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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych provedl stručnou bilanci toho, co se událo v letošním roce a co nás
čeká v roce příštím. Letos se nám podařilo opravit komunikaci od „Fandy k bunkru Zahrada“, opravit chodník kolem kulturního domu, byla provedená odborná údržba stromů
v parku, koupili jsme výkonnou sekačku, abychom byli schopni udržovat travnaté plochy,
bylo vystavěno nové veřejné osvětlení od obecního úřadu až ke Znovínu a mnoho dalších
menších úprav, které ani moc vidět nejsou. V současné době probíhá rekonstrukce sociálních zařízení na obecním úřadě a v kulturním domě. Podařilo se nám uspět s žádostí
o dotaci na zateplení a výměnu oken na obecním úřadě a KD.
Začátkem roku 2017 se pustíme do budování komunikace na Farské Nivě. Dále nás
čeká druhá etapa rekonstrukce elektrifikace obce a s tím spojená výstavba veřejného
osvětlení a mnoho dalších méně významných investičních akcí. Při té příležitosti bych
Vás chtěl poprosit o určitou trpělivost a toleranci, protože si dobře uvědomuji, že není
příjemné chodit v blátě a nepořádku z výkopových prací.
Vážení občané, nebudu Vás zatěžovat problémy, kterým musíme čelit a s kterými se
musíme vypořádat. Škarohlídů, kterým leží v žaludku nejen škola ale i obec samotná,
není málo. Každý jsme nějaký a každý máme na stejnou věc jiný pohled. Pořád doufám,
že nakonec zvítězí zdravý rozum. Proto Vás prosím, nenechte se ovlivňovat planými
řečmi a pomluvami. Řiďte se vlastním rozumem, nevěřte “zaručeným informacím“
z obchodu, čekárny u lékaře, z hospody nebo z vlaku a autobusu.
Pokud máte zájem o korektní informace, tak se ptejte zastupitelů nebo zaměstnanců
obecního úřadu.
A teď z jiného soudku.
Je čas Vánočních svátků, čas klidu a pohody. Proto Vám všem přeji mnoho štěstí
a lásky. Užijte si svých blízkých, příbuzných a kamarádů. Udělejte pro své dětí všechno,
aby byly šťastné. Zapomeňme na všechno zlé, co nás v letošním roce potkalo. Odpusťme
naším nepřátelům a věřme, že bude líp.
S úctou starosta Městyse Šatov Petr Javůrek

Žáci základní školy pátrají po historii Šatova
V letošním školním roce proběhne v naší škole řada projektů. Jedním z nich je projekt s názvem Po stopách historie Šatova. Již v září si žáci druhého stupně společně
s vyučujícími vybrali jednu z pamětihodností obce a v průběhu roku žáci zpracovávají
o vybrané památce všechny dostupné informace. Letos se do hledáčku žáků a vyučujících
dostaly Malovaný sklep, kostel svatého Martina, pěchotní srub a vinice v okolí Šatova.
Do projektu se žáci zapojí v rámci téměř všech vyučovacích předmětů. V hudební
výchově budou vnímat a popisovat zvuky v blízkosti vybraného místa, v rámci výtvarné
výchovy místo, nebo jeho část výtvarně ztvární, matematika bude sloužit k různým
výpočtům, fyzika a zeměpis ke geografickému zaměření konkrétní památky. V jazykových předmětech žáci zpracují získané informace, které přeloží ve zkrácené formě i do
cizího jazyka a podobu prezentace dostane projekt v předmětu informatika. Občanská
výchova zmapuje dopad vybraného místa na život obyvatel Šatova.
Výstupem celého projektu bude prezentace a zpracovaný materiál o jednotlivých
pamětihodnostech, který bude sloužit k jejich propagaci a propagaci Městyse Šatov.
Prezentaci předvedou tvůrci projektu na konci školního roku svým spolužákům, stejně
jako komentovanou prohlídku daného místa.
Celý projekt má za úkol ukázat žákům naší školy památky v místě jejich bydliště,
naučit je pracovat samostatně se získanými informacemi, zpracovat je, umět je prezentovat.
Autor: ředitelka ZŠ Šatov Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

Úsměvy z mateřské školky
Říká se konec dobrý, všechno dobré. A protože se právě jeden konec blíží, a to konec
roku 2016, rádi bychom spolu s dětmi k tomu Dobrému malinko přispěli. Věřím, že se
s námi v předvánočním shonu chvilku zastavíte a pobavíte. Pár úsměvných vět z MŠ pro
vás:
Janička: „Mláďátko od jelena je jelátko.“
Při výrobě prasátka jsme hovořili o domácích zvířatech, kde se chovají.
Verunka: „krávy - kravín, prase - prasín“
Ředitelka po dětech splachuje záchodky.
Barborka: „Paní Rejtová je uklízečka a ty seš splachovačka?
Sárinka vykládá Leušce, že se přestěhovali do jiného bytu, ale ve stejném domě jak
pořád bydlí a Leuška říká: „ Já se zabytuji zítra.“
Laurinka jde ošetřovat panenku: „Já jdu sestřit“
Terezka: „Paní učitelko, ve cvičovně musíme mít vyhrnuté rukávy.“
Ninuška si stěžovala, že s ní Verunka nekamarádí. Učitelka se ptá Verunky proč?
Verunka: „Ona říkala, že jsem jí zničila celej život.“
Za kolektiv zaměstnanců mateřské školy přeji klidné a šťastné Vánoce, do nového
roku spokojenost a pevné zdraví.
Autor: ředitelka MŠ Šatov Jana Doválelová
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Co nového v SK Tatranu Šatov
Po skončení soutěžního ročníku 2015/16 se naplno rozběhla příprava na 17. ročník
Vinařské 50, jehož je SK spolupořadatelem. Vlastní závod se uskutečnil 2.7.2016
a zúčastnilo se ho 1519 závodníků všech věkových kategorií s cílovým dojezdem ve
sportovním areálu Tatranu. Na spolupořadatelství se podílelo několik desítek členů z řad
mládeže a dospělých.
V červenci se též uskutečnil již tradiční turnaj v nohejbalu O pohár starosty Městyse
Šatov,který úspěšně proběhl na umělém povrchu víceúčelového hřiště. Poté se již naplno rozběhla investiční akce centrální závlahy na travnaté ploše fotbalového hřiště
s pomocí dotace Jihomoravského kraje ve výši 200 000,- Kč a dotace z Městyse Šatov
ve výši 70 000,- Kč. Zbývající částka 45 000,- Kč byla uhrazena z vlastních zdrojů.
Smyslem akce je úspora vody, jelikož se závlaha provádí v nočních hodinách, kdy
dochází k minimálním ztrátám odparem a k úspoře lidské práce, neboť provoz je řízen
v závislosti na dešťových srážkách. Celá akce byla úspěšně dokončena do začátku nového
soutěžního ročníku.
Před vstupem do vlastních fotbalových soutěží provedl výbor SK několik zásadních změn. V soutěži dospělých bylo nově přihlášeno ,,B“ mužstvo do okresní
soutěže IV. třídy. Zrušeno bylo mužstvo dorostu z důvodu věkového a v důsledku
nového přestupního řádu, který zrušil možnost hostování. Hráči, kteří měli zájem nadále hrát fotbal, byli dle výkonnosti zařazeni do mužstev dospělých. Nadále se fotbalových soutěží zúčastní družstvo mladších žáků a starší přípravky, kde máme téměř
30 registrovaných hráčů. Změny proběhly i v hráčském kádru ,,A“ mužstva, které je
i nadále zúčastníkem krajské soutěže I.B třídy. Mužstvo bylo doplněno několika
novými hráči a úspěšně zahájilo podzimní část nové sezóny. I přes některé dílčí
neúspěchy nakonec mužstvo pod novým trenérským vedením ukončilo podzimní část
v klidném středu tabulky. Zahájením školního roku v měsíci září uzavřel sportovní klub
se základní školou dohodu o vzájemné spolupráci při výuce tělesné výchovy spočívající
ve využívání prostor sportovního areálu žáky základní školy a školní tělocvičny pro zimní přípravu hráčů sportovního klubu.
Výbor SK děkuje všem svým příznivcům a sponzorům, zejména Městysi Šatov za
velmi významnou podporu při organizování sportovní a kulturní činnosti. Děkuje i všem
svým fotbalovým fanouškům a zejména rodičům mládeže za významnou spolupráci
s trenéry a činovníky klubu.
Autor: za výbor SK Tatran Šatov, z.s., Ondřej Šinka, sekretář
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Šatovská chlebová pec
Na začátku bylo zjištění, že běžný chleba z obchodu se dá jíst první den, druhý den
zgumovatí a potom většinou chytne plíseň. Proto při svých cestách po naší zemi vozím
domů chleba od pekařů, kteří ctí své řemeslo a pečou postaru kváskový chleba, poctivě,
bez rychlopřísad na podporu kynutí a různých emulgátorů a chleba údajně zlepšujících
přípravků.
Jednou jsem objevil v podhůří Orlických hor spolek nadšenců, kteří postavili obecní
chlebovou pec a pečou v ní kváskový chleba.
Obecní pece byly dříve skoro v každé vesnici, jednou za týden, čtrnáct dnů se v ní zatopilo a chleba se pekl pro celou vesnici. Takový chleba musel vydržet do dalšího pečení.
Zúčastnil jsem se zde jednoho víkendového
pečení, byl to pro mě mimořádný zážitek a
bylo rozhodnuto. Chlebovou pec musím postavit u nás doma, v Šatově. Začal jsem studovat dostupnou literaturu, shánět informace,
navštívil jsem několik pekařů a starých pecí
na chleba. Potom jsem si připravil výkresy,
spočítal potřebný materiál a dal jsem se do
toho. Rozhodl jsem se pec postavit výhradně ze starého materiálu a způsobem, jakým
to dělali naši předkové kolem roku 1800, to znamená dvojitá klenba vyplněná drceným
sklem a lepená na kamnářskou hlínu.
Na stavbu pece jsem potřeboval sehnat dvakrát pálené staré cihly na stavbu klenby,
tzv. zvonivky, dále drcené sklo na klenbovou izolační výplň a staré šamotky na pečící
plochu. Na kamnářskou hlínu jsem použil cihlářskou hlínu ze Šatova, jako ostřivo kopaný
písek z našeho sklepa v Havraníkách, plavený kaolín z Únanova, drcené cihly (antuku),
drcené kousky slámy a kravské lejno. Jedná se o původní návod na výrobu kamnářské
hlíny z 18. století. Materiál jsem v určitém poměru smísil v kalfasu, zalil vodou a bosýma nohama šlapal, šlapal a šlapal. Pec jsem stavěl za pomoci rodiny a mých kamarádů
dva roky, v podstatě pouze o volných sobotách. Nejdůležitější částí byla stavba dvojité
klenby, která je vyplněná drcených sklem. Na stavbu klenby jsem sehnal staré zvonivky
ze zbouraných kasáren 11. pěšího pluku v Písku, na cihlách jsou znaky J.P. a letopočet
1901. Klenba je tak postavená z velmi kvalitního materiálu, dnes se takové poctivé cihly
nikde nevyrábí. Prostor mezi klenbami je vyplněn drceným sklem. Tato vrstva má za úkol
při roztápění pece akumulovat teplo a potom pomalu teplo uvolňovat, tedy péci chleba.
Při stavbě nešlo ani tak o rychlost jako o preciznost a o to, aby pec postupně pomalu
vyschla a po zatopení nepraskla. Letos v červnu jsem začal v peci postupně zatápět a pec
vysoušet. Nejdůležitější je, aby si klenba správně „sedla“ a v hlíně nevznikly trhliny.
Po celou dobu, co jsem stavěl pec, se moje manželka učila péci chleba doma v elektrické troubě v kuchyni. Postupně si našla vlastní recepturu na pečení chleba, tj. poměr
pšeničné a žitné mouky, naučila se živit si svůj kvásek, stanovila si poměr přísad (sůl
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a kmín). Jinak chleba neobsahuje nic dalšího, těsto kyne pomalu v závislosti na okolní
teplotě. Zhruba po hodinovém kynutí se sází chlebové těsto do pece.
V červenci a srpnu jsme se učili pec správně pomalu roztápět a učili jsme se chléb
sázet do pece a péci při určitých teplotách. V peci se zatápí uvnitř na ploše, kde se potom
peče chleba. V závislosti na okolní teplotě roztápění pece trvá čtyři až pět hodin. Pec je
potřeba roztopit na teplotu 330° C, potom se vymetou uhlíky, do pece se nastříká voda,
která se změní v páru a můžeme sázet chleba.
Na svátek sv. Václava jsme naplánovali slavnostní první pečení, spojené s požehnáním
od faráře Mariana. Počasí bylo perfektní, nálada skvělá, k poslechu a tanci zahrála Alenka
s Hannesem.
Farář Marian se dostavil vskutku originálním způsobem, kolem 10.00 hod. přistál na
louce před bunkrem na svém motorovém rogalu. Poté posvětil pec na chleba a požehnal
první sázení chleba do pece. Chleba se mimořádně povedl a byl rozebraný během chvilky.
Tímto pečením jsme ukončili letošní zkušební sezonu.
První pečení chleba plánujeme příští rok na Velikonoční svátky, přijměte tímto pozvání a přijďte se podívat. Budeme péci chleba a dalamánky, máme připravené malé
vylepšení chleba. Jedná se o originální ornament na chlebové kůrce, každý chleba se tak
stane malým uměleckým dílem.
Autor: Roman Marek

Dýňová slavnost se světýlkovým průvodem
Letošní slavnost dýní započala přímo umělecky. Kdo přišel včas ke kulturnímu domu,
mohl si namalovat svoji dýni a ještě vytvořit dekoraci v parčíku před kulturním domem.
Když se úplně setmělo, rozsvítila se hlavní „Dýnice“ a s ní desítky malých lampionů.
Připomněli jsme si všichni „Říkání proti strachu“. Tušili jsme, že se blíží velká tajemná
noc, kdy se stírá hranice mezi světem živých a světem mrtvých. Světlo, které dáváme
před svá obydlí v podobě vyřezané dýně, nás má chránit před zlými duchy. Proto jsme
byli rádi, že světýlek v průvodu bylo tolik, že se nikdo nemusel bát. A navíc to “ jistila“
největší „Dýnice“. Ta celý průvod vedla na místo, které se již tradičně stává místem setkání duchů.
Rituální tanec bílých zahalených dušiček kolem ohně
nám trochu naháněl strach,
ale dušičky patřily k těm hodným. Neubližovaly a ještě
nás potěšily. Z jejich rituálu
se zrodila z „Dýnice“ krásná
dýňová panenka. Dušičky pak
všechny nebojácné lidi lákaly do Města duchů. A tam se
to duchy jen hemžilo! Kdo
překonal strach a prošel celým
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strašidelným městem, dokázal, že na zlé duchy nevěří. Za odměnu dostal malou dušičku,
která skrývala sladké pohlazení. A nejenom to. Každý si mohl ochutnat dýňovou polévku,
opéct špekáček a ohřát u ohně i dobrým punčem. A pro ty, co se přece jen trochu báli
a Město duchů chtěli nechat na příští rok, jsme odměnu také měli. Mohli namalovat dýni
a pěkně z nich udělat výstavku. Strach je někdy těžké překonat. A věřte, že ho mají
i někteří dospěláci! A zlí duchové? Ti už svou moc nemají, protože:
„My se noci nebojíme,
na zlé duchy nevěříme!
Hodné duše ať se vrátí,
Dýnice nás světlem chrání!“
Dýňová slavnost není jenom pro děti. Vítáme každého, kdo má rád tradice, setkávání
a zážitky. Přijďte příště i se světýlkem!
Autor: za kulturní výbor Městyse Šatov Anna Sovová
Ostatní fotografie najdete na webových stránkách Městyse Šatova.

ADVENT 2016
Letošní vítání adventního času připadlo na pátek 25.11. 2016. Adventní vesnička
ve dvoře kulturního domu byla plná nedočkavých dětí i dospělých. Všechny slavnostně
uvítal starosta a o vánočních svátcích pohovořil i pan farář. Rozsvícení vánočního stromu
jsme letos svěřili těm, pro které je vlastně určen. Dětem. Ti nejmenší z mateřské školy
pěkně poprosili stromeček a ten se za krásné melodie „Tichá noc“ rozzářil do noci. Krásné vystoupení si připravily děti z mateřské i ze základní školy.
Naše adventní vesnička je malou ukázkou toho, co všechno k adventnímu času patří.
Adventní trhy s vánočními drobnými dárky, perníčky, cukrovím, svíčkami a vánočními
dekoracemi lákaly ke koupi a k ochutnání. Adventní zvonička nepřestávala zvonit celý
večer. Zřejmě každý měl svoje tajné přání a toužil po tom, aby se mu splnilo. Nechyběl
ani betlém s betlémskou hvězdou a jesličkami. Vůně „svařáku“ se linula celým dvorem
a nebyl snad nikdo, kdo by neochutnal „zelňačku“ nebo výborné klobásky. K Adventu
patří také Čert, Anděl a Mikuláš. Hlavně děti netrpělivě vyhlížely, kdy se objeví. Začalo
hlasité bubnování a rachocení řetězů. Do dvoru se blížili čtyři pořádně oškliví čerti, až
vzbuzovali strach a respekt. V duchu si, myslím, každý vzpomínal, zda přeci jen někdy
nezlobil víc. Ještě že včas zazněly zvony. Rozezněly se koledy a čerti museli ustoupit
přicházejícímu Mikuláši. Přicházel, a ne sám. Doprovázel ho Anděl ve zlatém rouše,
Anděl Pošťák s andělskou poštou, dále přicházel Anděl Posel, který nesl „světlo“ jako
dárek pro všechny přítomné. Přicházela i Marie s Ježíškem v náruči, doprovázena Josefem. Všichni jim udělali cestu a Mikuláš se svým doprovodem kráčel celou adventní
vesničkou. Zastavil se u betléma, kde zůstala Marie s Josefem a pokračoval dál k místu,
kde čekalo osvětlené velké křeslo s dárky pro hodné děti.
Uvítali jsme Mikuláše a poděkovali jsme za to, že na nás letos nezapomněl. A Mikuláš
naděloval. Anděl mu pomáhal podávat balíčky a děti jednotlivě přicházely, řekly svoje
jméno a pěkně poděkovaly. Pošťák razítkoval napsaná přání Ježíškovi. A čerti? Ti měli
připravenou váhu pro ty, co zlobili celý rok. Váha prozradila, jestli to jejich zlobení bylo
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pro „peklíčko“ nebo ještě pro „nebíčko“. Naštěstí ti zlobiví se přiznali a slíbili, že se
polepší.
Mikuláš nadělil všem dětem. Všem podal ruku, aby nikdo nepochyboval, že v tento
den je Mikuláš opravdový.
Za zvuku koled se v adventní vesničce dobře pobývalo. Byli jsme si tak všichni nějak
k sobě blíž. A tak to má být. Vánoční čas je tu. Mým přáním je, aby ho každý z nás prožil
se svými blízkými, ve zdraví a pohodě. Aby se každému splnilo to, co si přál, když si
zazvonil na malou zvoničku v adventní vesničce.
Autor: za kulturní výbor Městyse Šatov Anna Sovová

Ostatní fotografie z Adventunajdete na webových stránkách Městyse Šatova.
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Malé zamyšlení
Dnešní doba diktuje zrychlovat. Spěchat a stíhat další a další aktivity. Vše ve stresu.
Není to vždy naše chyba. Doba a společnost vnáší nervozitu, hluk a lhostejnost k hodnotám. Není čas užívat si tradic, není čas být více s rodinou a prožívat radost svých dětí?
Proč vánoční čas začíná již někde kolem nás začátkem listopadu, v obchodech dokonce
ještě dříve? V některých obcích si rozsvícení vánočního stromu pletou s diskotékou na
ulici – vyhrává hudba, která má málo společného s nejkrásnější dobou v roce. Nezrychlujme si svůj čas. Zastavme se alespoň tehdy, kdy nám tradice nabízí setkat se se svými
přáteli, a kdy můžeme prožívat pěkné zážitky se svou rodinou. Čas je asi to největší bohatství, které každý z nás má!
Zachovejme si naše tradice ve své původní podobě. Jen tak budou mít pro nás a další
generace své jedinečné kouzlo!
Snad i proto, abychom připomínali, že adventní čas je také dobou setkávání a těšení
se na vánoce, je
letos adventní vesnička otevřena a rozsvícen vánoční strom každou adventní neděli.
Vždy od 16 -18 hodin. Při procházce Šatovem se může každý zastavit u betléma, zazvonit na zvoničce nebo jen tak postát, zahřát se horkým nápojem nebo si něco zakoupit pro
radost či na chuť. A pokud si s námi zazpívá i koledu, čeká ho zlatý oříšek.
Autor: Anna Sovová

Důležité informace úřadu
Žádáme občany, kteří nezaplatili místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za rok 2016
(550,- Kč za osobu) a místní poplatek ze psů za rok 2016 (100,- Kč za psa), aby tak učinili co v nejkratším možném čase. Bohužel jsou i tací občané, kteří nemají tyto poplatky
uhrazené i za roky dřívější.
Pokud občané poplatky neuhradí, jsme nuceni tyto poplatky vymáhat všemi dostupnými možnostmi. Jednou z možností je i pomocí soudních exekutorů (veškeré náklady
exekuce hradí dlužník).
Dále žádáme občany, aby neparkovali auta na chodnících a zelených prostorách. Od
1.1.2017 se toto bude řešit přes Policii ČR formou blokových pokut. K parkování využívejte pouze místa k tomu určených.
Autor: Bc. Dagmar Stojanová, referentka úřadu
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HASIČI ŠATOV
Tak nám uběhl další půlrok. Náš sbor se účastnil hlavně soutěží, na které jezdila obě
družstva. Jejich výkony byly na dobré úrovni. Jediné zaváhání přišlo na mezinárodní soutěži v Orlickém Záhoří, kde nám zůstal střed tabulky. Dobrá je i spolupráce z vojenským
muzeem, kde jsme zváni na akce u pěchotního srubu. Účastníme se i na rozsvěcování
vánočního stromku. Ale větší část naší činnosti je na údržbě a opravách naší techniky.
Zde musíme poděkovat Zemědělskému družstvu Šatov za pomoc. Rozloučení z rokem
je soutěž o vánočního kapra. Letošního ročníku se účastnily 4 družstva vše začínalo na
Š – Šatov, Šafov, Šumná, Šaldorf. Nálada byla dobrá, každé družstvo si odvezlo kapra.
Stále provádíme sběr elektroodpadu, odvezly se 4 nákladní auta. Již je možné vozit dřevo
na táborový oheň k bunkru. Přejeme všem bohatého Ježíška, šťastný nový rok, hodně
zdraví a těšíme se na další spolupráci.
Výbor SDH Šatov
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Pěkné prožití vánočních svátků
a nový rok 2017 naplněný štěstím,
úspěchy a životní pohodou
přejí zaměstnanci a zastupitelé
Městyse Šatov
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