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ŠATOVSKÝ zpravodaj

slovo
starostky
obce

Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává poslední číslo zpravodaje v roce 2019.
Je prosinec. Blíží se konec roku a tím pádem i čas drobného bilancování.
Máme za sebou rok práce, navazování nových kontaktů, diskuzí i výměn názorů, ale hlavně seznamování se s pravým stavem věcí.
Činnost samosprávy i přenesené působnosti státu na obce má velice široký
záběr. Je faktem, že příprava a realizace investic jsou během na dlouhou trať.
Víme, že všechno se z vlastního rozpočtu Šatova zainvestovat nedá. Příprava
projektu, žádost o dotaci a rozhodnutí o přidělení peněz je minimálně roční
práce. Těším se vždy, když uspějeme a můžeme vybudovat něco nového nebo
opravit věc, která má dále sloužit. Přiznám se, že mám občas i obavy, abychom
na nic nezapomněli a domysleli všechny návaznosti.
Chci poděkovat za podporu, za Váš zájem o dění u nás v Šatově, Vaše názory
a podněty, které sdělujete nejen na jednáních zastupitelstva, ale i při běžném
hovoru.
Ráda bych Vám všem popřála příjemné prožití vánočních svátků, moře pohody,
klidu, přátelství a hodně radosti. Hlavně našim dětem. Aby od Ježíška našly
pod stromečkem to, co si přály. Vánoce nejsou jen svátkem dárků, ale hlavně
oslavou lásky a sdílení.
Přeji tedy nám všem, ať dokážeme k sobě navzájem najít cestu. Ať máme
dostatek možností se setkávat v dobrém při nejrůznějších příležitostech. Ať si
vážíme jeden druhého a ceníme si jeho práce. Společně se dá vykonat mnohé.
S chutí a optimismem vykročme do nového roku!
Ing. Lenka Stupková

setkání
s jubilanty
V říjnu jsme měli
čest na úřadu městyse
přivítat oslavence, kteří
oslavili významné životní jubileum.
Bylo to v letošním roce již druhé milé setkání.
Oslavu zahájily svým vystoupením děti z mateřské školky.
Jejich tanec a zpěv udělal všem radost.

obec informuje

Slavnostní tabule byla připravena v sále. Probíhal čilý hovor
a i my se dozvěděli spousty informací z historie Šatova.
Oslavenci dostali již tradiční dárky pro zdraví a dobrou náladu – med, víno a kytičku. Za med děkujeme včeličkám a za
sponzorské víno patří poděkování Vinařství Soška. Pár
lahví jsme ochutnali
s jubilanty hned na oslavě.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme pevné zdraví.
Lenka Stupková
1

rok první...
Kdo se zajímá o dění v obci, sleduje naši práci přímo
při zasedáních nebo si pročítá jejich zápisy umístěné
na stránkách obce ví, že jsme v únoru prezentovali
a schválili Strategii rozvoje Městyse Šatov na období
2019-2025.
Tento dokument je nejen podkladem pro sestavování rozpočtu, ale také plánem realizací projektů. (K nahlédnutí na:
https://www.obecsatov.cz/mestys/strategicke-dokumenty)
Sestavili jsme 35 projektových záměrů a na 13-ti začali pracovat.
Předkládám vám přehled podaných žádostí o dotace
v roce 2019:
Jihomoravský kraj
V seznamu níže vidíte projekty, které jsme předložili k financování z dotací Jihomoravského kraje. Předložila jsem
5 projektů a získali jsme 5 dotací. Což je více než super.
Pořízení chladícího zařízení.
Výroba kroje pro stárka a stárkovou.
Vybavení místní knihovny dataprojektorem,
plátnem na promítání, nové židle v Domě s chráněným bydlením Šatov 11 v přízemí.
Vytvoření místa pro setkávání občanů a kontaktní místo pro seniory v Domě s chráněným bydlením Šatov 11 v přízemí.

v červnu. Třetí setkání – společný výlet dětí i s rodiči autobusem v září do Vídně. Je plánovaná návštěva rakouských
kulturních památek a dětských atrakcí. Studenti Cestovního
ruchu SOŠ a SOU Přímětická ve Znojmě budou průvodci
a také pomohou při tlumočení konverzace dětí i dospělých
účastníků akce. Nezbytností je získání základních znalostí
německého jazyka u našich dětí. Z tohoto důvodu je do
projektu zahrnuta činnost vzdělávacího pracovníka. Lekce
němčiny budou zahrnuty do výuky (denního programu cca
2x týdně) v mateřské školce Šatov. Lektor bude doprovázet
děti na všech vzájemných setkání. Zda bude náš projekt
vybrán, budeme mít informaci na počátku února 2020.
Šatov byl zapojen ještě do jednoho projektu
v rámci INTERREG a to projektu Jihomoravského kraje s názvem „Výroba a instalace informačních tabulí“. Cílem je oživení propagace cyklostezek GREENWAY
o nové body zájmu.
S ohledem na budoucí plán sjednocení informačního systému uvnitř obce,
jsme navrhli místo
pro nové tabule
u šatovské šibenice.
Na Šibeničkách si
budou moci turisté přečíst informace o Šatově a jeho historii – privilegiích a hrdelním právu. Informace budou v češtině, němčině a angličtině a také grafickým storytellingem
(karikaturní kresby).

Vybudování vodovodu pro rodinné domy od hřiště směrem k nádraží.
Ve hře jsou ještě finance na úhradu sazenic pro výsadbu
v našem šatovském lese (očekáváme 70 000,- Kč od Jihomoravského kraje).
MAS Znojemské vinařství
Před MAS znojemské vinařství jsme žádali o peníze
na přístavbu garáže pro vozidla Jednotky sboru dobrovolných hasičů Šatov.
I zde jsme uspěli, i když dvoukolové hodnocení na MAS ve
Znojmě i na Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze, trvalo 7
měsíců. Nyní víme, že náš projekt byl schválen k financování
a cca do měsíce bude vydán právní akt.
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A pak budeme moci začít s přístavbou.
Děkujeme našim hasičům za trpělivost a dopředu díky přiložení rukou ke společnému dílu.
Interreg V-A Rakousko-Česká republika
Požádali jsme o jednu dotaci v rámci Programu
INTERREG Fond malých projektů, jejichž hlavním cílem
je podpora přeshraniční spolupráce.
Prvním společným projektem se sousedícím Retzbachem je
projekt „Buďme kamarádi Šatov Unterretzbach I.“ pro naše
nejmenší. Byla podána žádost o peníze na tři tematická setkání dětí ve věku 4-6 let ze Šatova a Unterretzbachu. První
setkání proběhne v Šatově pravděpodobně v květnu. Druhé
setkání dětí na dětském hřišti v Unterretzbachu plánujeme
2

Ministerstvo pro místní rozvoj
Předložili jsem projekt na opravu márnice a zdí
našeho hřbitova v rámci dotace Ministerstva pro místní rozvoj v rámci PRV Rozvoj venkova.
Rozpočet akce byl 800 tisíc Kč. Dotace byla přijata. Splnila všechny požadavky pro hodnocení. Byla schválena její
potřebnost, ale bohužel se na nás nedostalo při rozdělení
celkový prostředků na opravy sakrálních staveb v ČR. Uteklo
nám přidělení peněz o 17 míst. Žádost předložíme opakovaně, jakmile bude vyhlášena nová výzva.
Státní zemědělský intervenční fond
V létě jsme také předložili žádost o dotaci na vybudování oplocenek v lese, abychom ochránili nově vysazené
sazenice proti okusu či jinému zničení zvěří. Zde také ještě
očekáváme výsledek.
(pokračování na straně 3)
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dotační okénko v číslech
Dotace	Stav

Senior point

66.000,-

66.000,-

schváleno

Kroje 2019

90.000,-

81.000,-

schváleno

Knihovna

85.900,-

42.000,-

schváleno

Chladící pult

93.775,-

37.000,-

schváleno

Vodovod nádraží

2.530.185,-

1.771.000,-

schváleno

Hasiči – přístavba

1.549.998,-

1.425.000,-

schváleno

349.575,-

309.575,-

vyřizuje se

3.221.521,-

2.114.225,-

vyřizuje se

293.050,-

205.100,-

vyřizuje se

BK SUI
Bezpečnost dopravy
Hřiště směr Havraníky
Internet FREE
Hřbitov

15.000,- EUR
784.631,-

Čarovné dědictví
Rok se s rokem sešel a nastal čas bilancování a rekapitulací. Je to kalendářní rok a není to rok. Volby
do zastupitelstev proběhly v říjnu loňského roku.
U nás se stávající zastupitelstvo zformovalo až na
konci února díky povolebnímu vyjednávání se spoustou prapodivných veletočů.
Téměř celé nové zastupitelstvo přistoupilo k práci pro obec
s chutí a elánem posunout Šatov někam dál, kam si myslí, že patří. Po počátečním nadšení nastává brzké vystřízlivění. Vymazané počítače. Budiž, nechceme být negativní.
Navážeme na smysluplné vize a plány našich předchůdců.
A ejhle, nic takového není, žádný plán rozvoje obce na pět
až deset let. Je to sice trochu zvláštní, protože ve většině
obcí tyto vize existují a v základní linii se pokračuje se všemi
smysluplnými projekty, ať je zastupitelstvo staré nebo nové.
Především musí z těchto myšlenek těžit obec.
Není plán rozvoje, no nic. Vytvořili jsme plán rozvoje obce
do roku 2025 a určili priority. A teď začneme pracovat...
Naivní představa. Na povrch začaly prosakovat nedořešené
problémy našich předchůdců. Někdy větší, jindy menší, ale
vždy s neodkladným řešením. Plán rozvoje jde do ústraní.
Ohlásila se kontrola z ministerstva životního prostředí na
skládku. Ta je téměř plná, odpad leží bez ladu a skladu rozházen po celém prostoru. Okamžitě jsme se vrhli na úpravy.
Kontrola dopadla nadmíru dobře. Hurá. Hurá ovšem neexistuje. Místo lesa jsme zdědili „holiny“ a historie se opakuje.
Jednání s lesáky. „Kam jste to nechali dojít“. Naše námitky, že jsme to v takovém stavu zdědili nikoho nezajímají.
Verdikt je jednoznačný. Zalesnit! A zase ve vzduchu létají
milionové pokuty. Katastrofický projekt i realizace parkoviště
u hřbitova? Opravit. To snad není pravda. Domluvili se snad
všichni, nebo je někdo nabádá? Zpráva Krajské hygienické
stanice Znojmo z roku 2007. Kuchyně v základní škole je
nevyhovující. Nevadí, teď je krize - volá škola. Že to dvanáct
let nikdo neřešil? A tak bych mohl pokračovat.
Nechci tady plakat. Jen bych rád otevřel oči některým skeptikům, hovořícím neustále o tom, že se v Šatově nic nedě-

0,-

zamítnuto

0,-

zamítnuto

Co se týče krojů, o ně budeme
žádat každý rok, protože max.
podpora na rok činí 81 000,-.
Projekt Hřbitov nám byl zamítnut, ale pokusíme se podat žádost opět v roce 2020.
Projekt veřejné WIFI nám byl
2x zamítnut pro velký počet žádostí.
Celkově si ale myslím, že na
první rok nového zastupitelstva
je to pěkný kus práce. Dotace
5.845.800,-Kč není zanedbatelné číslo.
TM

lá. Dělá! Chceme se vrátit k našim projektům a k naší vizi,
která je přístupná všem obyvatelům na obecních webových
stránkách.
Vypadávající kostlivce však nemůžeme a ani nechceme zametat pod koberec. Řešíme je. Řešíme je postupně bez ohledu na to, že to silně odklání naše aktivity. Hnacím motorem
převážné části stávajícího zastupitelstva je motto „pojďme
šetřit“ Ne, za každou cenu, ale tam kde se ušetřit dá. Na
veřejném osvětlení jsme ušetřili půl milionu, sjednotili jsme
nákupy energií, telekomunikací, jen na OSA a Intergramu to
udělalo 30 000 na poplatcích. Ono se mnohdy zdá, že jsou
to malé částky, ale opak je pravdou. Peníze nám nepadají
z nebe a je jich málo. Málo na řešení všech problémů, které
máme. Chceme se chovat jako řádní hospodáři, jak nám
ukládá zákon.
Opatření z toho vyplývající asi nebude kvitováno s povděkem, nicméně nechceme dělat populistickou politiku pro pár
zájmových skupin. Zastupujeme všechny občany Šatova
a všem se musí měřit stejně. Nemůže tady být žádná privilegovaná skupina. Nikdo nesmí zneužívat systém na úkor
ostatních občanů.
Někteří si však musí uvědomit ,jaká je vlastně úloha obce
a obecního úřadu. Prodloužená ruka státu, kdy je potřeba
zabezpečovat a plnit úkoly s tím spojené včetně péče o obyvatele. Obecní úřad a zastupitelé nejsou „kulturní úderka“
ani sluha, který bude sloužit jednotlivcům.

obec informuje

Projekt	Náklady

Někdy mám pocit, že tady vládne často zmiňována „blbá
nálada“, ale nevím proč. Možná, moje zamyšlení v tomto
předvánočním čase není to „pravé orechové“. Do nového
roku přichází řada z nás s různými předsevzetími, závazky
a plány. Tak neberme všechno tak smrtelně vážně! Usmějme se, podívejme se na některé věci s nadhledem. Vždyť
jsou horší věci na světě než přerostlá tráva.
Jak řekl Nelson Mandela: „Akce bez počáteční vize je mrhání časem. Vize bez akce je obyčejné snění. Ale akce s vizí
mohou změnit svět.“
Jaroslav Černý
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Nové
vyhlášky
městyse Šatov
Na jednání zastupitelstva v listopadu byly projednány a schváleny nové obecné vyhlášky o místních poplatcích, které budou platné od 1. ledna 2020.
Ke změně nás donutila novela Zákona o místních poplatcích,
která vchází v platnost od nového roku, tj. 1. 1. 2020. Zákonodárci nastavili nová pravidla pro výběr místních poplatků
s cílem, aby byl snadnější výběr těchto poplatků a větší
možnosti správce poplatku v kontrolních činnostech.
Díky těmto novým pravidlům nemohla zůstat v platnosti ani
jedna v letošním roce zavedená obecně závazná vyhláška.
Hlavně nás mrzí vyhláška o poplatku z ubytovací kapacity,
kdy systém placení paušální částkou se nám jevil jako ideální. Což novela zákona již neumožňuje. Původní zavedené
poplatky lázeňský a z ubytovací kapacity se sloučil do jednoho poplatku z ubytování a jednotně nařizuje sazbu za osobu a den. Vracíme se k předkládání ubytovacích knih a ke
kontrole každého jednotlivého ubytování v nich zapsaných
a ověření reálně poskytnutých ubytování.
V Šatově tedy od ledna budou v platnosti tyto nové
obecně závazné vyhlášky:
Za psa:
Zde nedochází ke změně i nadále Vás bude každý Váš
pejsek stát 100 Kč za rok. Poplatek je splatný k 1. 6. daného kalendářního roku (nejbližší termín je 1. 6. 2020).
Platí se za psy starší 3 měsíců. To, že jsou psovi tří měsíce
a více hlásí držitel psa na úřadě městyse (Šatov 124).
Kdo je držitel psa? Ten občan s trvalým pobytem v Šatově, který má psa ve svém držení (stará se o něj, ať už je
nebo není jeho vlastníkem).
Od poplatku je osvobozen: držitel psa, kterým je osoba
nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální
služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis (§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích).

obec informuje

Systém komunálního odpadu:
Poplatek zůstává ve stejné výši jako loni, tedy 450 Kč
za rok na osobu. Poplatek platí fyzická osoba přihlášená
v Šatově a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.
června příslušného kalendářního roku.
Osvobození od poplatku jsou stejná jako v minulosti, tj.:
fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je:
umístěna do dětského domova pro děti do 3 let
věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
4

výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou
péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce
dítěte nebo nezletilého,
umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem
nebo chráněném bydlení.
Od poplatku se osvobozují:
fyzické osoby, kterým byl údaj o místě trvalého pobytu úředně stanoven na ohlašovně Úřadu městyse Šatov
č.p. 124,
fyzické osoby, které mají v městysi pobyt a dlouhodobě, tj. minimálně 10 měsíců se v daném kalendářním roce
zdržují v zahraničí,
fyzické osoby, které mají v městysi pobyt a dlouhodobě tj. minimálně 6 měsíců v daném kalendářním roce
vykonávají výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody nebo
výkon zabezpečovací detence.
Za užívání veřejného prostranství:
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za
zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro
umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo
potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Platí jej fyzické i právnické osoby.
Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 10 dní před zahájením
užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než tři dní, je povinen splnit
ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu,
neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý
i započatý den:
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
pro poskytování prodeje a služeb 10,- Kč,
za umístění zařízení pro poskytování prodeje 100,- Kč,
za provádění výkopových prací 10,- Kč,
za umístění stavebních zařízení 10,- Kč,
za umístění reklamních zařízení 100,- Kč,
za umístění zařízení lunaparků a atrakcí 10,- Kč,
za umístění zařízení cirkusů 10,- Kč,
za umístění skládek (např. ul. materiálu) 10,- Kč,
za užívání veř. prostranství pro kulturní akce 10,- Kč,
za užívání veř. prostranství pro sportovní akce 10,- Kč,
za užívání veř. prostranství pro reklamní akce 10,- Kč,
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby
filmových a televizních děl 10,- Kč.
Obec stanovila také poplatek paušální částkou:
500,- Kč/týden, 1 000,- Kč/měsíc, 2 000,- Kč/rok.
Poplatek je splatný:
při užívání veřejného prostranství po dobu kratší tří

ŠATOVSKÝ zpravodaj

Z pobytu:
Jedná se o poplatek za pobyt kratší 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem je ubytovaný, ale plátce je poskytovatel ubytování.
Ten musí poplatek od poplatníka vybrat.
Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Pokud přijede host v pátek
a odjede v neděli, platí poplatek z pobyty v sobotu a neděli
(2 x 20 Kč = 40 Kč).
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději
do 15 dne následujícího pololetí. tj. ke kontrole a placení bude docházet 2x ročně (15.1. a 15.7.).
Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba:
nevidomá, osoba, která je považována za závislou
na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její
průvodce, mladší 18 let,
hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je
poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,
hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní
pojištění nebo
nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné
akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného
zdraví konaných na území obce nebo
vykonávající na území obce sezónní práci1 pro práv-

Poslední šance
na zaplacení dluhů
za místní poplatky
Informovali jsme Vás o postupech vymáhání dluhů
za místní poplatky.
Očekávali jsme snahu o vykročení do nového roku bez dluhů
a s čistým štítem. Návštěvou úřadu r eagovali však zejména platící občané, kteří si ověřovali, zda mají vše v pořádku.
Z celkového dluhu se nám podařilo umazat pouze
necelé 1%.
Abychom neohrozili ty, kteří mají insolvenci, lze na úřadě
městyse ještě na počátku ledna 2020 dohodnout splátkový
kalendář o zaplacení dlužných částek.
Lenka Stupková

nickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
pobývající na území obce,
ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně
výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona
upravujícího sociální služby,
v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo
nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně
z příjmů právnických osob nebo
za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních
prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec
nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území
obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce
v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
Od poplatku se dále osvobozují městys Šatov a jeho příspěvkové organizace a místní spolky.
Nový zákon umožňuje obcím vybírat také místní poplatky ze vstupného a za zhodnocení pozemku při
budování inženýrských sítí. Tyto městys Šatov v tuto
chvíli nezavádí.
Údaje již nahlášené při plnění ohlašovací povinnost podle
dřívějších vyhlášek městys Šatov převezme i pro vyměřování poplatků podle nových vyhlášek. Tedy již jednou nahlášené údaje nemusíte hlásit znovu. Nově ohlašujete pouze
změny či vznik povinnosti placení poplatku.
Ještě bych Vás ráda upozornila na skutečnost, že
osvobození od poplatku musíte správci poplatku (úřednicím na úřadu městyse) osobně nahlásit
a předložit dokumenty, které toto právo na osvobození dokládají. Pokud nic nenahlásíte a nepředložíte, máte
povinnost poplatky platit.
Například jsem držitelem ZTP – nemusím platit poplatek za
psa, předložím průkaz ZTP. Dlouhodobě bydlím v zahraničí,
tedy chci být osvobozen od poplatku za komunální odpad,
předložím potvrzení o bydlení v zahraničí (například nájemní
smlouvu).

Třídící většina
Obvykle medializujeme pouze problémy s neplatiči
poplatku za systém komunálního odpadu.
Avšak největší pochvalu si zaslouží ti, kteří si své povinnosti
plní. Proto pod vánoční stromeček dostávají tyto šatovské
domácnosti dárek od městyse v podobě praktických tašek
na třídění odpadu.
Tašky budeme osobně doručovat v první vlně současně se
zpravodajem. Pokud Vás nezastihneme doma, můžete si tašky
vyzvednout na úřadě městyse
v úřední hodiny od 2. ledna
2020.
Doufám, že Vám tašky udělají radost a hlavně službu. Děkujeme za třídění odpadu. Jste dobří! A víte, že to má smysl.
Krásné Vánoce!
Lenka Stupková

obec informuje

dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
při užívání veřejného prostranství po dobu čtyř dnů
nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství,
stanovený paušální částkou je splatný do 15. dne
následujícího kalendářního měsíce.
Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní
a veřejně prospěšné účely. Od poplatku jsou osvobozeny
místní spolky, městys a jeho příspěvkové organizace a také
akce, kde je městys spolupořadatelem.
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Víte, že...?
domků

městys chystá pozemky pro výstavbu 24 rodinných

SMS rozhlas využívá 137 občanů a ke dni 11.12.
bylo rozesláno 8.628 SMS
Senior point v DCHB - od 7.1.2020 - místo pro setkávání seniorů - bude otevřeno vždy v úterý od 8-11 hod.
a každou středu od 12-15 hodin
bylo vyrobeno 500 hrníčků s motivem Šatova a hned
na adventu se jich prodalo 243
Finanční výbor navrhne úspory „zbytečných výdajů“
v MŠ pro rok 2020
Finanční výbor si vyžádal k nahlédnutí hospodaření
ZŠ 2019
Finanční výbor provedl 2.12.2019 kontrolu vyúčtování dotace Tatran 2016, vše bylo v pořádku
Finanční výbor provedl 29.-30.10.2019 kontrolu
obecních bankovních účtů KB, ČSOB, ČS, Sberbank a ČNB

z roku 2018 - nesrovnalosti vysvětlila paní Tatárová, stavební firmě Jebáček byla dofakturována špatně vystavená
faktura, nyní je vše v pořádku
Finanční výbor provedl 29.-30.10.2019 kontrolu pokladních dokladů, vše bylo v pořádku
Finanční výbor provedl 29.-30.10.2019 kontrolu vážních lístků skládky a plateb, vše bylo v pořádku
Finanční výbor provedl 29.-30.10.2019 kontrolu dokumentů souvisejících s kapacitou skládky, zde byly objeveny nesrovnalosti, sepsána zpráva o nálezu a ta byla předána
16.12. starostce obce k dořešení
Finanční výbor doporučil převést volná depozita na
účet ČSOB s 1,5% úrokem
Finanční výbor doporučil refinancování stávajících
úvěrů KB, úspora na úrocích bude činit 50 %
vysoutěžili jsme pěkné ceny plynu a el. energie konkrétní čísla najdete na fb Obec pro občany

Parkovacích
míst přibylo!
V posledních letech snad nebylo zastupitelstvo, kde
by se někdo nezmínil, že na sídlišti chybí parkovací
místa.
Bylo tomu skutečně tak, ale nutno si uvědomit, že v době,
kdy domy vznikaly, nebylo zvykem, že na každý byt je třeba
počítat s 2 a více vozidly. Mám velkou radost, že jsme se
na zastupitelstvu rychle dohodli a kapacita parkovacích
míst je navýšena na dvojnásobek. Na jaře naistalujeme
zpět hrací prvky pro děti.
TM

Jak ten Audit

familyfriendlycomunity

probíhá?

Občané dostali formuláře k vyplnění a nezapomněli
jsme ani na naše nejmenší ve školce a škole.

obec informuje

Všem, kteří nám své postřehy a nápady do formulářů napsali, moc děkujeme.
Největší dík, ale patří školní družině, která nám formuláře
nevypsala, ale namalovala.
Zajímá Vás, co si naši mladší občánci přejí? Uděláme si malé
shrnutí.:)
Líbí se: Základní škola, bunkr, kostel, paní vychovatelka Doláková, družina, školka nebo kulturní dům.
Nelíbí: Odpadky, rozkopané chodníky, kouření, rozbité
domy, bouře, psí bobky.
Co chybí?: Diskotéka, moře, květiny, dětské hřiště, trampolína, park.
S panem Vítězslavem Peterkou jsme navštívili mateřskou
školu a se starší třídou debatovali. Odpovědi byly velmi zajímavé. U některých nápadů, bychom museli být kouzelníci,
abychom jim mohli přání splnit.
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A co si naši nejmenší ještě přejí? Koupaliště s tobogánem, přehlídku pušek, živá zvířátka od ptáčků, morčátek,
až po hříbátka a koně, ohrádku s balónky, barevnou zeď,
rybník, aby mohli chytat ryby. Hodně holčiček si přeje jednorožce s křídly. :)
Co nás ještě čeká? Začátkem roku si uděláme poslední
workshop, kde nám své nápady a návrhy můžete osobně
sdělit i vy. Žádný nápad není hloupý a třeba zrovna ten váš
naše projektová skupina vybere.
Rousová, Stupková

ŠATOVSKÝ zpravodaj

Aktuální stav hromadné dopravy do Šatova
V minulém čísle zpravodaje byl uveřejněn oficiální leták vlakových spojů, který měl být platný od
15.12.2019.
Při kontrole stavu a ověřování informací zaslaných
KORDISem na náš požadavek navýšení spojů, jsme
zjistili následující:
Vyhledávače vlakových spojení na IDOSu a jízdní řády SŽDC
pořád ukazují vlaky mezi Znojmem a Retzem každou hodinu, ačkoliv máme informaci z KORDISu, že vlaky budou
jezdit jen každé dvě hodiny.
Tuto informaci potvrzují i data z rakouského vyhledávače
spojení.
Proto budeme muset upravit návrh nových spojů autobusu
na stav, který už takové zázraky ve spojení neumožňuje, ale
i tak snad dokáže zlepšit dopravu do Šatova a zvýší počet
spojení se Znojmem z 11 párů spojů na 15,5 páru.

Ceník reklamy

Městys Šatov nabízí občanům Šatova možnost propagace
ve zpravodaji, na billboardech u ČD a reklamními SMSkami.
Ceník zpravodaj A4:
1/4 strany 200,- / 1/2 strany 300,- / 1/1 strana 600,2. a 3. str. obálky + 50% / 4. strana obálky + 100%
Slevy: (nemusí být v 1 čísle, platba jednorázově za všechny
plochy, grafika může být dodána postupně do dalších čísel)
2 - 5 ploch -20% / 6 a více ploch -30%

Varianta, kterou budeme předkládat, řeší pouze spojení
v pracovní dny.
Co tato minimální varianta přinese občanům Šatova:
rozšířené ranní spojení do Znojma a především novou možnost pro školáky a pracující začínající na 7. ranní
(nyní musí ze Šatova odjíždět 5:45, po úpravě by mohli jet
až 6:20!),
spojení ve 12:20 do Znojma,
dvě nová rychlá spojení odpoledne ze Znojma do
Šatova ve 14:57 a v 16:57,
večerní spojení ze Znojma ve 20:57 a večerní spojení do Znojma ve 20:20.
Není to sice žádný zázrak, ale i toto by mohlo lidem využívajícím hromadnou dopravu zlepšit cestování. Zároveň
bychom vyhověli požadavku základní školy, aby spoj po 15.
hodině jezdil dříve (nyní 15:26 kvůli školce, která nám potvrdila, že spoj už nikdo nevyužívá), podle našeho návrhu
posouváme spoj o téměř 15 min dopředu na 15:13.
O dalším vývoji vyjednávání Vás budeme informovat.
Lenka Stupková

obec informuje

doprava šatov

Billboardy - plocha 510x240 cm: bez výlepu či instalace
1 m - 1500,3 m - 1400,-/m - (tj. 4200,-)
6 m - 1200,-/m - (tj. 7200,-) 9 m - 1000,-/m - (tj. 9000,-)
12 m 850,-/m - (tj. 10000,-)
SMS servis - rozesílka reklamní SMS (max. 160 znaků)
na registrovaná čísla pro SMS rozhlas. Aktuální počet odběratelů bude sdělen vždy při platbě. SMS sdělení může být
rozesláno v jednom dni 2x. Cena: 100,Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
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aplikace
„Česká obec“
Aktuální informace o dění v naší obci teď nově i ve
vašem mobilním telefonu – prostřednictvím aplikace
„Česká Obec“
Městys Šatov používá pro předávání informací občanům
i příznivcům městyse mobilní aplikaci „Česká Obec“.
Česká Obec je projekt, mobilní aplikace a jednotné místo,
na kterém občané
českých obcí, městských částí a měst
získají rychlé a aktuální informace o
událostech ve svém
okolí, tj. nejen o
své obci, ale např. i
o obci, kde se právě nacházejí a tráví
volný čas, kde mají
svou chalupu, nebo
jen o obci, která je
zajímá.

obec informuje

Zeptali jsme se proto projektového manažera České
Obce pana Davida Jedlinského, čím je tato mobilní
aplikace zajímavá?
Jak se říká, v jednoduchosti je síla, a právě to je pořekadlo,
které naši aplikaci vystihuje, ačkoli je to moderní, přehledný
a praktický komunikátor mezi vaší obcí a uživatelem aplikace.
A k čemu aplikace občanům slouží?
Jak jste byli doposud zvyklí dostávat informace z vaší radnice? V místním tisku, ve vaší obci, e-mailem, nebo jste prostě
ve své volné chvíli navštívili webové stránky a posléze se
dověděli, že se např. událo něco, co jste potřebovali vědět
o dvě hodiny dříve, nebo si případně potřebujete nové informace poznamenat do svého kalendáře, abyste na ně nezapomněli. A právě mobilní aplikace Česká Obec, kterou nejen
Šatov využívá a je přímo propojena s vaší radnicí, která vás
tak může o dění ve vaší obci informovat okamžitě. Aplikace
navíc pracuje s obrázky, videi, textem, externími odkazy,
najdete tu důležité kontakty na vaši obec a zároveň aplikace
pracuje i s kalendářem ve vašem mobilním telefonu, takže
si např. upoutávky na kulturní akce ve městě můžete do
kalendáře přímo ukládat.
A kromě toho, co jste zmínil, v čem je mobilní aplikace jedinečná?
Máte možnost sledovat nejen městys Šatov, ale také jiné
obce, městské části (pokud jsou do projektu Česká Obec
zapojeny), a to jednoduchým přidáním další obce v mobilní
aplikaci. Získáte tak přehled i o jiných obcích, které vás zajímají, nebo kde se momentálně nacházíte.
A jak je tedy možné začít mobilní aplikaci využívat?
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony
(tablety) s operačním systémem Android nebo iOS (iPhone).
Zde je jednoduchý návod k jejímu stažení:
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ve svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod
Play“ nebo „App Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači
zadejte Česká Obec,
po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat,
po instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace se zobrazí,
v pravém horním rohu najdete znaménko „+“, po kliku na
něj se zobrazí žluté pole s nápisem „Přidat Obec“, po kliknutí
na něj můžete jednoduše přidávat nebo odebírat obce, které chcete sledovat, dále je můžete řadit v závislosti na tom,
která obec má být první nebo druhá tím, že danou obec
přidržíte a přetáhnete nahoru či dolů,
dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled
obcí“, zobrazí se obec, kterou jste si přidali, pokud je obec
zapojená do projektu Česká Obec, zobrazí se dané příspěvky, pokud ne, obec je prázdná pouze s upozorněním, že
s námi nespolupracuje.
obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či
vpravo.
Mobilní aplikace má velikost 4,56 KB, což zabere minimální
místo v paměti vašeho mobilního zařízení. Na nové události
vás upozorní prostřednictvím notifikací (upozornění) a na
váš požadavek si načte pouze vybraný příspěvek, který vaše
město zadá. Je tedy šetrná k vaší baterii i mobilním datům.
Děkujeme za rozhovor.
V současné době máme již 271 sledujících.

Hlášení rozhlasu
do SMS
Nenechte si ujít ani jedno hlášení obecního
rozhlasu a registrujte své mobilní číslo na
úřadě městyse Šatov.

ocenění
za nejhezčí
předzahrádky
V minulém čísle jsme zveřejnili vítěze soutěže o nejkrásnější předzahrádku či balkón, truhlík.
Hodnocení se ujaly zastupitelky Květoslava Pykalová a Anna
Sovová.
Vybráno bylo 9 výherců: Bytovka č. 168, paní Csaplárová, Danielovi, Chloupkovi, Jehličkovi, Krejčová, Vinařství
Poppovi, Půstovi a Slámovi.
Protože nebyl stanoven hlavní vítěz, bude výhra rozdělena
rovným dílem mezi všechny vyhodnocené.
Slavnostní předání cen proběhlo v obřadní místnosti
úřadu dne 13. 12. 2019 v 16 hodin.
Pro příští rok připravujeme rozdělení ocenění na dvě kategorie: 1. předzahrádka a 2. květinová výzdoba oken
a balkonů. Hodnotící komise bude tříčlenná a pravidla zveřejníme v dalším čísle zpravodaje.
Všem držíme palce a děkujeme Vám, že děláte Šatov krásnější.
Lenka Stupková

ŠATOVSKÝ zpravodaj

noví
občánci v šatově
12. října jsme měli tu čest přivítat nové občánky
městyse.
Do obřadní síně se dostavili:
Darja Skopalová a Ivo Medek se synem Oliverem,
Kateřina Stojanová a Pavel Zemánek se synem Pavlem,
Markéta Holacká a Lukáš Holacký s dcerou Eliškou
a Anna a Petr Novotní se synem Šimonem.
Slavnostní chvíli uvítání malých šatováčků sledovali příbuzní
Olivera, Pavla, Elišky a Šimona, kteří zaplnili celou obřadní
síň. Milé přivítání připravily i děti z mateřské školky. Zpěv
a tanec pohladil po duši i dospělé.
O týden později jsme se setkali u stejné příležitosti s
rodinou Frlausovou a uvítali
jsme obě dcery Nelu a Stelu
rodičů Michala a Jany.
Děti od městyse dostaly na památku grafické listy, hračky,
knížky. O focení v kolébce byl velký zájem.
Děti narozené po 1. lednu 2019 dostávají také finanční dar ve výši 3000 Kč. Tuto částku městys vkládá

sázení
aleje u hřbitova

na zřízené vkladní knížky na jméno dítěte u České spořitelny. K dnešnímu dni jsme zaslali peníze na tři vkladní knížky.
Květoslva Pykalová

Den naší státnosti, 28. října, jsme oslavili vysazením
ovocných stromů do aleje u hřbitova. Navázali jsme na
výsadbu lipové aleje u příležitosti stého výročí vzniku naší
republiky. Pevně doufáme, že jsme tímto založili již tradici
a příští rok se opět setkáme u výsadby dalších stromů pro
Šatov.

obec informuje

Za chladného a deštivého počasí občané Šatova a dva týmy
Tatranu Šatov vysadili 2 třešně a 7 višní. Stromy, které darovaly obci. Všichni byli vybaveni potřebným nářadím, jen
na vysvobození kořenů z pletiva jsme si půjčili od sousedů.
Vodu stromům jsme donesli ze studny na hřbitově a úžasně
nám práci usnadnili Kropáčovi, když dovezli vodu v barelech
na malotraktoru.

slunečním úžehem. Pracovníci obce ke stromům zabudovali
opěry a pevně je vyvázali, aby stromy neponičil silný vítr.
V jarních měsících získají stromy i ochranu nátěrem před
slunečními paprsky a zastřihneme koruny stromečků pod
odborným dohledem dendrologa.
Darované stromy budou označeny cedulkami se jmény dárců.
Děkujeme všem za stromy, pomoc a i péči o stromy v budoucnu.
Lenka Stupková

Pro sadaře a jejich doprovod bylo připraveno na místě i teplé občerstvení v podobě výborné gulášové polévky a svařáčku, nezapomněli jsme s čajem na děti.
Tyto nové stromy nahradily již mrtvé nebo nemocné sakury. Lokalita je na velice slunném místě a kůra stromů trpí
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beseda
se školní družinou

Děti ze školní družiny aktivně reagovaly na výzvu
městyse a zapojily se do ankety Vize rozvoje Šatova.
Proto jsem požádala paní Dolákovou, zda by mě mohla
i s dětmi navštívit na úřadu městyse. Setkání proběhlo 24.
října. Chtěla jsem osobně poděkovat všem dětem z družiny
za jejich obrázky, které nakreslily. Vzniklo hodně krásných
obrázků toho, co se dětem v Šatově líbí, nebo co jim chybí.
Společně jsme si prohlédli celý kulturní dům, debatovali
jsme, malovali i řádili v sále a pochutnali si na výborném
dortu. Pro příště už vím, že nejlepší dětský dort je Oreo
dort.:)
Děkuji všem za návštěvu a budu se těšit na další krásné
setkání a výkresy. Dohodli jsme se, že začneme připravovat
obrázky do kalendáře Šatova na rok 2021.
LS

V družině
se pořád
něco děje
Jednoho dne mne tak napadlo, co vlastně dělají děti
po vyučování v družině. A co náhoda nechtěla, asi do
hodinky jsem potkal v obchodě paní vychovatelku
Dolákovou.

obec informuje

Slovo dalo slovo a já jsem zjistil, že děti se tedy nenudí.
Vyrábějí různé ozdoby, hrají hry, malují obrázky, chodí na
naučné vycházky atd.. Pro představu jsem vybral pár fotografií. Kdo by se chtěl dozvědět více jako já, podívejte se na
web družiny: www.zssatov.cz/druzina :)
TM, foto: Dana Doláková
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Šatovská
privilegia
v Národním archivu
ve Znojmě
S naší kronikářkou, paní Pykalovou, jsem absolvovala několik návštěv v archivu ve Znojmě za účelem
studia historických listin udělujících Šatovu různá
privilegia.

Originální PF
pro Šatov
Říkal jsem si, jakou zajímavostí překvapit občany Šatova
a napadlo mě, že bych se mohl pokusit získat přání od prezidenta republiky. A povedlo se. Zde přinášíme fotku. Originál
je vystaven na obecním úřadě.
T. Malach

Zastupitelka paní Sovová přišla s návrhem vyrobení několika
kopií těchto privilegií pro výzdobu úřadu městyse. Finanční
náklady na výrobu jedné faksimilie byly odhadnuty na 5000
Kč. Při komunikaci s Archivem v Brně mě ujistili, že takovou
zakázku nemohou z kapacitních důvodů, přijmout.
Myslím si, že je škoda, aby byly listiny dostupné pouze v badatelně archivu. Vím, že historie naší obce Šatováky skutečně zajímá, o čemž jsme se přesvědčili na besedě o šatovské
šibenici a trestním právu na jižní Moravě.
Proto jsem využila služeb profesionální fotografky a pro potřeby městyse jsme pořídily fotografie všech listin privilegií
Šatova. Fotografování trvalo více jak 5 hodin. Byl to tělocvik,
ale stálo to za to.
Krásu těchto listin budete moci obdivovat v dalších
číslech šatovského zpravodaje.
Také zpracováváme seznam všech starostů obce od roku
1850. O odbornou spolupráci požádáme i pracovníky Muzea
Znojmo. Texty pak zpřístupníme všem i na webu městyse.
Fotografie budeme mít k dispozici do konce ledna.

MILÝ ŠATOVÁKU,
POZNEJ SVOJI DOMOVINU

(zdroj: Obec Šatov, vlastivědné příspěvky, Dr. Wieder Ludwig)

obec informuje

Teprve pak si jí budeš vážit a naučíš se ji mít rád.
Šatov leží na mořském dně. Stopy moře jsou všude v okolí
a také v obci samé. Mnohé sklepy na obou stranách potoka Daníže jsou vyhloubeny v mořském dnu. Písek má tak
stálou pevnost, že ve sklepech není třeba žádného vyzdění.
Sklepy na západní straně jsou opravdovým lovištěm mušlí.
V písečných příkopech východně od obce jsou pod sutí zbytky mušlí a šneků. Šatovskou keramikou zpřístupněné písky
na hrázi rybníka u Chvalovic ukazují usazeniny stojaté vody
v deseti až patnácti vrstvách.
Jemný písek se nazývá „větrný“, protože si místní mysleli, že
ho přinesl vítr, ale je to pravý mořský písek. Objevuje se tu
i mořské bahno, které se vyskytuje všude jako jíl.
Kdy tady obrovská vodní plocha byla? Jaké dosahovala
hloubky? Před asi miliónem let prý dokonce překročila pětsetmetrovou výšku des Spittelmais. Šatov leží 240 metrů
nad úrovní Jaderského moře, respektive Středozemního
moře, se kterým bylo naše moře na západě ve spojení.
Následně doba ledová a meziledová vtiskly naší krajině její
dnešní podobu. 		
K. Pykalová, kronikářka obce
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SPOLEK ŠATOVSKÝCH VINAŘŮ

Po náročnějším období, které má každý vinař, jsme
se sešli u pěkné akce zvané „FESTIVAL MLADÝCH
VÍN“ konané 16. listopadu.
Cílem tohoto setkání je možnost ochutnat mladá, mnohdy
ještě „kalná“ vína od místních vinařů.
V letošním roce jsme to pojali trošku slavnostněji. Již v 11
hodin jsme se sešli před místním kostelem svatého Martina,
kde proběhla mše se slavnostním posvěcením mladých vín.
Tato vína jsme před kostelem nabídli k ochutnání všem, kteří se mše zúčastnili.

naši vinaři

ledne se skleničkou mladého vína pomalu přešlo k večerní
zábavě, kde k tanci a poslechu zahrála skupina FREE BAND.
Všichni se náramně bavili, a to je pro nás odměnou.

K dobré atmosféře přispěl i sbor z Chvalovic, který nám ke
skleničce vína zazpíval lidové písničky. Po krátké degustaci
posvěcených vín jsme se společně vydali za svatým Martinem, který přijel na krásném bílém koni, sklepní ulicí až
k místnímu kulturnímu domu.
Od 13-ti hodin jsme již všichni ochutnávali mladá vína,
poslouchali a zpívali při cimbálové muzice Antonína Stehlíka. Nechyběla ani svatomartinská husa, která se podávala
s červeným zelím a houskovým knedlíkem. Příjemné odpo12

Děkujeme všem 431 návštěvníkům za účast a těšíme
se na příští ročník.
Za spolek šatovských vinařů
Martin Rajnoha

ŠATOVSKÝ zpravodaj

Myslivci
oslavili svátek
svatého Huberta!

žena za doprovodu mysliveckých trubačů, kdy zazněla celá
,,Svatohubertská mše od Petra Vacka“.
Po mši svaté byl, jako již tradičně bývá zvykem, zajištěn i doprovodný program v kulturním domě v Hnanicích. Hosté
mohli posedět při hudbě, dobrém jídle a pití, nechyběla bohatá tombola a doprovodný program mysliveckých trubačů.
Každoročně je tato akce z části sponzorována sponzory
a to hlavně okolními vesnicemi. Chtěla bych touto cestou poděkovat paní starostce a zastupitelům Městyse Šatov za finanční podporu, která byla pro realizaci akce poskytnuta.

pozvánka
Dále bychom Vás chtěli pozvat na
Myslivecký ples,
který se bude konat dne
Dne 19. října 2019 se v Hnanicích v kostele sv. Wolfganga
konala Svatohubertská mše, v pořadí již IV.
Tato krásná myslivecká tradice se konala na počest svatého
Huberta, patrona myslivců a lesníků. Celá mše byla slou-

18.1.2020 od 20 hodin
v kulturním domě v Šatově.

Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Jednatelka MS Daníž Zdeňka Kořínková

Šatováci
za kulturou
Dne 31. 10. 2019 se šatovští senioři vydali do znojemského divadla na slavnostní koncert Světem
operety. Zde vystoupil Johann Strauss orchestr Videň - Coburg „Die flotten Geister“ (vzletný duch). Uvedený orchestr
se specializuje na hudbu rodiny Straussů a jejich současníků. Orchestr má se slavným Johannem Straussem zeměpisnou souvislost. Sídlem orchestru je totiž bavorské město
Coburg. Uměleckým vedoucím orchestru je Jiří Preisinger,
který stál u zrodu tohoto hudebního tělesa. Sólisty byli Juraj
Nociar a Marta Hanfová. A co jsme mohli obdivovat? Např.
od Franze Lehára „Vás ženy jsem líbal rád“, „Na krásném
modrém Dunaji“ od Johanna Strausse, „Polskou krev“ Oska-

ra Nedbala, „Čardášovou princeznu“ Emmericha Kalmára
a další. Znojemské divadlo navštívili i naši rakouští sousedé,
a tak na závěr zazněla známá píseň „Škoda lásky“, a to česky i německy. Co říci závěrem? „Opravdu krásný zážitek!“
Mgr. Květoslava Pykalová

Ochotnické divadlo v Šatově – Třebivadlo

kultura v obci

V létě nás kontaktovali zástupci ochotnického divadla Třebivadlo, zda by si u nás v kulturním domě mohli zahrát divadlo. „Jedeme
k vám na víno, tak bychom se rádi nějak revanžovali. Hrajeme hlavně
pohádky, ale nacvičili jsme představení pro dospělé a chceme Vám ho
ukázat“. Telefonoval režisér divadelního souboru pan David Květoň.
Byli jsme plni očekávání, co se může pod názvem „Ženy v ráji aneb muži v háji“ skrývat. Realita nám vzala dech už od začátku
Úvod a reklamy od principálky Yvony Foučkové nás vrátily do dob televizního reklamního „vajíčka“.
Uvítání diváků hlavní ženskou postavou Madlou nás upozornilo, že se
můžeme těšit na překvapení. A nemýlili jsme se. Sami můžete posoudit
z fotografií z představení.
Zaplněný sál sledoval variaci na Dívčí válku s věštbami do 21. století,
které vyvolávaly salvy smíchu. Potlesk zasloužil i optimistický závěr s doporučením, abychom se snažili udržet ve svých domácnostech rovnová- Pochvala aktérů na akustiku sálu volá po dalším
hu ženského a mužského elementu.
otestování divadelními soubory.
LS
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Dýňová stezka
v netradičním kabátku
...a to hned v několika ohledech. Jiní pořadatelé, jiné
místo konání, odlišný způsob prezentace... Zastupitelé Šatova nás, ŠATOVSKOU CHASU, požádali, abychom se ujali uspořádání této krásné akce, která má
pobavit nejen naše šatovské prcky, ale samozřejmě
také jejich doprovod v podobě maminek, tatínků,
babiček a ostatních rodinných příslušníků.
Náš cíl byl od počátku naprosto jasný: pobavit děti! Za prvé
krásnými kulisami v podobě vyřezaných dýní, hudbou, při
které si s chutí zatancují a spoustou her se sladkou odměnou pro všechny. V neposlední řadě kouzelnou lampiónovou
procházkou zvanou DÝŇOVÁ STEZKA. Naším úmyslem
nebylo děti děsit, a proto jsme od strašení a podobných
praktik ustoupili. Doufáme, že se nám děti budou každoročně vracet natěšené, s úsměvem a ne ve stresu a se strachem, kde a co na ně vybafne!
Celé té slávě předcházelo několik týdnů plánování, shánění
materiálů pro výrobu dekorací a následně samotná výroba.
Vše jsme samozřejmě chtěli udělat s co nejnižšími náklady,
a proto jsme v podstatě veškeré dekorace vyrobili svépomocí. S výrobou vstupní brány, jež tvořila velká dýně, jsme
potřebovali pomoci od profíků, a proto jsme oslovili zámečníka Vladimíra Plocra a malíře-natěrače Jindřicha Pavelku.
Oba zmiňovaní bez mrknutí oka pomohli jak materiálně, tak
i přiložením ruky k dílu, a to vše zcela zdarma. Dalšími nenahraditelnými partnery, kteří v těch nejtěžších momentech
příprav nikdy neřekli ne a byli okamžitě nápomocni, byli Pavel a Stáňa Kopečkovi. Hlavním sponzorem akce byl MĚSTYS ŠATOV. Bez jehož finanční pomoci, zapůjčení prostorů
a ostatních věcí, by se tato akce vůbec neuskutečnila.
Všem zmíněným proto DĚKUJEME.

(smích), jsme pro jistotu tento bláhový nápad z programu
vyškrtli. Po několika pózách u zasazené lípy před objektivy
fotoaparátů se šlo na věc.

První zábavychtivci se začali scházet v obecním dvoře mnohem dřív, než jsme očekávali, a proto se vše dochystávalo
tak nějak za pochodu. Ani jsme se nenadáli a už jsme na
dvoře měli dětí jako smetí a jejich skřehotání a smích byly
slyšet z každého koutu. Někteří rodiče, pojídajíc lahodnou
dýňovou polévku, samozřejmě vše bedlivě sledovali ze zálohy a se svařáčkem či pivkem v ruce povzbuzovali své ratolesti při připravených soutěžích. Jiní při degustaci některého
z likérů podávaných v likérovém doupěti zvaném „U dvou
strašidel“ jen tak klábosili a sledovali tančící děti, které byly
k nezastavení.

kultura v obci

O kus dál se pro změnu dlabalo, škrábalo a vyřezávalo.
Všichni, kdo měli ruce a nohy, ale hlavně chuť, se pokoušeli
vyřezat co nejkrásnější dýňové strašáky - prostě nádhera...

No a teď už k samotné akci. Vše začalo netradičně
sázením lípy, kterou se ŠATOVSKÁ CHASA rozhodla
pořídit za finance utržené při pořádání KROJOVANÉHO POSVÍCENÍ.
Na zelené ploše před vstupem do mateřské školky se sešlo
i pár rodičů a prarodičů se zvědavými dětmi, což bylo velmi pěkné. Původně jsme mysleli, že do sázení zapojíme i
děti, ale nejspíš by nám vzniklo několik hnědých sněhuláčků
a vědomi si toho, že velkou pochvalu bychom od rodičů pravděpodobně nedostali a ze strachu o vlastní život
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Rozhodně se nikdo nenudil a tím myslím i pořádající CHASU,
která kmitala jako o život, aby všem splnila všechna přání.
Pomalu se začalo stmívat. „HURÁ, UŽ BUDE STEZKA,“ křičela všechna ta prťata.

Z repráků zazněl pokyn k seřazení se do průvodu, rozsvícení
lampiónů a vyrazilo se na dlouho očekávaný špacír. Naplánovaná trasa byla vyzdobena přibližně šedesáti rozsvícenými, různě se tvářícími dýňovými strašáky.
Doposud vše na jedničku
- jen ty schody pod kostelem... Zcela záměrně jsme
stezku vedli právě tudy, a to
kvůli lehkému tajemnu, jež
tato ulička nabízí. Jakož to
„pořádající batolata“ této
akce, jsme si neuvědomili,
že se průvodu zúčastní nejen děti, ale také senioři a maminky s kočárky. Proto se velice omlouváme s příslibem, že
v dalších letech zcela určitě ŽÁDNÉ SCHODY NEBUDOU!
Na vytrvalce, kteří i přes tuto „překážku“ dokončili dýňovou
stezku, čekala ve dvoře KD úplně jiná atmosféra v podobě
rozsvícených dýní, svíček a zapálených ohňů, nad kterými
ihned začaly vonět první opečené špekáčky. A že jich bylo!
No a pak už se jen jedlo, pilo, tančilo a zpívalo.

Možná jste si všimli, že jsme začátkem této akce spustili
VEŘEJNOU SBÍRKU NA KROJE.
Podařilo se nám vybrat 8 000,- Kč, které samozřejmě vložíme na transparentní účet vytvořený pro tento účel. Naším
úmyslem totiž je nechat vyhotovit plnohodnotnou sadu krojů pro každoroční pořádání ŠATOVSKÉHO KROJOVANÉHO POSVÍCENÍ.
Ve spolupráci s MĚSTYSEM ŠATOV jsme proto již
udělali několik kroků:
vyřízení dotace na nové kroje ve výši 81 000,- Kč
založení transparentního účtu, kam může kdokoli
posílat jakoukoli částku na vyhotovení nových krojů a zároveň můžete sledovat výši již vybrané částky. Číslo tohoto
účtu najdete na stránkách městyse www.obecsatov.cz nebo
také na facebooku v nově zřízené veřejné skupině ŠATOVSKÁ CHASA
zakoupení sbírkové kasičky, která bude pro případné
dárce umístěna v kanceláři MĚSTYSE ŠATOV a bude také
na všech veřejných akcích pořádaných MĚSTYSEM ŠATOV
a spolkem ŠATOVSKÁ CHASA

Transparentní
sbírka
na šatovské kroje
Dovolujeme si Vás informovat, že od 1.1.2020
bude spuštěna veřejná sbírka na kroje
pro Šatovskou chasu.
Přispívat můžete na transparentní účet zřízený
v Komerční bance číslo účtu:

123-0834000277/0100 nebo

hotovostí do kasičky, která je zabezpečená pečetěmi proti neoprávněnému nakládání s obsahem. Kasičku naleznete vždy na akcích městyse a Šatovské chasy
nebo bude trvale uložena v kanceláři úřadu městyse.
Aktuální stav účtu můžete sledovat na stránkách:
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/profi-ucetmestys-satov-cz.

kultura v obci

Přispějte na dobrou věc, která bude i pro budoucí pokolení Šatova.
Lenka Stupková a Šatovská chasa

Doufáme, že jsme naplnili Vaše očekávání a že se Vám DÝŇOVÉ HARAŠENÍ v našem podání líbilo. Věřte nám, že drobné nedostatky odstraníme a příští rok pro Vás se stejným
nadšením jako letos připravíme ještě více zážitků.
Saša a Péřa
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Slavnostní
zahájení adventu
v Šatově
V pátek 29.11.2019 jsme se sešli ve dvoře kulturního
domu, abychom společně přivítali adventní čas.
Od 16. hodin jste si mohli v sále zakoupit vánoční výrobky
místních školáků nebo se občerstvit ve školní kavárničce.
Bylo co obdivovat, protože vánoční výrobky byly opravdu
krásné. Děkujeme.
V 17 hodin se na pódiu, které bylo novinkou letošního roku,
objevila starostka městyse Šatov ing. Lenka Stupková a ta
akci zahájila svým projevem. Poté přivítala místního faráře,
pana Ladislava Bublana, který nám svým vyprávěním osvětlil, jak má vlastně takový adventní čas probíhat.

kultura v obci

Projev pana faráře vystřídaly děti z mateřské školy, které
předvedly čertovský rej a ten doplnily krásnými vánočními
básněmi a písněmi. Mezi tím se přichystaly děti ze základní školy. Společně se pokusily svým pokřikem „stromečku
rozsviť se“ rozsvítit vánoční strom, který se tyčil uprostřed
nádvoří. K radosti dětí a všech přihlížejících se to podařilo,
i když pro větší napětí, až napotřetí. Poté již mohly děti ze
základní školy předvést svůj vánoční program, který nás
vnesl do krásné předvánoční atmosféry. Tu podpořil i skvělý
hudebník Vojta Svatoš se svými vánočními písněmi.
Na zahřátí jsme mohli popíjet svařené víno, které daroval
Spolek šatovských vinařů a Znovín Znojmo, zelnou
a gulášovou polévku. Na památku jste si mohli odnést
novinku letošního roku ŠATOVSKÝ KERAMICKÝ HRNÍČEK nebo si zakoupit ručně vyráběné vánoční dekorace,
cukroví a likéry v malé vánoční tržnici.
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Nechyběly ani tradiční klobásky od místních hasičů.
A co následovalo? Za zvuku bubnů a třaskavých fontán
přišli mezi návštěvníky čerti, kteří se prohnali dvorem
a hledali hříšné duše. Pekelnou taškařici ukončil až příchod
Mikuláše v doprovodu andělů, kteří prošli mezi smrtelníky a společně se usadili na pódiu, kde byl pro každého
připraven bohatý mikulášský balíček.
Ke konci nás trošku potrápilo počasí, ale na spokojenosti
spoluobčanů to nebylo vůbec znát.
Děkujeme všem, kteří pomáhali při přípravách a na
akci samotné. Těšíme se na příští rok.
Martin Rajnoha, Tomáš Malach

Hrníčky
s motivem Šatova
Hrníčky s motivem Šatova si můžete zakoupit za 60,-Kč/ks
na obecním úřadě anebo v restauraci U Waldů.

ŠATOVSKÝ zpravodaj

SDH šatov
rekapituluje...
Dobrý den, dovolte mi, abych za SDH ŠATOV přispěl
pár řádky do Šatovského zpravodaje. Rád bych vám
shrnul činnost našeho sboru za celý rok 2019.

Květen je pro nás měsíc sportovní. V tomto měsíci pořádáme již tradiční SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU. Letos se
na soutěž sjelo 9 mužstev, z toho jedno bylo až z dalekého
Kunštátu z okresu Svitavy. V kategorii mužů zvítězilo domácí
mužstvo a v kategorii žen rovněž domácí družstvo.

Náš sbor se během roku podílel na mnoha kulturních, pracovních, technických či společenských akcích.
V únoru jsme uspořádali tradiční MAŠKARNÍ MASOPUST, který obsahuje průvod masek městysem s malou
Dechovkou a večer je zakončen taneční zábavou. Masek se
sešlo vcelku dost, ale to neznamená, že v dalším roce se
nemůžete přidat do maškarního průvodu třeba i vy. Vítán je
každý, kdo je příznivcem dobré zábavy.

Duben byl pro nás měsícem, ve kterém jsme spolupracovali
s VOJENSKÝM MUZEEM BRNO, se kterým již dlouhá léta
spolupracujeme při konání na jejich akcích, jako třeba letošní akce zvaná ŽIVOT ZA ŽELEZNOU OPONOU.
U bunkru, který tato organizace drží ve své kráse a plném
vybavení, pořádáme různé akce jako je třeba: STAVĚNÍ
MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC.

Po letní pauze jsme se rozhodli letos pořádat první ročník
akce VELKÉ UKONČENÍ PRÁZDNIN.
Akce proběhla formou velkého dětského dne, kde se hrálo,
zpívalo, tancovalo, pekly se špekáčky a večer jsme zakončili
stanováním. Byl to první ročník (zkušební). Víme, co v příštím dopilovat a co vylepšit. V této akci nás podpořil Městys
Šatov a spolupracoval také Myslivecký spolek, kterým za
podporu a pomoc děkujeme. Tuto akci bychom chtěli zavést
jako každoroční tradici pro naše nejmenší, a to nejen ze Šatova, ale i ze sousedních vesnic, aby nás bylo co nejvíce...
Rozloučíme se s prázdninami a uvítáme nový školní rok.

Plánované
akce na rok 2020
Maškarní masopust
Stavění máje a pálení čarodějnic
Soutěž v požárním sportu
VELKÉ UKONČENÍ PRÁZDNIN

naši hasiči

Jménem celého sboru bych vám chtěl poděkovat za dřeviny,
haluze a ostatní materiál, shromážděný na zapálení slavnostní vatry. Bez vás bychom nedocílili toho, co tam každý
rok máme. Ale patří k tomu i nepříjemnosti. Někteří vozí i
to, co tam opravdu nepatří. T řeba pneumatiky a lakované
dřevo. TOTO TAM OPRAVDU NEPATŘÍ! Poděkování patří
také Zemědělskému družstvu za nahrnování vatry. Budeme
rádi za vaši podporu i v dalších letech. Děláme to hlavně
pro ty nejmenší a to jsou děti. Navážet materiál na vatru se
může od 1.3.2020!!!

22.2.2020
30.4.2020
9.5.2020
29.8.2020

Jménem SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ bych
chtěl poděkovat za vaši přízeň, podporu a důvěru,
kterou máte vůči nám.
Dovolte mi popřát Vám šťastné a veselé prožití
svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví a dalších
úspěchů v NOVÉM ROCE 2020.
Za SDH Šatov Vladislav Beck
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spojovačka

Pohádka
aneb čteme dětem
Adolf Wenig - O nepravém a pravém čertu
Byl jednou jeden chudý člověk, ženu měl a pět dětí, a jíst
nebylo co. Měli kmotra bohatého, sedláka ve vsi, ale byl
lakota učiněná, nedal ani kouska chleba. A tak ti lidé bídu
třeli, o hladu vstávali, o hladu lehali.
Přihodilo se jednou, když šla chudá žena do cizí vsi si kousek
chleba dětem vyprosit, že se dala cestou podle potoka, kde
byl břeh podemletý.
A jak po břehu kráčí, najednou se pod ní utrhne kus země.
Jen jen se zachytila, že nepadla do potoka. A tu vidí, jak za
utrženým kusem země veliký hrnec na světlo se vyvalil, plný
dukátů. V radosti hned žena do klína peníze hrabala a rovnou domů. Měli po nouzi. Schovali peníze na půdu do truhly, aby o nich žádný nezvěděl. Žena pak jeden dukát vzala
a šla ke kmotříčkovi, že by ráda pecen chleba. Sedlák se na
ni utrhl, že nemá pro žebráky, ale jak uhlídal dukát, hned
zpíval jinou. Přinesl chleba a ptal se, kde ten peníz sebrali.
A žena, dobrák, všecko mu pověděla, jak tou nenadálou
příhodou přišli ke jmění.
Tu sedlák, lakota, záviděl jim bohatství a povídá selce:

omalovánka

„Rád bych ty peníze dostal, ale jak na ně?“ A selka byla ještě
lakotnější než muž, hned radu našla. „Víš-li co, zabijeme
v noci naši černou krávu, stáhneš z ní kůži a oblékneš i s
rohy na sebe. Potom k půlnoci jdi k chalupě, zatluč na dveře, ohlas se, že jsi čert a že chceš peníze.“
Sedlák poslechl a udělal podle ženiny rady. Před půlnocí byl
u chalupy, na dveře bouřil a řetězem řinčel. Ten chalupník
vystrčil hlavu oknem a ptá se, kdo je to a co chce.
Sedlák huhlal: „Já jsem čert a jdu si pro peníze.“ V chalupníkovi byla malá dušička, když viděl černou hlavu rohatou,
a povídá ženě: „Slyšíš, jde si pro peníze, dej mu je, já s tím
nic mít nechci.“ Ale žena byla kurážnější a že nedá, kdovíco
prý to za šidbu.

dětský koutek

Tak sedlák marně obcházel kolem okna, a jak bylo po půlnoci, odešel. Myslil si, že bude-li chodit denně, že je přec
postraší. Přišel na druhou noc zase a se hřmotem žádal
o peníze. Ale nedostal ani tenkrát nic. Chalupník však už byl
tak ulekaný, že řekl ráno ženě: „Slyšíš-li, přijde-li ten čert
ještě jednou, sám mu poklad vydám. Však kdovíjaké jsou
to peníze.“ S tím úmyslem svěřil se i kmotrovi, který jakoby
nic, po ránu přišel na výzvědy. Tu si kmotr myslil: „Už je
vyhráno; v noci přijdu potřetí a dostanu peníze.“
Toho večera po práci stál chalupník na návsi a tu jde okolo nějaký myslivecký. Zaprášený byl po cestě, utrmácený
a povídá: „Člověče dobrý, nech mne u sebe na noc.“ Chalupník mu na to: „Jestli jen se ničeho nebojíte, rád vám
dám nocleh.“ Myslivec řekl: „Nebojím se,“ a vyptával se, co
a jak. Tu mu chalupník celou tu příhodu o penězích vypravoval a o čertu, který si pro ně chodí. Myslivec prosil, jen aby
mu dali nocleh, že s nimi pekelného hosta chce dočkat, že
strach nemá. A chalupník byl rád, že jim bude veseleji, vedl
myslivce domů.
18

ŠATOVSKÝ zpravodaj

Táhla jedenáctá hodina, před chalupou zase ozvalo se řinčení a hluk. Chalupník už se chystal, že ty
peníze vydá. Myslivec povídá: „Otevřte mu dveře.“ Žena nechtěla, jen ať ho nechají, že snad
zas odejde. Tu myslivec sám se zvedl, šel a otevřel dveře. Ta obluda rohatá vstoupila do sednice
a myslivec se zeptal: „Co jsi a co tu pohledáváš?“
„Já jsem čert a jdu si pro peníze!“ A myslivec mu
na to: „Ty jsi čert a já taky. Půjdem, kam patříme.“
Chytil milého kmotra a oknem s ním do povětří uletěl. V sednici jen trochu smradu a kouře zůstalo po
pekelném myslivci.
Teď měl chalupník od čerta pokoj. Kmotra se přišla
ráno ptát do chalupy, jestli tam kmotr nebyl, ale chalupnice povídá: „Nebyl tu už dávno; ani nepamatuji.
Ale kmotřičko, stala se to divná příhoda dnes v noci
u nás.“ A chalupnice vypravovala selce všechno. Ta
hned věděla, že jejího muže čert do pekla odnesl,
ale ani nemukla, neprozradila se. Chalupník pak
z peněz nalezených koupil si pěkný statek a byl dobře živ se ženou i s dětmi.
Zdroj: www.cist.cz

Vánoční vyrábění
v mateřské škole
Koncem listopadu se sešli v mateřské škole rodiče
(přesněji řečeno maminky, babičky a jeden tatínek),
aby spolu s dětmi vyrobili vánoční ozdoby na stromek před mateřskou školu.
Rodiče si s sebou přinesli kromě materiálu na výrobu i velkou škálu námětů, a pokud mohu posoudit, i dobrou náladu.
Dospělí se zhostili složitějších úkonů, ale ani děti nezahálely
– podávaly materiál, chodily si půjčovat ozdoby k „sousedům“ atd.
Ve výsledku vznikly ozdoby, z nichž každá byla jiná. Některé
byly z recyklovatelného materiálu, jiné ze dřeva, další z polystyrénových koulí, korálků, oříšků, šišek atd.
O kreativitě a šikovnosti rodičů se můžete přesvědčit, když
se přijdete podívat na stromek před mateřskou školou.
Obrázky z vyrábění a nejenom z této akce jsou na webových
stránkách mateřské školy (www.mssatov.cz).
Jana Doválelová

Vtipy:
1. Paní učitelka se ptá Pepíčka: „Pepíčku, jak se značí nekonečno?“
Pepíček odpoví: „Ležatou osmičkou, prosím.“
Paní učitelka: „Dobře. A co myslíš, kolik je nekonečno mínus jedna?“
Pepíček se zamyslí a po chvíli říká: „Ležatá sedmička, prosím.“
2. Máma se ptá:
„Kdo rozbil to okno?“
Syn jí odpoví:
„Já ne, to ti Japonci – Onoseto a Onosamo!“
3. Jak poznat dospělého?
Tak, že jí okraje od pizzy, ne protože by chtěl, ale
protože si pizzu zaplatil.

hádanky:
1. Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou
nevidí. Co je to?
(oči)

školka

2. Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne.
Kdo je to?
(hlemýžď)
3. Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím
na zádech. Kdo jsem?
(řeka)
4. Janin táta má 5 dcer:
dcera se jmenuje A
dcera se jmenuje E
dcera se jmenuje I
dcera se jmenuje O
Jak se jmenuje 5. dcera?

(Jana)
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Vánoce
očima žáků
základní školy
Jak si představuji letošní Vánoce
Přeju si, abychom byli pohromadě s rodinou a byli všichni
zdraví. Chci péct cukroví, těším se na lososa a bramborový
salát. Těším se, až půjdeme nakrmit pejsky, protom příjdeme domů a pod stromečkem najdeme dárky. Už aby byl
Silvestr, budeme zapalovat ohňostroj a přivítáme nový rok.
(Marek Javůrek, 5. třída)
Vánoce
Už se těším na Vánoce. Doufám, že dostanu hromadu dárků
a budou krásné Vánoce. Hlavně ať máme hodně štěstí
a zdraví. Doufám, že mamka se už uzdraví. Samozřejmě se
těším i na rok 2020.
(Dalibor Rajnojha, 5. třída)
Vánoce a Nový rok
Moje Vánoce bych si přála mít klidné a hezké. Na první věc,
co si vzpomenu, jsou moje zvířátka, aby se měla dobře a v
klidu. Mám kočičky, které mám moc ráda. O Vánocích zdobíme stromeček. Na Vánoce maminka vaří bramborový salát
a kapra nebo řízky. Dárky připravuji mamince a tátovi. A pro
rodinu si přeji štěstí, zdraví a lásku. Na Vánoce bych si přála,
abychom byli pohromadě s rodinou a abychom se nikam
nestěhovali! To je moje největší přání!!!
(Sandra Štouračová, 5. třída)
Cukroví
Dva dny před Štědrým dnem jsem šla k babičce péct cukroví. Já, babička a teta jsme začaly dělat těsto na linecké,
já a teta jsme vykrajovaly hvězdičky, zvonečky a další tvary.
Babička to dala péct a začalo čekání. První várka se povedla,
druhá a třetí taky. Daly jsme péct čtvrtou várku a najednou začala skvělá pohádka. A po chvíli jsem se tety zeptala:
„Nepálí se tady náhodou něco?“ A měla jsem pravdu. Čtvrtá
várka se nám spálila, ale mně to nevadilo. Mohla jsem to
totiž sníst.
(Tereza Fousková, 7. třída - zkráceno)

škola

Naše Vánoce
Listopad: To už je čas, kdy se začínají balit dárky. Těšíme se
na Štědrý den. Amy ve škole vyrábíme dárky na Adventní
trhy. Děláme to tak každý rok. Koncem listopadu máme vystoupení, kde zpíváme a prodáváme výrobky.
Prosinec: První adventní neděli se zapaluje svíčka. Začíná
se péct cukroví, které provoní celý dům. 5. 12. navštěvuje
děti čert, Mikuláš a anděl. Vybíráme stromeček a zdobíme
celý dům. Potom k nám jezdí návštěvy. Děti píšou dopisy
Ježíškovi, co by si přály k Vánocům. S blížícím se Štědrým
dnem lidé začínají zdobit stromky. Je Štědrý den a lidé si
chodí do kostela pro světlo. Drží půst, aby viděli zlaté prasátko, připravuje se Štědrovečerní večeře. Kolem večerní
hodiny jdeme jíst a připravujeme talíř pro náhodného hosta.
Rozkrojíme jablíčko a potom už jdeme vyhlížet Ježíška. Až
zazvoní zvoneček, jdeme ke stromečku a rozbalujeme dárky. Těšíme se z dárků a pouštíme si pohádky. Všichni jsme
šťastní a užíváme si Vánoc.
(Aneta Pločková, 5. třída)
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Záhada
Vždy, když na Vánoce jíme štědrovečerní večeři, tak mě zajímá, jak se rodičům vždy povedlo zazvonit na zvoneček,
i když jsme byli všichni u stolu. Doteď jsem to nezjistil, ale
myslím, že tento rok se to už povede.
(Jakub Sýkora, 7. třída)
Všechno společně
Byl večer, den před Vánocemi. Maminka mi nabídla, abych si
poprvé ozdobila náš velký vánoční stromek, jak chci jenom
JÁ. Začala jsem tedy zdobit. Můj stromeček se mi na můj
první pokus moc povedl. Jenže když jsem dávala andělská
křídla na vršek stromečku, moje židle, na které jsem stála, se začala kymácet. Rukou jsem se chytla za větvičku
a stromeček se převrátil. Samozřemě se nám rozbily všechny baňky, které jsem tam celý večer dávala, naštěstí mně se
nic nestalo. Taťka zvedl stromeček, mamka zametla střípky.
„Ale co teď?“ řekly jsme se ségrou. Maminka se objevila
s krabicemi v rukou. „Ozdoby!“ vykřikly jsme. Maminka přinesla krásné bílé ozdoby po babičce. Všichni jsme si nazdobili stromeček společně. A o tom jsou Vánoce – o tom, že
děláme všechno společně.
(Eva Šimečková, 8. třída)
Co je nejdůležitější?
Co je nejdůležitější na Vánocích? Pro mě je nejdůležitější na
Vánoce být s celou rodinou, a aby se povedl bramborový
salát. Je taky důležité, abych nesháněla dárky 24. prosince
v sámošce a mít je už zabalené, ozdobené a připravené na
večer. Pro moji maminkuje důležité, aby se nedodělávalo
cukroví 24. prosince, protože pak má fofry, aby stihla uklidit,
než taťka půjde smažit kapra a dělat nejdůležitější jídlo večera, které na večer už skoro nezbyde – bramborový salát.
U taťky je důležité, aby stihl alespoň jednu pohádku po jeho
dřině se stromečkem, než bude muset někam nečekaně odjet (dva roky po sobě musel jet taťka do práce). Můj brácha
má za nejdůležitější věc zabalit můj dárek dřív, než začnu
šmejdit, co pro mě kdo má. Babička a děda považují za nejdůležitější věc zavolat nám všem ještě před šestou hodinou
ranní. Tím nás probudí a Vánoce mohou začít.
(Jana Křivánková, 9. třída)
…abychom byli se svými blízkými a užívali si každou sekundu, co jsme spolu…
(Vanesa Ženčúchová, 9. třída)

Moje dokonalé Vánoce by měly být na sněhu. Jít ven stavět
sněhuláky nebo se jen jít projít. Sejít se zase u štědrovečerního stolu se svou rodinou. O Vánocích by se mělo odpočívat, takže žádné zběsilé nakupování na poslední chvíli.
Jsou vánoce jen o dárcích? Někteří lidé slaví Vánoce jen
kvůli dárkům, ještě k tomu čím dražší dárek, tak tím je to
lepší. Já si osobně myslím, že Vánoce jsou o tom, trávit čas
se svojí rodinou. Samozřejmě, každý čeká nějaký dárek, ale
stačí jen nějaká drobnost. Mně nejvíce potěší ručně vyrobený dárek, do kterého se dá láska a čas strávený výrobou.
Co mám nejraději na Vánocích? Vánoce pro mě znamená
pohoda u pohádek s rodinou, pojídání cukroví a popíjení
čaje. Ráda zdobím celý byt a stromek. U toho nasaji vánoční
atmosféru.
(Michaela Svobodová, 9. třída)
Jak by měly vypadat Vánoce? Naše tradice bývala, že jsme
šli spát brzy a „Ježíšek“ nám ozdobil stromeček. Teď už to
neděláme. Ozdobíme si ho sami. Také máme tradičně bramborový salát a kapra.
Co mi dokáže Vánoce zkazit? Každé vánoce někdo z rodiny
onemocní. Buď máme chřipku, nebo jsme nachlazení. A to
je u nás skoro každý rok.
Jsou Vánoce jen o dárcích? Určitě nejsou. Někteří lidé možná nemyslí na nic jiného, nezajímají je rodiny a kamarádi. Za mě je nejdůležitější, aby byla rodina šťastná, zdravá
a hlavně spokojená.
A co mám tedy o Vánocích nejradši? Mám moc ráda cukroví,
ale úplně nejradši má, když si lehneme celá rodina k televizi
a koukáme na pohádky. A taky vůni stromečku a další věci,
které k Vánocům patří.
(Kristýna Rajnohová, 9. třída, zkráceno, upraveno)
Vánoce
Vánoce mám hrozně moc ráda. Dostáváme dárky, zdobíme
stromeček. Na Vánocích je nejlepší rozbalování dárků. Ale
prvně všichni musí sníst kapra. Někdo chodí navštěvovat
babičku, dědu a také i strejdu a tetu. Vánoce jsou můj nejoblíbenější svátek. Maminka dělá kapra nebo řízky a tatínek
bramborový salát. Na Vánoce nejsou obědy. A večer si dáváme nějakou tu korunu. Pak chodíme vždycky ven. A když
sníme večeři, tak uvidíme zlaté prasátko.
(Michaela Jirků, 4. třída)
Co bych si přál na Vánoce
Já bych si přál jenom dvě věci. První věc by bylo terárko pro
zvířátka. A ta druhá věc by byla agama vousatá. Chtěl bych
ji, protože je roztomilá a strašně mazlivá. A to nejlepší na ní
je, že se dá ochočit. Prosím, prosím.
(Jan Peřinka, 4. třída)
Vánoce
Vánoce bývají klidný svátek, mám ho moc ráda. Po obědě
chodíme pro betlémské světlo do kostela, pak mamka začne
vařit. Já a sestra jí pomáháme. Pak se převlečeme a já jdu
pro babičku. Ona bydlí pod náma. Navečeříme se a jdeme
k babičce. Tam už jsou dárky od Ježíška. Rozdáme si dárky
a jdeme k nám a tam jsou další dárky. Ty si rozdáme, prohlídneme a já jdu doprovodit babičku domů. Až se vrátím,
převléknu se do pyžama a zapneme si televizi a díváme se
na pohádky, které tam dávají.
(Soňa Braunová, 4. třída)

škola

Vánoce a Silvestr
Vánoce a Silvestr jsou moje oblíbené svátky, ale někdy jsou
Vánoce bez sněhu a to je pro mě docela špatný. Ale veselé
věci se dají prožít i před a po Vánocích. Například když jdeme do Havraníků uříznout stromeček s babičkou a dědou,
tak se vždycky stane to, že nemůžeme došáhnout na kmen
vánočního stromečku. Nebo když jdeme do lesa se strejdou
a kamarádkou. Taťka a strejda hledají jmelí a my běháme
po lese a po stromech. A na Vánoce (když zdobíme stromeček), tak můj mladší brácha rozbije ty nejhezčí skleněné
ozdoby. Ale je taky záhada, když ze stromečku padá jehličí,
tak přece padá pod stromeček. Tak proč je jak jehličí v ledničce, v mrazáku a v krytu na světlo? A na Silvestra je taky
moc záhad. Třeba, proč nejsme ani tak ospalí, jako když
vstáváme do školy? Svátky jsou super!
(Veronika Peterková, 4. třída)
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Na Silvestra
Já se těším na nový rok 2020 - budeme zapalovat petardy,
bude tam moje mamka, babička, děda a budeme otevírat
šampáňo. Potěší mě, když bude celá rodina pohromadě.
A mámě bych koupil na nový rok pro štěstí zlatý řetízek.
A babičce něco na vaření, dědovi nějaké nářadí.
(Marek Trojan, 5. třída)
Vánoce a Silvestr
Letošní Vánoce si přeju asi tak: Těším se na to, že budeme
večeřet bramborový salát a řízek. Po večeři navštívíme mou
tetu Ivu. Donesu jí dárky. Co asi najdu já pod stromečkem?
A po Vánocích si užiju vánoční prázdniny a Silvestr.
(Pavla Kochanová, 5. třída)
Naše Vánoce
Vždycky rádi zdobím stromeček a taky jíme lososa a to je
mňamka. Miluju, když jdu dolů 24. prosince a vidím dárky.
Ale je škoda, že hnedka, když si otevřeme dárky, tak musíme spát. Ale moc mě to nevadí! Vždy si pak s těma věcma
hraju s mým malým bráškou Fildou.
(Lukáš Bičian, 4. třída)
Vánoční katastrofa
Vždy před večeří děláme vánoční zvyky, jako je třeba: házení bačkorou, lití vosku, pouštění lodiček a rozkrajování
jablek. Před večeří jsme si chtěli otevřít šampus, ale když
jsme ho otevírali, tak vybuchnul! Rozlil se po celé kuchyni,
na zem i na stůl. Všichni jsme začali panikařit. „Co budeme
dělat?“ řekla jsem. „Máme zkažený Vánoce!“ řekl brácha.
„Nebojte se,“ uklidňovala nás mamka, „všechno bude v pohodě, uklidíme to a potom se najíme.“ Tak jsme to uklidili
a Vánoce pokračovaly dál. Po večeři jsme šli na zahradu
s prskavkami, rozbalili jsme si dárky a podívali se na Tři oříšky pro Popelku. I přes naši malou vánoční „katastrofu“ jsem
si Vánoce užila a aspoň mám na co vzpomínat.
(Barbora Budínová, 7. třída - zkráceno)
Vánoce a Nový rok
Moje Vánoce si přeji hezké, ale nejdříve přípravy. Jako první
si vzpomenu na cukroví, které pečeme s mamkou. Pečeme různé druhy. A za druhé mě napadnou dárky. Já kupuju
mamce, taťkovi a sestře. Stromeček, ten si představím jako
třetí. Ten zdobíme 23. 12. večer. A já sama si přeji: pejska,
a to je můj největší sen. Pro rodinu si přeji lásku, zdraví
a štěstí. A Nový rok! Ten letos budeme slavit na chatě.
(Adéla Svobodová, 5. třída)
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Jak trávíme Vánoce
My se sejdeme celá rodina. Prvně přijde babička s dědou
a mamka smaží s babičkou kapra, vaří polévku a dochucují
bramborový salát. Já balím ještě dárky, kreslím a koukám
na pohádky. Až nastane šestá hodina, jdeme se připravovat. Potom přichází táta a druhá babička s dědou, potom si
jdeme sednout ke stolu. Až se navečeříme, tak táta, teta,
brácha a já jdeme s prskavkama k tetě pro dárky. A když
se vrátíme k nám, tak máme pod stromečkem dárky. Než je
půjdeme rozbalovat, tak se vyfotíme. Když už je vše rozbaleno, tak jdeme hrát, dospělí si povídají a to je vše.
(Nina Blahůšková, 4. třída - zkráceno, upraveno)
Vánoce a nový rok
Vánoce bych si představovala přípravami dárků, pečením
cukroví, zdobení stromečku, krmení zvířátek, vytvářením
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ozdob na stromeček, zdobením cukroví. Stromeček kupujeme 30. 11. a 23. 12. ho zdobíme. Nějaké ozdoby uděláme doma. Potom kupuji dárky a 29. 11. je balím. Nový rok
oslavíme doma, ale našeho pejska musíme schovat, aby se
nebál těch petard.
(Barbora Nehybková, 5. třída)
Jak slavíme Vánoce
U nás vstáváme okolo deváté hodiny a do oběda se koukáme na pohádky. V jednu hodinu mamka začne chystat sváteční večeři, řízky se salátem. Okolo třetí hodiny jdeme ven
na sníh, pokud je. Pak se vracím domů a hraju si s bratrem.
V pět hodin už začíná večeře a my jdeme ke stolu. Když jsou
všichni najezení, čekáme, než zazvoní zvoneček. Mamka jde
vždycky na záchod, ale já vím, že chystá dárky. Než je nachystá, sedíme u stolu a čekáme. Po pár minutách zazvoní
zvoneček a my jdeme ke stromečku a začneme rozbalovat.
(Natálie Medková, 7. třída)
Vánoce
Na Vánoce se peče cukroví, známe mnoho druhů. Stejný
zvyk je i nakupování a řezání stromku. Rodina je spolu,
máme se rádi. Nakupování dárků všeho druhu. Poslední dva
roky bylo bláto a žádný sníh. Zdobení stromku všechny baví.
Tatínek klepne kapra. Vánoční procházka, jdeme na jmelí.
Máme Vánoční zvyky. Přejeme si štěstí, zdraví a lásku. Na
večeři máme polévku a kapra se salátem. Potom už jdeme
ke stromečku.
(Společná práce: Josef Hamza, Ondřej Pavelka,
Daniel Heřmanovský, Josef Fusek 5. třída)
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Jak trávím vánoce s rodinou
Minulý rok nás bylo osm, letos nás bude možná jedenáct.
Minulé vánoce jsem s bratrem nejedl rybu, ale řízek, protože moc ryby nejíme. Ale dostal jsem, co jsem chtěl. Pěkné
vánoce. A co si přeji k vánocům? Chytrý náramek, jet na
dovolenou, pyžamo, oblečení.
(Michal Hudeček, 4. třída)
U nás doma
U nás doma to bývá tak, že se ráno vzbudím a křičím: „Vánoce!“ a takhle vzbudím mámu. Pak jdeme k babičce na
kafe a potom pro Betlémské světlo do kostela, nezapomeneme hodit černouškovi nějaké peníze a pak odcházíme na
hřbitov zapálit svíčku dědovi a celé rodině.
(Šimon Kurta, 7. třída - zkráceno, upraveno)
Každý si něco přeje, já taky hodně věcí, ale nejvíc saxofon.
Na vánoce děláme cukroví a každý rok kapra s bramborovým salátem. Vystrojíme se na moje nejlepší Vánoce. A co
si ještě přeju? Lego, skateboard, krásnej obraz, hodně fotek
a hodně štěstí a hodně kamarádek BFF. I love you Ježíšku!
Hodně štěstí, zdraví přeje Ema Šimková.
(Ema Šimková, 4. třída - zkráceno, upraveno)
O Vánocích jíme kapra, řízky a bramborový salát. Když sníme jídlo, tak jdem do pokoje, než zvonek zazvoní. Když rozbalíme všechny dárky, tak jdeme nakrmit pejska a koťátka.
(Jaroslav Dufek, 4. třída)
Štědrý večer
Vánoce u nás začínají kolem sedmé hodiny večer. Mamka
smaží kapra, já a sestra připravujeme stůl. Když máme vše
nachystané, usedneme ke stolu a začínáme jíst. Vždy čekáme, až všichni dojí. Poté odcházíme do pokoje, kde zapalujeme prskavky a čekáme, až uslyšíme zvoneček. Pak jdeme
do obýváku, zazpíváme vánoční koledu a přichází čas na
dárky. Vždy si je rozdáváme a pak rozbalujeme.
(Petra Müllerová, 7. třída - zkráceno, upraveno)
Každý rok chodím na rozsvěcení stromečku. Chodím zazpívat na vystoupení. S babičkou rád peču cukroví, například
linecké nebo rohlíčky. Přeju si, abychom byli všichni spokojení. Na Vánoce je to vždycky se smíchem. Vžycky se spolu
hezky zasmějeme.
(Ondřej Švec, 4. třída)
Vánoce u nás
Ráno den před Vánoci se jdu podívat dolů, jestli někdo není
vzhůru a společně si uděláme snídani. Odpoledně jdeme
sáňkovat a bobovat, na hodinku ven. Potom jdeme připravit
stromeček. Na Štědrý den se nasnídáme a jdeme se dívat
na televizi. Odpoledne jdeme ke krmelci podívat se na zví-

řátka. Večer jdem sníst ty naše výborné řízky. Až dojíme,
čekáme, až se ozve zvoneček. Potom se jdeme podívat na
dárky. A co jsem si vůbec přála? Lásku, pohodu a mír.
(Viktorie Dúcká, 4. třída - upraveno)
U stromečku
Když jsem byla malá, myslela jsem si, že jsou nejdůležitější
dárky. Vždy jsem se na ně nejvíc těšila. Oblečení, hračky,
všechno nové. Čím starší jsem, tím víc si uvědomuji, že
dárky nejsou tak důležité. Mnohem víc si teď užívám chvíli
s rodinou, letos už se i víc těším na tu večeři.
(Tereza Potrusilová, 9. třída)
Jak trávíme Vánoce
Dáme si štědrovečerní večeři. Jdeme k babičce a dědovi,
tam si zapáláme prskavky. Pak jdeme domů a uděláme vánoční zvyky. Například házíme botou, v misce pouštíme svíčky, rozkrojíme jablíčko. A jdeme si rozbalit dárky a koukat
se na pohádky.
(Marek Budín, 4. třída)
Bramborový salát
Kolem půl desáté jsme šli celá rodina do kostela pro Betlémské světlo. Samozřejmě nám zhaslo a museli jsme se vracet.
Jakmile jsme přišli domů, začali jsme vařit štědrovečerní večeři. Já dostal za úkol pomáhat s bramborovým salátem.
„Aúúúúúú“, zařval jsem bolestí. Krájel jsem zeleninu a řízl
jsem se. Asi čtvrt té zeleniny se muselo vyhodit, protože
byla od mé krve. Pak už jsem se radši jen díval na pohádky.
(Šimon Peterka, 7. třída - zkráceno, upraven závěr)
Vánoce
Na Vánoce zdobíme stromeček a máma dělá salát, taťka
zabíjí kapra. Venďa zdobí okna, já se starám o Jiříka. A pak
chystám stůl a večer chodí Ježíšek a pak rozbalujem dárky.
(Marek Lžíčař, 4. třída)
Jak trávíme Vánoce
Vánoce trávíme tak, že zdobíme stromeček, pečeme perníky
a zdobíme je čokoládou. Děláme kapra a bramborový salát.
Zdobíme okna, dveře, děláme věnce a zpíváme koledy. Dárky nejsou až tak důležité, ale hlavní je, že jsou všichni spolu.
(Aneta Vincourová, 4. třída - upraveno)
Jak trávím Vánoce
V den Vánoc se probudíme, dáme si snídani a jdeme nakrmit zvířátka do lesa. V poledne zdobíme stromeček a potom
jdeme smažit řízky nebo kapra. Pomáhám mámě. Navečer
přijdou hosté a jdeme hledat Ježíška ke stromečku a tam
máme dárky.
(Šimon Čeloud, 4. třída - upraveno)
Vánoce
Můj taťka vaří řízky a bramborový salát dělá mamka. Potom
zdobíme stromeček a díváme se na pohádky. Mamka také
peče perníky.
(Nela Raušerová, 4. třída - upraveno)

škola

Vánoce
Tak a už je večer, máma dodělává večeři a já se sourozenci
se pořád díváme na pohádky. Večeře už je hotová a připravená na stole. Po večeři vždy vezmu své mladší sourozence
a jdeme se projít ven a díváme se do sousedních oken, abychom viděli, jaké stromečky mají ostatní. Máma samozřejmě zůstává doma, aby vše připravila. Potom přijde za námi,
dá nám prskavky a ještě se chvíli procházíme. Už jsme konečně u stromečku, vidíme dárky a nadšeně je rozbalujeme.
(Inka Šilerová, 8. třída, zkráceno)

Šťastné, veselé a hlavně klidné svátky
v kruhu svých nejbližších a úspěšný
vstup do roku 2020 přejí všem občanům
Šatova žáci a zaměstnanci základní školy.
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výsledky
sk tatran Šatov
Muži A

Přípravka:

Krajská soutěž 1.B sk. B
Pod vedením Ladislava Stupky a Václava Grossmana zakončili první půlku sezony na 5. místě a mají na kontě 23 bodů
v tabulce.

Výsledky zápasů:
Přibice - Šatov  . . . . 3:2 / Branky: Slušný, Uchytil
Šatov - Pohořelice  . 2:3 / Branky: Artim Tomáš, Bárta
Višňové - Šatov . . . . 3:4 / Branky: Novák, Czucz 2,
Veselý
Šatov - Střelice . . . . 2:1 / Branky: Slušný, Czucz
Únanov - Šatov . . . . 3:3 / Branky: Czucz, Uchytil, Artim
Miroslav - Šatov  . . . 4:1 / Branky: Uchytil
Nejlepší střelci týmu: Czucz 13, Novák 4, Uchytil 4,
Artim Tomáš 4.

Výsledky:
1. SC Znojmo - Šatov 16:0
Šatov - Šanov  . . . . . .  5:5 / Branky: Rajnohová
Kateřina, Najnar Vojtěch, Rajnoha Dalibor, Bičian Lukáš,
Vítek Tomáš.
Šatov - Šanov . . . . . .  0:24
Jaroslavice - Šatov . .  18:1/ Branky: Najnar Vojtěch.
Jaroslavice - Šatov . .  13:0
Šatov - Hrušovany  . .  6:2 / Branky: Lžíčařová Vendula
2, Piscová Lucie, Dufek Jaroslav 2, Budín Marek.
Šatov - Hrušovany  . .  4:5 / Branky: Dvořák Jiří 3,
Beránek Jan.

Mladší žáci:

Muži B
Okresní soutěž 3.třída sk. A
Pod vedením Miroslava Müllera a Petra Hlucháně si šatovská
rezerva stojí na 6. místě v tabulce a na kontě mají 21 bodů.
Výsledky:
FK Znojmo B - Šatov . . . . . .  4:4/ Branky: Mrázek
Dominik 3, Kňazovčík Aleš.
Šatov - 1. SC Znojmo . . . . .  0:10
Šatov - FK Znojmo C-dívky 2:5 / Branky: Rajnoha
David, Budín Marek.

Žáci Okresní přebor:

sport

Výsledky zápasů:
Šatov - Přímětice  . . 1:3 / Branky: Pfeil.
Micmanice - Šatov  . 2:0
Šatov - Dyjákovice . 4:4 / Branky: Blümel, Kříž 2,
Rohovský Lubomír.
Vrbovec- Šatov . . . . 1:2 / Branky: Procházka 2.
Šatov - Únanov B  . . 2:0 / Branky : Artim Luboš, Mašek.
Šatov - Štítary . . . . . 10:3 / Branky: Kříž 2, Artim
Luboš 2, Rohovský Lubomír, Barták, Frlaus Pavel 2, Berka,
Vrba František.
Nejlepší střelci týmu: Kříž 6, Procházka 3,
Artim Luboš 3.
Ke shlédnutí je na internetové televizi rozhovor se
zástupci B mužstva Miroslavem Müllerem a Petrem
Hlucháněm. www.vas-vita.cz
24

Výsledky:
Přímětice - Šatov  . . .  5:6 / Branky: Soška Petr 3,
Kopečný Michal, Popp Přemysl, Chylík Miroslav.
Šatov - Mramotice  . .  5:0 / Branky: Kurta Šimon 4,
Popp Přemysl.
Prosiměřice - Šatov  .  4:2 / Branky: Popp Přemysl,
Chylík Miroslav.

ŠATOV
se bude bavit i v roce 2020
leden

Myslivecký ples

únor

Karneval / Masopust

březen

Školní ples / Sousedské posezení - dílničky

duben

Šatovský kupec / Velikonoční košt / Pálení čarodějnic / Den Země / Jarní úklid obce / 		
Šatovská chasa - úklid černých skládek

květen

Školní akademie ke Dni matek / Setkání s jubilanty / Vítání občánků / MDD - dětský den /
Výlet s důchodci

červen

Otevřené sklepy / Den otců / Promenáda v lipové aleji / Fotbalové utkání ženatí vs.
svobodní / Znovín cup

červenec

Soutěž o nejhezčí předzahrádku, balkón, truhlík

srpen

Hody / Ukončení prázdnin

září

Sousedské posezení / Trakturkyáda

říjen

Vítání občánků / Setkání s jubilanty / Svatomartinské mše / Dýňová stezka

listopad

Advent

prosinec

Cyklocross / Předání cen vítězům předzahrádek

poslední akce roku 2019
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