způsobu jeho osvobození. Podle vzpomínek
některých pamětníků se pro Vlasáka do Šatova vypravil přímo někdejší
starosta obce Havraníky, který u ordnerů vyjednal jeho propuštění nebo
ho měl osvobodit až zásah českého četnictva (viz: SOkA Znojmo, Sbírka
diplomových prací a rukopisů, S/1, kniha 11, ŠŤÁVA, J.: Život a boj dělnické
rodiny Jakuba Šťávy v Šatově, s. 150-151 a Místní národní výbor Hnanice,
Hn/II, K-II-834, s. 11). Jako důvěryhodnější se ovšem jeví osobní svědectví
Karla Vlasáka, které je zapsáno v protokolu z jeho výslechu uloženém ve
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pevnosti během dne ještě čtyři další osoby z Šatova, které
například ponižovali tím, že je nutili zdravit nacistickým
pozdravem „Heil Hitler“ nebo předstírali jejich popravu
zastřelením. Rodinu Leopolda Šplíchala ordneři přepadli
a ztýrali i navzdory tomu, že byl násilí přítomen jejich malý
chlapec. „(jeden z ordnerů) zbil moji ženu až omdlela a počal bíti také mně. Bil mne holí přes hlavu, ruce, záda a po
celém těle až mě přerazil levou ruku v zápěstí a na celém těle
jsem měl samou krevní podlitinu. Dále (přišli dva jiní ordneři) a odvedli mně a ženu s hochem do pevnůstky. Cestou
od vesnice napadl nás (jeden henleinovec) a dal mé manželce
3 prudké rány do obličeje, že upadla ihned v bezvědomí na
zem. Chtěl jsem manželku zvednouti, ale (on) mi dal při tom
býkovcem 3 rány přes záda. Nato nás zavedli do pevnůstky.“7
Odpoledne bylo několik vězňů z pevnůstek předvedeno
k výslechu do budovy úřadu místní radnice (Rathaus der
Gemeinde Schattau). Mezi nimi byl také Antonín Kobík,
který do protokolu uvedl: „Odpoledne přišli pro mne do bytu
(...tři ordneři). V bytě u mě byl právě Raška s jeho mnaželkou, které (jeden z ordnerů) hned začal bíti. Na to vyndal
(…) provaz z kapsy a svázal na rukou Rašku i jeho manželku a všechny 3 nás vedli na obecní úřad v Šatově. Podotýkám, že všichni, co pro mne přišli, měli v ruce býkovce. Jeden
z předvádějících mě uhodil cestou býkovcem po hlavě a byli
jsme předvedení na radnici“8 V místnosti obecní kanceláře
zadržené vyslýchali společně s ordnery SdP, také příslušníci
organizace Freikorps a to v přítomnosti zástupců oficiální
sudetoněmecké obecní správy, tj. tehdejšího starosty Eduarda Pragera a bývalého šatovského četníka ve výslužbě Ferdinanda Stoitznera (Schtolznera?). Jeden z vyslýchajících
příslušníků Freikorps, zřejmě účastník nedávného ozbrojeného povstání, patrně podezíral zadržené z přímé účasti
na potlačení „henleinovského“ povstání na konci měsíce
září. Alois Raška byl například obviněn z toho, že bojoval
v řadách oddílů SOS a střílel z kulometu pancéřového auta,
které zasáhlo do bojů v Šatově, dne 28.9.1938.9 Ovšem ve
skutečnosti nebyl mezi zatčenými žádný z příslušníků bezpečnostních složek de facto již neexistujícího československého státu. Podobná obvinění byla často jen záminka pro
další eskalaci národnostní animozity a k vyřizování osobních účtů mezi tehdejšími starousedlíky a sousedy v Šatově.
K večeru měl být na radnici předveden k výslechu také Josef
Turek. Ordneři ho nakonec museli dopravit k výslechu vozem, neboť byl následkem celodenního trýznění tak zbit, že
nebyl vůbec schopen chůze.10
Teror příslušníků Freikorps a ordnerů SdP zaměřený proti
české menšině pokračoval i následující den, 10.10.1938. Při
důkladných domovních prohlídkách údajně hledají ukryté zbraně a přitom surově bijí své oběti. Pokračovaly také

výslechy zadržených v budově šatovské radnice. Před radnicí dav fanatických henleinovců zlynčoval Floriána Jelena.
„Dne 10. října 1938 přišli pro mne (dva ordneři), aby mne
předvedli na radnici v Šatově. (…) udělali hned v mém bytě
domovní prohlídku a byl jsem v mém bytě od nich zbit, až
jsem okrvácel. Pak mně odváděli na radnici. Cestou se k tomu
přidal zástup Němců ze Šatova, kdo tam všechno byl se nepamatuji, a pokřikovali „jen Čechy pobíti“. Nějaká (…), manželka sedláře volala na dav, který mne doprovázel: „dejte mu
toho hitlerového masa, pobijte Čechy.“ Pak jsme byli vedeni
až ke schodům na radnici. (Jeden ordner) mně strhnul ze
schodů a křičel na dav: „pojďte sem, tady ho máte na chvíli.“
Byl jsem zbit, že jsem se nemohl postavit na nohy, z obličeje a
z nosu mně tekla krev a byl jsem také kopnut do levého kolena
a do pravé lopatky.“11 Svědkem lynčování Floriána Jelena byl
téhož dne zadržený Arnošt Vítek, který k tomu do protokolu uvedl: „Oba dva nás vedli na radnici a cestou nás znovu
bili (…) Cestou na nás křičel dav Němců na vesnici, oběste je,
nebo do Dachova (tj. do koncentračního tábora Dachau) s
nimi. Když jsem přišel k radnici tak (ordner) strhl ze schodů
Jelena a směrem k davu volal: Tady ho máte, a bili Jelena až
klesl na zem. Když chtěl ze země vstáti byl zase znovu bit.“12
K výslechům byly postupně předvedeni všichni Češi, které
ordneři zadrželi předcházející den a uvěznili ve sklepeních
několika domů v Šatově. Ve sklepě budovy místní fary bylo
například vězněno nejméně pět osob. 13 Provizorní vězení
nechali ordneři zřídit také ve sklepě domu jistého Trimmla
odkud zadržené předváděli k výslechům na radnici. Freikorpsmann (příslušník SA?) Weisskirchner z Šatova (č.p.
356) zde po několik dnů týral uvězněné Čechy a vyhrožoval
jim zabitím. „Do Trimmlova domu přišel Jan Weisskirchner
oblečen v uniformě, měl černé kalhoty, černou vojenskou čepici a s páskou s hackenkreuzem na rukávě. Weisskirchner
tam týral uvězněné Čechy a mně kopl do nohy /obuté měl vysoké boty/ a nadával nám „Böhmischer Hund“. Weisskirchner
chodil k nám častěji a vždy tam vězněné Čechy bil.“14
Osud uvězněných šatovských Čechů, kteří museli po několik dnů snášet násilí páchané příslušníky Freikorps a ordnery SdP, nakonec zpečetilo Gestapo. Znojemská expozitura
právě nově utvořeného Gestapa převzala postupně většinu
vězňů a eskortovala je do budovy někdejšího Krajského
soudu ve Znojmě. Někteří byli odtud odvezeni až do Vídně,
kde je Gestapo věznilo i několik měsíců. Po návratu do Šatova našli své domy vyrabované nebo s mezitím dosazenou
nucenou správou.15 Většina z nich se tedy raději rozhodla
dobrovolně odstěhovat do vnitřního území bývalé republiky. Etnická čistka v Šatově zřejmě splnila svůj původně
zamýšlený účel.

spise Vs 5829/47. Obě verze obsahují řadu nepřesností a byly zaznamenány až se značným odstupem od kritických událostí z října roku 1938. Protokol z výslechu Karla Vlasáka byl sepsán dne 21.6.1945 v Šatově. SOkA
Znojmo, Z/ONV-II, Okresní národní výbor Znojmo: Vyšetřovací komise
ONV a trestní nalézací komise ONV, karton 71.
5
SOkA Znojmo, Z/ONV-II, Okresní národní výbor Znojmo: Vyšetřovací
komise ONV a trestní nalézací komise ONV, karton 71, Vs XI. 5829/47.
6
SOkA Znojmo, Z/ONV-II, Okresní národní výbor Znojmo: Vyšetřovací
komise ONV a trestní nalézací komise ONV, karton 71, Vs XI. 5840/47
7
SOkA Znojmo, Z/ONV-II, Okresní národní výbor Znojmo: Vyšetřovací
komise ONV a trestní nalézací komise ONV, karton 71, Vs XI. 5820/47.
8
SOkA Znojmo, Z/ONV-II, Okresní národní výbor Znojmo: Vyšetřovací
komise ONV a trestní nalézací komise ONV, karton 71, Vs XI. 5840/47.
9
SOkA Znojmo, Z/ONV-II, Okresní národní výbor Znojmo: Vyšetřovací
komise ONV a trestní nalézací komise ONV, karton 71, Vs XI. 5820/47.
10 SOkA Znojmo, Z/ONV-II, Okresní národní výbor Znojmo: Vyšetřovací
komise ONV a trestní nalézací komise ONV, karton 73, Vs XI. 5924/47.

11 SOkA Znojmo, Z/ONV-II, Okresní národní výbor Znojmo: Vyšetřovací
komise ONV a trestní nalézací komise ONV, karton 71, Vs XI. 5820/47.
12

Ibid.

SOkA Znojmo, Z/ONV-II, Okresní národní výbor Znojmo: Vyšetřovací
komise ONV a trestní nalézací komise ONV, karton 73, Vs XI. 5924/47.
13

Jan Weisskirchner byl zadržen příslušníky stanice SNB Šatov dne
16.5.1945 a obviněn ze zločinů v intencích retribučního dekretu. Dne
29.8.1945 Weisskirchner uprchl do Rakouska kde jej vypátrala ruská Komandatura (26.10.1945) a předala zpět do znojemské „robotárny“. Podle
údajů ze Zprávy o zatčení byl Weisskirchner násilné povahy a všechny zločiny spáchal ze „zanícení pro hitlerovský režim a z nenávisti proti Čechům“
(VS XI. 5653/47). Ještě měsíc před ukončením války měl údajně prohlásit:
„než přijdou Rusi, tak Vás všechny Čechy v Šatově postřílím.“ SOkA Znojmo, Z/ONV-II, Okresní národní výbor Znojmo: Vyšetřovací komise ONV
a trestní nalézací komise ONV, karton 73, Vs XI. 5924/47.
14

SOkA Znojmo, Z/ONV-II, Okresní národní výbor Znojmo: Vyšetřovací
komise ONV a trestní nalézací komise ONV, karton 71, Vs XI. 5820/47.
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Krojované posvícen í
- druhou sobotu v srpnu pro Vás ŠATOVSKÁ CHASA zorganizovala již 46. TRADIČNÍ KROJOVANÉ POSVÍCENÍ V ŠATOVĚ.
Vše začalo sobotním brzkým ránem, kdy se všichni aktéři
a organizátoři sešli okolo šesté hodiny ráno v KD a od té
doby v něm hučelo jak v úlu.
Česalo se, oblékalo, upravovalo a v mezičase snídalo a kafovalo. A věřte nám, kávy bylo potřeba hóóóódně... Tradičně,
s lehkým časovým deficitem, jsme to stihli a paní starostka
tak, lehce po osmé, mohla pronést svůj proslov a předat
stárkům právo. Po hromadném focení a úvodním tanci, za
doprovodu Skoroňáků ze Skoronic u Kyjova, vyrazila chasa
do šatovských ulic rozdávat úsměvy, tanec, lásku k hudbě,
ale hlavně pozvat všechny místní i lufťáky na večerní zábavu, která se již po druhé konala v našem fotbalovém areálu.

Na mnoha místech v Šatově na naše krojáčky čekali lidé s
bohatým občerstvením, a tak se zkrátka jedlo, pilo, hodovalo, zpívalo a tancovalo až do podvečerních hodin.
Večerní zábavu pak zahájili organizátoři krátkým proslovem
a jmenovitým uvedením hlavních hvězd celého dne, které
svým secvičeným předtančením definitivně rozjely zábavu.
Co dodat..? Bylo to veliké, bylo to dlouhé, ale podle našeho
názoru to bylo nádherné...
A my, S+P, jsme neskutečně hrdí na ty naše/Vaše děti, že
takovým krásným způsobem udržují a ctí tradice. 
Jsme také nesmírně rádi, že se vše povedlo a několikaměsíční přípravy, nacvičování a výroba rekvizit na tuto velkolepou
akci nepřišlo vniveč. Zorganizovat posvícení je pro nás totiž

ŠATOVSKÝ zpravodaj

Každým rokem se Vás, našich drahých hostů a fanoušků,
schází čím dál více, za což jsme velmi rádi a vážíme si toho.
Krásné na tom všem také je, že přibývá i hostů přespolních,
kteří k nám cestují mnohdy několik stovek kilometrů, aby si
užili naše krojované posvícení.
A protože nám Vaše názory nejsou lhostejné, byli bychom
velmi rádi, kdybyste s námi Vaše pocity, názory, stížnosti či
snad pochvaly sdíleli v naší veřejné FB skupině
,,ŠATOVSKÁ CHASA“.

Můžete zde vkládat videa, fotky, příspěvky, komentáře a podělit se o své názory. To vše nás určitě zajímá, tedy pokud
vaše příspěvky nebudou obsahovat vulgarismy.
Děkujeme všem, kdo se jakýmkoli způsobem zapojil do
organizace posvícení, kdo nás podporuje materiálně nebo
finančně, a také děkujeme všem, kdo přispěl na náš transparentní účet, z něhož budeme financovat výrobu nových
Šatovských krojů.
Každý, kdo přispěje částkou 1000 kč a více, od nás obdrží
dvě vstupenky na krojované posvícení následujícího roku.
Bližší informace o transparentním účtu naleznete na našich
FB stránkách ŠATOVSKÁ CHASA.
Za Š.CH. děkujeme

Saša a Péřa

spolek šatovská chasa

rok od roku náročnější nejen proto, že jsme se ho rozhodli,
dnes již tradičně, pořádat ve venkovním areálu SK TATRAN
ŠATOV, ale také proto, že se nehodláme spokojit se standardem a neustále chceme akci vylepšovat a zkvalitňovat.
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spolek šatovských vinařů
VINAŘSKÉ T(R)IPY:
Ve září 2021 se největší a nejstarší vinařská slavnost
v republice - Znojemské historické vinobraní - opět neuskutečnilo, díky proticovidovým opatřením. A opět se program pro milovníky vína rozprostřel po celém Znojemsku.
Program vonící vínem nabídly vesnice v okolí
Znojma. Zapojil se Šatov, ale i Chvalovice, Hnanice,
Havraníky, Konice, Popice, Vrbovec, Nový Šaldorf
a další.
Od pátku v Šatově čekaly na návštěvníky otevřené sklepy,
degustační místa, různé dobroty, burčák, soutěž, muzika
a pohoda. I když byla k dispozici kyvadlová doprava
a posílené dopravní spoje, nebyl nikde přetlak hostů. A tak
si mohli užívat krásná vína v nových skleničkách spolku
a skvělou náladu. Ti, kteří vyplnili soutěžní kupóny a odevzdali je u vinařů, mohli se těšit na výhru z báječných cen.
První cena byla 9 kartonů šatovských vín, druhá 6 kartonů
a třetí 3 kartony. Snad vítězům zachutnají a budou se rádi
k našim vínům vracet.
Jak se lidem líbilo u našich vinařů je patrné z jejich spokojených úsměvu a děkovných reakcí na webových stránkách
www.vinarisatov.cz/vinarske-tripy/
a facebooku spolku: Vinaři Šatov.

naši vinaři

Založená tradice akce s názvem Vinařské t(r)ipy pořádaná coby náhrada za Znojemské historické vinobraní podle
našeho názoru nezmizí.
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TOULKY VINICEMI ŠATOVA
V letošní nabité turistické sezóně přidali naši vinaři
další novou akci - TOULKY VINICEMI.

SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 21.8. v 13 hodin pozvali místní i přespolní na
okruh šatovskými vinicemi s 16 degustačními zastávkami. Počátek toulek byl u kulturního domu, kde účastníkům
vydávali skleničky a mapy s trasou mladí ze spolku ŠATOVSKÁ CHASA.

V devět večer z odevzdaných kupónů byli vylosováni tři výherci, kteří získali 3, 5 a 8 kartonů šatovského vína. U těchto
výher budou na Šatov jistě dlouho vzpomínat.
Akce se vydařila, takže se můžeme těšit příští rok v srpnu na
další (první) ročník.
sšv

Středočeská partička vínopiček děkuje za skvěle prožité
a propité dny v Šatově na Vinařských t(r)ipech. Zvláštní
poděkování patří Tomášovi Kochovi, který daroval naší
nevidomé parťačce láhev vína, protože si všiml, že je
úžasná, což my už víme dlouho.
Děkujeme za vše! A těšíme se na další skvělé vinařské
akce, pobyt u vás a dámskou jízdu na super víně!

POZ
VÁN
KA
Práce ve vinohradu
pomalu ustává, za to
ve sklepě jí je víc a
víc... a to hlavně proto,
abychom vám měli
co nabídnout už za
3 týdny, přesněji

13.11. na
Festivalu mladých vín
Vloni nám sice covid nepřál, ale letos věříme, že se s
vámi konečně po dvou letech znovu setkáme na této
oblíbené akci.
Tak jako naposledy i letos se můžete těšit nejen na
ochutnávání mladých vín v kulturním domě, ale také
na svěcení vín v kostele sv. Martina nebo na průvod Šatovem společně se sv. Martinem a jeho bílým
koněm.

naši vinaři

Toulání pokračovalo v 16 degustačních zastávkách přes Riekrův sklep, okolo bunkru Zahrada, lipovou alejí okolo vinice
Peklo zpět k bunkru. Plánovanou cestou čile proudili cyklisté
i pěší a mohli ochutnat šatovské víno přímo ve vinicích, kde
se rodí. Čile sbírali razítka u jednotlivých stánků do slosovatelných kupónů. Večer se přesunula zábava do party stanu
připraveného u bunkru, kde bylo možné zakoupit láhve vína
od všech zúčastněných vinařů na jednom místě.

Další informace budeme dodávat postupně, podle toho,
co nám proticovidová opatření dovolí. Věříme však, že
se akce uskuteční s co nejmenšími omezeními a moc se
na vás těšíme!
Sledujte aktuální info na: www.facobook/Vinaři Šatov
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HLÁŠENÍ SDH ŠATOV
Dobrý den, od posledního vydání Šatovského zpravodaje
neuteklo mnoho času, ale něco jen přece.
I přesto se u nás něco událo. V srpnu jsme byli nuceni
kvůli nepříznivému počasí posunout termín naší už tradiční akce VELKÉ UKONČENÍ PRÁZDNIN o týden. Tento
tah se vyplatil, počasí bylo jak z pohádky, dětí bylo hodně
a my si to s nimi velice užili. Chtěl bych touto cestou poděkovat jak za sebe, tak i za celý náš sbor, všem co nám
pomohli v tento den udělat dětem radost.
Poděkování patří Městys Šatov, Šatovské chase, Jiřímu
Peřinkovi a Jindrovi Pavelkovi za zapůjčení traktůrků, na
kterých se mohly děti vozit, myslivcům za každoroční podporu naší akce a všem ostatním co na tom mákli...
Další velikou událostí která nás potkala je POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO NAŠI ZÁSAHOVOU
JEDNOTKU. Už v minulém vydání jsem vám trochu nastínil
co se chystá a co bylo schváleno a ono to vše vyšlo jak jsme
si přáli.
Za spolupráce Ministerstva vnitra-generální ředitelství hasičských záchranných sborů.
450 000 Kč
Jihomoravského kraje
Městyse Šatov

300 000 Kč
200 000 Kč

Bylo pořízeno úplně nové vozidlo pro 9 osob, které bude
sloužit jako výjezdové vozidlo které už je zapsáno v IZS
(integrovaném záchranném systému). Tak i jako dopravní
prostředek který nás bude dopravovat na sportovní aktivity
jako jsou třeba soutěže v požárním sportu nebo školení,
kterých nemáme zrovna málo.
Za finanční podporu patří díky všem co jsou výše vypsáni,
nejvíce však Městysi Šatov a zastupitelstvu Městyse za důvěru v nás a schválení ke koupi tohoto vozu, DĚKUJEME.
Děkujeme všem spoluobčanům, kamarádům a všem ostatním co nám fandí, ZA PŘÍZEŇ A DŮVĚRU K NÁM.

naši hasiči

S pozdravem SDH ŠATOV: Vladislav Beck
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VÝLET SENIORŮ NA FLÓRU
Dlouho jsme se společně těšili na výlet po všech těch covid
zákazech. Hned jak to bylo možné, plánovali jsme, kam se
vydáme a rezervovali autobus. Paradoxně právě autobus na
zvolený termín byl největší problém, neboť touhu po výletech měla řada lidí.
Nakonec se podařilo. Zvolili jsme tradiční výlet na květinovou výstavu Flória Léto 2021 v Kroměříži, hlavně z důvodu hudební doprovodné produkce, na neděli 8.8.
Nedělní odpoledne zpříjemnila kapela Veselá trojka zná-

výlet seniorů

má všem fanouškům televizního kanálu Šlagr. Naše obavy,
že bude hodně zájemců o poslech této kapely, byly liché.
A tak nás čekala volná sedadla umožňující bez obav dodržení správné vzdálenosti mezi posluchači i příjemná atmosféra
a pohoda.
Tématem výstavy bylo květinové aranžmá od předních
českých floristek Jarmily a Petry Pejpalovými, které zvolily téma Zvířecí říše v květech. Po celém výstavišti bylo
umístěno několik nadživotních květinových ztvárnění papouška, motýla, krtka či zubra.
Nechyběla výstava historické zemědělské techniky. Využili
jsme i možnost nákupu rostlin a cibulek do našich zahrad.
Děkuji všem výletníkům za super neděli a těším se na další
společné cestování.
Lenka Stupková
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POHÁDKA
ANEB ČTEME DĚTEM
O STARONOVÉM ODRÁŽEDLE
Autor: Michaela Rejnová

slezl poslední sníh, zašel si Vojta pro odrážedlo do komory. Ale jaké bylo jeho zklamání! Odrážedlo bylo celé rezavé
a rozvrzané.
„Vidíš, vidíš,“ řekl mu tatínek. „Tak to dopadá, když se někdo
o věci nestará.“
Když ale Vojta slíbil, že se odteď o odrážedlo bude starat
a po projížďce jej pečlivě vyčistí, tatínek mu pomohl. Odstranili spolu starou špínu a rez a natřeli odrážedlo novou
barvou. Vojta si vybral žlutou, protože žlutá mu připomínala
sluníčko a to měl moc rád.
Od té doby vyjížděl Vojta ven na čistém odrážedle, které
vypadalo skoro jako nové. A co na to odrážedlo? To už nevrzalo, ale spokojeně otáčelo kolečky.

Byl jednou jeden kluk a ten si vůbec nevážil věcí.
Možná proto, že dostával až příliš mnoho dárků. Ale možná
mu ani nikdo neřekl, že každá, i sebemenší věc, má v sobě
něco živého. Věci přece musí nějak vzniknout. Ať už v přírodě nebo je vytvoří člověk. Každopádně každá věcička, která
je tu teď s námi, v sobě nese něco z minula, a nějakou dobu
tu ještě bude. Ať už leží v pokojíčku mezi hračkami, schovaná ve skříni, zatoulaná na zahradě nebo ji někdo vyhodí
na smetiště.
Jednou měl ten náš kluk svátek. Uhádnete, jak se jmenoval?
No, byl to Vojta. A ten náš Vojtíšek dostal v den svého svátku spoustu dárků. Největším překvapením mělo být odrážedlo. Když jej ale dostal, tak si jej jen tak narychlo prohlédl,
ale když zjistil, že se mu nelíbí jeho zelená barva, tak si ani
nechtěl zkusit se na něm projet. Rodiče Vojtu prosili, ať to
alespoň zkusí, že uvidí, jaká je to sranda na něm jezdit.
Když už se dal Vojta přemluvit, zjistil, že se také musí trochu
snažit, že se musí odrážet nohama a vyhýbat se překážkám
a hlavně že je zapotřebí naučit se držet rovnováhu. Když
se mu to ale nedařilo, hodil odrážedlo se zlostí do nejbližšího bláta a zařekl se, že s tímhle on jezdit nebude! To se
rodičům moc nelíbilo, a tak poslali Vojtu, aby si odrážedlo
alespoň očistil a pěkně uklidil, když na něm teď nechce jezdit. Vojta odrážedlo rozmrzele odnesl do komory a aniž by
jej umyl od bahna, hodil ho do nejtmavšího koutu komory,
aby je tam jen tak nikdo nenašel. To tam pak leželo dlouhé
a dlouhé dny, aniž by si jej někdo všiml. Padal na něj prach
a na kovové konstrukci se pomalu začal rozlézat rez. Občas
si pro sebe smutně zavrzalo.

dětský koutek

Tak uteklo jaro a přicházely krásné letní dny, ale Vojta nechtěl o odrážedle ani slyšet. Potom začalo opadávat listí a
foukat vítr. Jednou Vojta hledal v komoře schovaného draka
z loňského podzimu. A tu našel v koutě odrážedlo. Vytáhl jej
ven na zahradu a zkusil se na něm projet. Najednou mu to
přišlo docela fajn. Skoro celé odpoledne jezdil na odrážedle
sem a tam a těšil se, že si na něm zítra opět zajezdí. Jenže
co se nestalo. Druhého dne začal padat sníh a přišla velká
zima.

PODZIMNÍ
SOUTĚŽ PRO DĚTI
Milé děti, připravili jsme si pro vás podzimní soutěž. Namalujte nějaký pěkný podzimní obrázek anebo se
vyfoťte na podzimním výletu s družinou, školkou či rodiči
nebo vyfoťte podzimní výzdobu, která vám zkrášluje vaše
oblíbené místo. Obrázky (fotografie) vhoďte do 20.11.2021
do schránky obecního úřadu. Nezapomeňte se podepsat! :)

Na šatovském adventu, který se uskuteční 27.11.2021,
vylosujeme mezi 17. až 18. hodinou jednoho výherce, který
obdrží fitness náramek MI BAND 4 od značky Xiaomi.
Ovšem pozor, výherce musí být přítomen, jinak pokračujeme s losem :) :)
Tomáš Malach

OBRÁZEK nebo FOTOGRAFIE

Maminka řekla rozhodně: „Na sněhu se s odrážedlem nejezdí. Až přijde jaro a oteplí se, můžeš si odrážedlo opět
vytáhnout.“

LOSOVÁNÍ

Vojta z toho byl moc smutný, ale co se dalo dělat. Sám viděl, jak to na sněhu klouže, a tak musel počkat.

VÝHRA

Když opět sluníčko začalo svými paprsky více hřát a ze země
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Zdroj: Pohádky pro malé rošťáčky
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PODZIM VOLÁ,
ŠKOLKA KONÁ…
Zpátky ve školce nás přivítalo příjemné babí léto
a s pohledem na novotou zářící fasádu budovy se šlo
do školky hned radostněji. Většina nově příchozích dětí
se během měsíce září úspěšně adaptovala na nové prostředí, kamarády i paní učitelky. Viktorka, Tobík, Luky, Tomík,
Olík i Miky už jsou tu jako doma. Zkušenější kamarádi pomohli novým dětem tohle období zpříjemnit a učili se vzájemné ochotě a pomoci.

Budeme se také těšit na setkání s vámi rodiči a příbuznými
na některé ze školních či obecních akcí.
Přejeme krásné podzimní dny.
Za tým MŠ Šatov

Martina Toufarová

Děti zůstaly přes prázdniny tvory tvořivými, kreativními
a hned první týden se vrhly do společné výzdoby školky.
Také připravily pro své mamky a taťky jednohubky na
schůzku rodičů, aby se dospělákům nové informace lépe
vstřebávaly.
V září děti stihly i šipkovanou s tématem „Dnes pěšky,
v zimě běžky“ v rámci Evropských dnů mobility (Dne bez
aut). Vystopovaly všech 10 úkolů, které zdárně a s lehkostí
v nohách plnily. Byla to taková malá rozcvička před jarní
cyklodovednostní vyjížďkou.

školka

Spoustu energie budou děti potřebovat i na naše plánované výlety. Do Jihomoravského muzea se vydáme objevovat a poznávat s programem „Ze semínka strom“. Různé
druhy ryb si zase prohlídneme při příležitosti výlovu Jaroslavického rybníka.
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BRNO I BŘEZOVÁ,
DVĚ AKCE, KTERÉ JSME

VE ŠKOLE STIHLI UŽ V ZÁŘÍ
Po uplynulém školním roce, kdy se většina výuky
uskutečnila distančním způsobem a žáci se nemohli
účastnit oblíbených akcí školy, se letos všechno vrátilo do běžných kolejí. Hned v září se uskutečnily dvě
akce mimo školu.
Žáci čtvrtého a pátého ročníku doplnění o další zájemce se

vydali 22. září do Resortu Březová na ozdravný pobyt.
Zažili tu tři dny plné týmových her a zážitkových aktivit.
V lanovém parku překonávali nástrahy a strach z výšky, na
lezecké stěně si otestovali fyzičku, projeli se na raftu a postřeh si vyzkoušeli při paintballu. Ve čtyřpatrovém strašidelném labyrintu se krásně všichni báli a na čtvrteční diskotéce
si vyzkoušeli nové taneční kreace.
Žáci druhého stupně se 27. září podívali do Brna. Navštívili
Hvězdárnu a planetárium Brno. Zde mohli vidět ve 3D
objekty vesmíru, extrémy nebo černou díru. Film s názvem
VESMÍR žákům umožnil zorientovat se na hvězdné obloze.

Každý se mohl na vlastní kůži seznámit s extrémy, černou
díru, planetami, planetkami i některými hvězdami v naší Galaxii, což byl fascinující zážitek.
Dalším bodem cesty byl zábavný vědecký park VIDA!
science centrum Brno. Teorii, kterou žáci znají z hodin
ve škole, si tady mohli ověřit v praxi na vystavených exponátech. Zkusit např. rozpoutat tornádo, ustát zemětřesení,
v rotující místnosti účinky odstředivé síly, pohrát si s oceánem v lahvi, prohlédnout příběh mikroprocesoru, funkce
diody, zvukovou turbulenci, kromě toho mohli také prozkoumat na zvětšených modelech orgány těla, dále si mohli vyzkoušet některé vady zraku, změřit a pozorovat vlastní srdeční tep, vidět, jak srdce funguje jako pumpa, Pythagorovu
věta na modelu, naučit se znakový jazyk a mnoho dalšího.

škola

Obě akce byly příjemným zpestřením výuky a báječnou příležitostí být zase spolu jinde než ve školních lavicích.
Petra Konvalinová Vlašínová
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100 LET SPORTU V ŠATOVĚ
K polovině roku 2023 směřují myšlenky SK Tatran
Šatov, jako vzpomínka na všechny předchozí sportovní spolky, jejichž členové postupně prošli uplynulým stoletým sportovním obdobím, a to na kolbištích
místních, okresních, krajských, a dokonce i mezinárodních.
To vše zaznamenává připravovaná publikace, kterou plánuje
vydat k tomuto stoletému výročí SK Tatran Šatov. Její autor
Ing. Václav Kropáč, bývalý sekretář TJ Tatran Šatov v letech
1994-2014, shromáždil data z historie od roku 1923 až po
současnost.
Obsahem sborníku šatovské sportovní historie je činnost
prvního českého Tělocvičného spolku Sokol Šatov, založeného dne 23. července 1923 Josefem Dorotíkem, řídícím
učitelem české školy a předsedou Národní jednoty v Šatově,
jako protiváha již existujícímu německému sportovnímu klubu Deutscher Turnverein. V roce 1923 vzniká také Hraničářský sportovní klub Viktoria Šatov, jako společný
česko-německý fotbalový klub /německy Grenzlersportklub Viktoria Schattau/. Ten se v důsledku počínajících

etnických konfliktů rozděluje v roce 1935, když je zapsán
ve spolkovém rejstříku český Hraničářský sportovní klub
Keramika Šatov. Po roce 1948 a zrušení organizací Sokola
se počátkem 60. let minulého století ujímá sportovní činnosti další pokračovatel Tělovýchovná jednota Tatran Šatov, a to s oddíly kopané, volejbalu, stolního tenisu, rozvíjí
se také házená, atletika, konají se cyklistické závody, cvičení
základní rekreační tělesné výchovy, na historické sokolské
slety navazují od roku 1955 spartakiádní cvičení, základní
a rekreační cvičení a současnější kondiční cvičení v aerobiku či józe. Do sportovní činnosti je také zařazena činnost
Svazarmu se střeleckým a modelářským kroužkem, kurzy
motorismu, kynologie nebo brannými závody a provozem
kuželny. V neposlední řadě je vzpomenuta činnost motoristických nadšenců, organizujících místní Traktůrkiádu
a práce Hasičského sboru Šatov.
Celá publikace je vystavěna na rozhovorech a materiálech
pamětníků, ať již činovníků nebo významných sportovců
a archivních datech z SK Tatran Šatov, místní kroniky, okresního archívu a také údajů z různých historických publikací
a studijních prací.

Členové šatovského Sokola před národní školou
ke dni matek 8.5.1937 - první dva zprava cvičitelé
Antonín Šedivý a František Texl

Fotbalový tým SK Keramika Šatov v roce 1937, zjištění fotbalisté:
stojící zprava 4. František Švéda, 5. Václav Málek, uprostřed
1. zprava Erik Turek, dále by na foto měli být bratři Jelenové

sport

Václav Kropáč se touto cestou obrací na všechny
rodilé i jiné pamětníky, kteří mají ve svých domácích archívech fotografický nebo jiný materiál, připomínající tuto zajímavou etapu života
obyvatel Šatova a jsou ochotni jej zapůjčit pro
okopírování a případné zařazení do publikace.
Uzávěrka sběru těchto podkladů je stanovena
k 31.12.2021.
Kontakt: Václav Kropáč, Šatov 200, 671 22
tel.: 731 616 665, email: kropacvaclav@seznam.cz
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FOTBAL JE ZPĚT
Téměř po roce se opět rozběhly amatérské fotbalové
soutěže.
Výbor sportovního klubu velmi pečlivě a zodpovědně přistoupil k přípravě nového soutěžního ročníku 2021/22,
zejména z pohledu zabezpečení protiepidemických opatření, nařízených fotbalovou asociací ke konání amatérského
fotbalu. Veškerou zodpovědnost k zajištění bezinfekčnosti
hráčů, vedoucích mužstev a všech osob přímo zajišťujících
průběh fotbalového utkání přenechal na funkcionářích klubu.
Do nového soutěžního ročníku byly opět přihlášeny dvě
družstva dospělých, družstvo starších žáků a družstvo přípravky.
Před začátkem soutěže došlo ke změně na pozici trenéra
,,A“ mužstva. Novým trenérem je pan Helebrant Oldřich, který přestoupil do Šatova jako hráč z I.SC Znojmo
a přijal výzvu od většiny hráčů k trénování. Helebrant Oldřich působí zároveň na pozici hlavního trenéra mládeže oddílů okresu Znojmo.

O nejmladší kategorii se příkladně starají Pospichal Emil
ml., ještě nedávno aktivní hráč Šatova, Kříž Pavel, doposud aktivní hráč. Oběma pomáhá p. Pospíchal Emil st.
V měsíci září byla schválena žádost o dotaci z Jihomoravského kraje na rekonstrukci hlavní travnaté plochy. Ve schvalovacím řízení je ještě dotace z Národní sportovní agentury
určená na údržbu sportovního zařízení v době omezené činnosti sportovního klubu v rámci plošných proticovidových
opatření.
Dosavadní průběh a výsledky ,,A“ mužstva potvrzují zlepšený výkon všech hráčů. Pozitivní jsou výborné výkony hráčů,
kteří posílili kádr v přestupním období. Mužstvo se od počátku pohybuje na předních příčkách tabulky.
Rovněž i ,,B“ mužstvo přes slabší začátek zaznamenává
zlepšený výkon a umístění ve středu tabulky.

Velmi potěšující skutečností je nárust členské základny mládeže. Téměř polovina členů klubu je ve věku do 15 let.

Na výborné výsledky všech mužstev a hráčů má jistě nesporný zájem občanů o fotbalové dění, kteří každý víkend
v hojném počtu přijdou do sportovního areálu a patřičným
fanděním hráče ženou k vítěztví. Velký dík patří i rodičům
mládeže, kteří dle svých možností pomáhají trenérům v jejich práci s nejmladší generací šatovských fotbalistů.

U žáků je novým trenérem p. Fajkus, jemuž velmi obětavě
pomáhají p. Kohoutek a p. Irena Rousová jako vedoucí
mužstva.

Doufejme, že započatý ročník 2021/22 dospěje v jarní části
ke zdárnému konci.
Šinka Ondřej, sekretář klubu
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a v červenci letošního roku proběhl další ročník fotbalového
utkání chlapů – svobodní proti ženatým. A kdo si myslíte, že vyhrál? No opět ženatí. Radost neměla mezí, jásali
ale všichni. Zvláštní poděkování patří obsluze hospůdky na
hřišti, která se postarala o veškeré občerstvení.

nemyslíme. I ony by si rády zahrály fotbálek „ženy versus
dívky“. Chybu napravíme a příští rok na ženy s utkáním budeme pamatovat. My muži se na konkurenci moc těšíme.
Budeme rádi, když opět přijdete podpořit sportovce a příjemně se pobavit.

Byl jsem také osloven ženami a ty mi vytkly, že na ně vůbec

Ladislav Chvíla

