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ŠATOVSKÝ zpravodaj

Vážení spoluobčané,
je toho tolik, o co bych se s vámi chtěla podělit, že ani nevím, čím začít.
Nemůžeme se uzavřít před světem, před problémy, které nás každý den obklopují. Možná je panika kolem koronaviru přehnaná, ale je tady. Nelze vystavět
plot, abychom zabránili jejímu šíření. Musíme se naučit s mnohdy nepříjemnými problémy vypořádat, ale v žádném případě nesmíme zaujmout postoj, že
se nás to netýká.
Uvědomme si, že i Šatov je součástí světa. Někdy mám pocit, že si řada lidí
nechce připustit, že i když má naše obec velké pravomoci, což je dané ústavou,
nesmíme zapomenout, že v první řadě je vlastně veřejná správa „prodlouženou
rukou“ státu. Co to v praxi znamená? Cíl je naprsto jednoznačný - aby se v obci
dobře a kvalitně žilo. Ruku v ruce musí jít prosazování zákonů ČR, udržování
pěkného prostředí a podpora pořádaných akcí v obci. Nemůžeme žádnou položku oddělit. Posekaná tráva je stejně důležitá jako nový chodník na Havraníky. Ale také naplnění zákonu o odpadech. Je toho hodně, naučme se spolu hovořit, ale především diskutovat. Dejme pozor, abychom se neuzavřeli do svých
dvorků a přestali se zajímat o druhé, zda například nepotřebují pomoc. Život
není jenom o práci, ale i volném čase. Všichni, kdo se podílejí na přípravě akcí,
to nedělají pro zvýšení svého ega, ale odměnou je jim hojná účast spokojených
občanů. Není nad to, vidět se se sousedy jinak než přes plot.
Problémy se snažíme řešit postupně a jsem přístupná všem námětům i připomínkám. Já i všichni členové zastupitelstva jsme ochotni naslouchat. Mnohdy
se stačí zeptat a můžeme tak zabránit fámám a domněnkám.
Pojďme myslet pozitivně co udělat pro zlepšení, než se ohlížet dozadu.
Těším se na jarní slunce, rozkvetlé záhony, šatovský košt, Velikonoce a na
zahájení prací rekonstrukce veřejného osvětlení směr Hnanice a Havraníky,
budování vodovodu k nádraží a přístavby hasičské zbrojnice.
Přeji krásné a pohodové dny.
Lenka Stupková

100 let státní vlajky
v roce 2020
Po jubilejním loňském výročí 100 let
republiky nás čeká
další významné datum, a to 100 let
státní vlajky.
Státní vlajka byla,
společně se státním
praporem,
malým,
středním i velkým znakem a státní pečetí, přijata zákonem 252/1920 Sb. dne 30. března. Tento zákon podepsali
v roce 1920 prezident Tomáš Garrique Masaryk, ministerský
předseda československé vlády Vlastimil Tusar a ministr vnitra Antonín Švehla.
Na oslavu tohoto výročí vysadíme v pondělí 30.3.2020
v 16.30 hodin dva nové stromy před kostelem sv. Martina v Šatově. Slavnostní obřad podpoří slovem i pan farář
Ladislav Bublan. Následovat bude mše svatá.

Všechno
nejlepší
Gratulace
spoluobčanům Šatova
V prvním měsíci tohoto roku oslavili paní Věra Poppová a
pan Jan Řiháček svá jubilea.
V měsíci únoru jsme blahopřáli paní Zdeňce Martinákové,
paní Františce Pokorné, pan Janu Ženčúchovi.
V březnu slaví významné životní jubileum paní Otilie Filipová, paní Anna Křišťálová, pan František Šedivý.
V květnu popřejeme panu Petrovi Královi.

Stromy získáme z dotace Národního programu životního
prostředí.

Z celého srdce přejeme Všem oslavencům hodně štěstí,
zdraví, lásky a ať se jim plní vše, co si přejí.

Přijďte se podívat a přiložit ruku k dílu. Nářadí i občerstvení
zajistí městys.

Osobní gratulace a předání darů proběhne na setkání jubilantů v pátek 15. května od 16 hodin v sále kulturního
domu. 				
Lenka Stupková

Lenka Stupková
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Povinnosti
ubytovatele dle
zákona č. 326/1999 Sb.
§ 100 - Ubytovatel je povinen
a) neprodleně policii oznámit úmrtí ubytovaného cizince,
b) umožnit policii vstup do míst, kde se může cizinec zdržovat, jde-li o místo užívané pro podnikání nebo provozování
jiné hospodářské činnosti, pokud tímto vstupem nebude porušeno právo cizince na soukromí nebo rodinný život,
c) oznámit policii ubytování cizince (§ 102),
d) zajistit cizinci ubytování, které není zjevně nepřiměřené úrovni ubytování poskytovaného ostatními ubytovateli
v objektech obdobného určení v obci, popřípadě okresu nebo
kraji. Srovnání úrovně ubytování se provádí zejména posouzením přiměřenosti počtu ubytovaných osob s přihlédnutím
k zajištěným hygienickým podmínkám a k podlahové ploše
místnosti pro ubytování, která musí činit nejméně:
1. 8 m2, je-li ubytována jedna osoba,
2. 12,6 m2, jsou-li ubytovány dvě osoby; na každou další
ubytovanou osobu se k podlahové ploše připočítává 5 m2,
e) cizinci na požádání vydat potvrzení o ubytování s uvedením jména, příjmení, ulice, místa a doby ubytování,
f) vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole; při zahájení kontroly je povinen předložit domovní knihu obsahující údaje k cizincům ubytovaným
v té době.
§ 101 - Domovní kniha
1/ Domovní kniha je dokument, do kterého ubytovatel zapisuje údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu1) a počátek
a konec ubytování. Za domovní knihu se pro účely tohoto
zákona považuje též soubor listinných dokumentů podepsaných cizincem podle § 103 písm. b) obsahujících údaje
v rozsahu uvedeném ve větě první.
2/ Pro účely kontroly podle § 100 písm. f) je ubytovatel povinen předložit domovní knihu v listinné podobě.
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3/ Zápisy do domovní knihy musí být provedeny v aktuálním čase, pravidelně, přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy
musí být uspořádány postupně z hlediska časového; to platí
obdobně pro uspořádání listinných dokumentů nahrazujících domovní knihu.

§ 102 - Oznámení ubytování
1/ Ubytovatel je povinen oznámit ubytování cizince do
3 pracovních dnů po jeho ubytování; oznámení učiní
útvaru policie.
2/ Povinnost oznámit ubytování lze splnit
- předložením přihlašovacího tiskopisu zpracovaného
podle § 103 písm. b),
- předložením stejnopisu listinného dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopis zpracovaného podle § 103 písm. b) 2), nebo
- prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním
elektronického formuláře s využitím internetové
aplikace v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu.
3/ Jde-li o ubytovatele, který má ubytování jako předmět
podnikatelské činnosti, oznamuje ubytování prostřednictvím
dálkového přístupu uvedeného v odstavci 2 písm. c), je-li
takový přístup zřízen a funkční.
4/ Pokud cizinec u ubytovatele vyplnil a podepsal přihlašovací tiskopis a ubytovatel neoznamuje ubytování cizince
způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. a), uschová ubytovatel přihlašovací tiskopis po dobu 6 let od ubytování cizince.
----------------------------------------------------------------------1) (§ 97 Cizinec nebo osoba uvedená v § 96 odst. 1 jsou
povinni při hlášení pobytu na území sdělit policii vyplněním
přihlašovacího tiskopisu jméno, příjmení přihlašovaného
cizince, datum jeho narození, jeho státní občanství, trvalé
bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu a víza, je-li
v cestovním dokladu vyznačeno, počátek a místo pobytu,
předpokládanou dobu a účel pobytu na území.)
2) § 103 písm b) předložit ubytovateli cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu
na území, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince
nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu a osobně vyplnit
a podepsat přihlašovací tiskopis nebo podepsat listinný dokument obsahující údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu;
povinnost osobního vyplnění a podepsání přihlašovacího
tiskopisu nebo listinného dokumentu obsahujícího údaje v
rozsahu přihlašovacího tiskopisu se nevztahuje na cizince
mladší 15 let věku.

sběr nebezpečného
a velkoobjemového
odpadu

Dílničky

Nebezpečný odpad je 14.3.2020

Tématem našeho setkání jsou VELIKONOCE. Přijďte si
vyrobit velikonoční dekorace a zároveň pobesedovat. Vše,
co budeme k výrobě dekorací potřebovat, bude připraveno.
Těšíme se na vás!

8:00 - 8:30 na křižovatce / 8:30 - 9:00 u ÚM Šatov
9:00 - 9:30 na Sídlišti / 9:30 - 10:00 u Znovínu
Velkoobjemový odpad je 18.3.2020
Od 7:00 do 17:00 hodin
Stanoviště: na křižovatce, ÚM Šatov, Sídliště, Znovín.
2

4/ Domovní knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od
provedení posledního zápisu. Listinné dokumenty nahrazující domovní knihu je ubytovatel povinen uschovávat po dobu
6 let od ukončení ubytování cizince.

První setkání seniorů pod názvem „Dílničky“ se
uskuteční dne 17. 4. 2020 v 16.30 hodin v místní
knihovně.

Vezměte s sebou své známé z řad mladší generace, vítána
jsou i vnoučata.
M. Waldová, M. Kaláb
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LETÁK K BLÍŽÍCÍMU SE STARTU ZÁVĚREČNÉ FÁZE EET
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Přerůstá vám
hazardní hraní
a online sázení
přes hlavu?
Hazardní hráči snadno prohrají celou výplatu, veškeré rodinné úspory a mnohdy se navíc dál zadlužují.
V hernách a kasínech je ale potkáte méně často než
dřív, nově se totiž v této oblasti rozmáhá fenomén
on-line sázek a hraní přes internet. Přitom obojí může
vést k rozvoji silné závislosti s řadou negativních dopadů na
rodinný i pracovní život hráče.
Řekněte si o pomoc včas, nejlépe hned, jakmile si uvědomíte, že s vaším hraním nebo sázením není něco v pořádku.
Varovným signálem je pocit, že nad svým jednáním ztrácíte
kontrolu. Dalším vodítkem může být následující dotazník.

tovat znojemskou pobočku Terapeutického centra
v JMK Společnosti Podané ruce na adrese náměstí
Armády 10.
Těšit se na Vás budou terapeutky:
Mgr. Tatiana Lazarová (770 124 538)
MSc. Lucie Lefnerová (777 761 344)

Odpovídejte na stupnici nikdy – občas – velmi často.
1. Vsadil/a jste někdy více, než jste si mohl/a dovolit
prohrát?
2. Potřeboval/a jste hrát se stále větším obnosem
peněz nebo čím dál častěji, abyste dosáhl/a požadovaného vzrušení?
3. Vrátil/a jste se hned druhý den, abyste vyhrál/a zpět
prohrané peníze?
4. Kritizovali někdy jiní lidé Vaše hraní nebo Vám říkali, že máte s hraním problém, ať už to byla podle Vás
pravda nebo ne?
5. Způsobilo Vám nebo Vaší rodině hraní nějaké finanční problémy?
6. Cítil/a jste někdy vinu nad tím, že hrajete, nebo nad
tím, jaké má Vaše hraní následky?

obec informuje

7. Půjčil/a jste si peníze na hru nebo jste prodal/a nějaký majetek nebo použili peníze určené na jiné účely,
abyste získal/a peníze na hru?
Pokud jste odpověděl/a alespoň jednou velmi často nebo
alespoň 3krát občas – bylo by dobré zamyslet se nad tím,
jestli se Vám hráčský koníček nevymyká z kontroly.

Kam pro bezplatnou
pomoc?
Pokud hrajete, sázíte a trávíte hrou více času než dalšími
koníčky, anebo váš blízký, partner, dcera nebo syn si nechce
připustit, že by mohl mít problém se závislostí a vy se tím
trápíte, nebo máte v souvislosti s hraním (ať už svým nebo
někoho blízkého) finanční problémy, neváhejte kontak4

a dluhová/finanční poradkyně:
Mgr. Petra Ličková (778 772 509).
V terapeutickém centru jsou Vám schopni poradit
i s jinými závislostmi.

Víte, že...?
Jihomoravský kraj je 4. nejlidnatější kraj v České
republice?
obcí s nejmenším počtem obyvatel je Lhota
u Olešnice?
že každý den je přes 22 tisíc osob v pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz?
více jak polovina obyvatel kraje nakupuje přes
internet?
v loňském roce počet hostů ubytovacích zařízení
cestovního ruchu přesáhl 2 milióny?
nekvalifikovaní pracovníci vydělávali měsíčně přes
20 tisích korun?
v Jihomoravském kraji je 673 obcí, z toho 50 měst
a 39 městysů?
v Jihomoravském kraji se loni chovalo 1 577 koní
a 369 ovcí?
každý Jihomoravan vyprodukuje za rok 317 kg
komunálního odpadu?
Jihomoravský kraj má třetí nejvyšší počet čistíren
odpadních vod?
Z informací Českého statistického úřadu zpracovala
K. Pykalová

ŠATOVSKÝ zpravodaj

Změny v jízdním řádu
Jak jste již zaznamenali v předchozích zprávách ve
zpravodaji, tak i v praktickém životě došlo k úpravě
jízdních řádů autobusového spoje 818.

Ráda bych poděkovala starostům našich sousedních obcí
Hnanice panu Dvořákovi a Havraníky panu Kňazovčíkovi za
podporu iniciativy a kolegům ze Spolku pro veřejnou dopravu na jz. Moravě za pomoc při přípravě návrhu variant
a účast na diskuzích.
Lenka Stupková
... pokračování na straně 6
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Motivací v jednání s KORDIS bylo maximální snížení čekání a umožnění využití rychlejšího spoje do
Znojma vlakem. Z původního návrhu se podařilo prosadit
část zlepšení. Stále zůstává k diskuzi ranní spoj, který by

umožnil lepší dojíždění na 7. hodinu do Znojma.
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obec informuje

Soutěž
o nejhezčí
květinovou výzdobu

Každý členem komise bude hodnotit samostatně. Přílohou
hodnocení musí být barevná fotografie výzdoby, která bude
označena datem pořízení fotografie a označení místa (číslo

Předmětem soutěže je květinová výzdoba viditelná z veřejně přístupného místa (přilehlý chodník nebo komunikace):
1) oken, balkónů, nebo teras bytů,
2) předzahrádek rodinných domů. Předzahrádka nebo záhonek se může nacházet na vlastním pozemku nebo na pozemku městyse, musí být obhospodařován vlastními silami,
ne odbornou firmou.
Květinová výzdoba se hodnotí ve dvou
kategoriích:
1) Květináče a truhlíky,
2) Květinové záhony a předzahrádky

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

Podmínky soutěže:

Hodnotící kritéria: celkový vzhled (estetický dojem), originalita řešení, kvetení rostlin, barevná kombinace,
přínos pro okolí.
Soutěže se nesmí zúčastnit pracovníci úřadu městyse ani
osoby, jejichž profesní činnost je zaměřena na pěstování a
prodej květin.
Komise bude hodnotit všechna místa v intravilánu městyse,
není tedy nutné se do soutěže přihlásit. Počet členů hodnotící komise je pět.

popisné domu a jméno vlastníka hodnocené výzdoby). Komise provede hodnocení do konce měsíce září.
Oznámení výherců proběhne písemně dopisem a zveřejněním na webu městyse do konce měsíce října. Slavnostní
předání cen bude v prosinci tohoto roku.
Ceny (v
1. místo:
2. místo:
3. místo:

každé kategorii):
poukaz v hodnotě 3 000,- Kč
poukaz v hodnotě 2 000,- Kč
poukaz v hodnotě 1 000,- Kč.

Mobilní tarify
Chcete neomezené volání a k tomu nějaká data? Máme pro občany Šatova tuto nabídku:
Cena/m

Data

Dokup dat

Dokup dat/cena

Vario profil 1+

265,-

200 MB

200 MB

93,-

Vario profil 2+

338,-

1,5 GB

1,5 GB

149,-

Vario profil 3+

423,-

5 GB

2 GB

249,-

Vario profil 4+

519,-

10 GB

2 GB

249,-

Vario profil 6+

834,-

50 GB

2 GB

249,-

Všechny ceny jsou včetně DPH.
Na tarif má nárok pouze občan Šatova, který zde má
trvalé bydliště a nemá vůči obci žádné dluhy.

návky. Přenos čísla – můžete si nechat své stávající číslo,
jen je zapotřebí znát svůj závazek, tedy kdy končí smlouva
a poté si u stávajícícho operátora vyžádat kód ČVOP.

Vyúčtování chodí přímo na Váš email a platíte přímo operátorovi. Služba je se závazkem 12 měsíců od podpisu objed-

Více informací a objednávky jsou v kanceláři úřadu anebo
na tomas.malach@obecsatov.cz.

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%

obec informuje

	Tarif

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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Opatření Auditu
FamilyFrendlyCommunity JMK –
zpráva pracovní skupiny
V měsících lednu a únoru jsme v rámci Auditu hodně pokročili. Uskutečnilo se poslední setkání s občany, které nám
chybělo k tomu, abychom nejen formuláři, ale i osobním
setkáním dokončili oslovení všech věkových kategorií.

Postupně od loňského září jsme oslovili mateřskou školu,
základní školu, školní družinu i občany. Společné setkání
se uskutečnilo v místní knihovně. Bohužel účast byla menší oproti úvodnímu setkání, o to více si vážíme těch, kteří
dorazili.
Projektová skupina se poté setkala na již neveřejném
workshopu, a začal ten správný boj :)
Bude navržené opatření dobrým nápadem? Kde bychom ho
mohli zrealizovat? Bude na to mít obec peníze? Povolí nám
zastupitelstvo alespoň něco? Tyto otázky a spoustu dalších
se nám honily v hlavě. Po dvou hodinách debaty jsme se
shodli na 30 opatřeních pro všechny věkové kategorie občanů Šatova.
Myslíme si, že nebyly úplně nereálné, a že jsme nechtěli
vzdušné zámky.

obec informuje

Tato opatření jsme předložili na únorovém zastupitelstvu:
• dětské hřiště • jednorožec do Mateřské školy • projekt
na rekonstrukci budovy Mateřské školy • ukázka zbraní •
parkoviště pod základní školou • parkour hřiště • klubovna
pro mládež • divadlo pro dospělé • klubovna pro seniory •
úprava prostoru mezi hroby na místním hřbitově • důstojné
posezení pro seniory v budově DCHB • posilovací stroje pro
seniory • obnova klubu důchodců • spojení akcí a vycházek
pro seniory a mateřskou školu • služby obyvatelstvu • nová
knihovna • zmodernizování fondu knihovna • odpočinkové
místo s herními prvky • výsadba stromů • květinová výzdoba u KD • veřejné WC • retardéry • protierozní opatření na
Loukách • den hasičů • klidné místo na čtení a odpočinek
• veřejné ohniště • cyklostezka • projekt na vodní plochy •
projekt na relaxační oblast
Asi toho nechceme málo :)

Zopakujme si pravidla projektu:
	museli jsme vybrat opatření ze všech věkových kategorií,
	opatření, které zastupitelstvo schválí musí být zrealizovaná do tří let
	promyslet finance - na opatření musíme počítat
pouze s rozpočtem obce nebo doufat, že nám vyjde
nějaká dotace.
Zastupitelé nebyli vůči našim návrhům negativní, ale bylo
potřeba promyslet na co budeme stačit.
Kdo dostali návrhy s týdenním předstihem, ale to nestačí na to, aby si mohli v klidu promyslet, jestli nějaké větší
a nákladnější projekty stihneme v daném čase zrealizovat.
Toto by chtělo více plánování, schůzek, ale nás tlačí čas.
Zastupitelé prodiskutovali jednotlivé body přímo na
jednání zastupitelstva a schválili 22 opatření ze 30
navržených.
Za projektovou skupiny můžu říct, že jsme spokojeni s tím,
co nám bylo schváleno.
Schválená opatření:
• dětské hřiště -• ukázka zbraní (ukončení prázdnin) • jednorožec do MŠ • klubovna pro mládež • divadlo pro dospělé
(představení) • klubovna pro seniory • úprava porostu mezi
hroby na místním hřbitově, vč. srovnání terénu • důstojné posezení pro seniory v budově DCHB • obnova činnosti
a přípravy akcí pro seniory „klub důchodců“ • spojení akcí
a vycházek senioři + MŠ Šatov • služby obyvatelstvu (sekání trávy atd.) • projekt nové knihovny • zmodernizování
fondu knihovny • odpočinkové místo s herními prvky v lokalitě ,,Vácová zmola“ • výsadba stromů • květinová výzdoba
u kulturního domu • retardéry • den hasičů • klidné místo
na čtení a odpočinek • cyklostezka ve spolupráci s Chvalovicemi • projekt na vodní plochy – změna územního plánu •
projekt na relaxační oblast
Pracovní skupina neusnula na vavřínech. Proběhla další
schůzka, která se již týkala praktických věcí – přípravou realizací schválených opatření. Musím říct, že naše projektová
skupina je opravdu velmi akční. Všichni se zapojili s maximálním nadšením, a já jen doufám, že nám to vydrží minimálně po celé tři roky. Tedy do doby, kdy budeme muset
reportovat na Jihomoravský kraj, co jsme všechno dokázali
udělat!
Irena Rousová, vedoucí projektové skupiny
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ŠATOVSKÝ zpravodaj

Je 450,- Kč
za odpad moc?

Celkem obec zaplatila za vývoz odpadů (včetně kontejnerů,
biodpadu, nebezpečného odpadu atd.) 1 037 096,05 Kč. Příjem od občanů, Eko Kom a z olejů činil 646.450 Kč. Rozdíl
je 390 645,09 Kč a tedy cca 351,3 Kč na občana, které
doplácí obec. Z tohoto pohledu je zřejmé, že 450,- je za
popelnici málo, ovšem vidíme jisté mezery ve stávajícím odpadovém hospodářství, které by mohly tento rozdíl dorovnat. Z pohledu celorepublikového jsme s poplatkem na nižší
úrovni. Pokud máte zájem o kompletní přehled, podívejte se
na portál www.skrblik.cz.
Tomáš Malach

Spoluobčané, rok 2019 je za námi, a tak přinášíme
rekapitulaci odpadového hospodářství obce za rok
2019 v číslech.
Komunálního odpadu bylo vyvezeno celkem 208 tun. Tedy
každý občan vyprodukoval 183 kg. Co se týče žlutých popelnic na plast o objemu 120 l, těch bylo vyvezeno celkem
3358. Modrých na papír se odvezlo 1529. K těmto číslům je
ještě nutno připočítat množství ze sběrných míst, která jsou
ovšem počítána paušálem a k nim nemáme přesné počty.

2 prosbičky

odpad pro firmy
a živnostníky

Občané, máme na vás 2 prosbičky:
1/ Vývoz plastu a papíru resp. žluté a modré popelnice probíhá 1 x za 14 dní. Za každou tuto popelnici obec zaplatí
17,20. Prosíme, pokud ji máte poloprázdnou, nechte to na
příště.

Původci odpadu (fyzické a právnické osoby s povolením k
podnikatelské činnosti) jsou povinni odpadové produkty likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
Produkuje-li živnostník odpad podobný komunálnímu, má
dvě možnosti likvidace: 1/ vyberou si vlastní odpadovou firmu nebo 2/ mohou využít systému zavedeného obcí. Ze zákona musí být tato smlouva v písemné formě a musí obsahovat výši sjednané ceny za tuto službu. (Více na str. 23-24)

2/ Černé polepené popelnice na sběrných místech slouží na
použitý kuchyňský olej. Ten do nich vkládejte v uzavřených
PET lahvích. Další odpad do těchto nádob NEPATŘÍ! Děkujeme.
Tomáš Malach

Vládní návrhy
odpadového
hospodářství
pro obce

Svazy a starostové si vyměňují své názory na danou problematiku a vybírají stanoviska, která bude SMS ČR v připomínkovém řízení Ministerstva životního prostředí zastávat.
Nově nastavená pravidla představená Vládou ČR v oblasti
odpadové legislativy mají ambici platit na poměrně dlouhé
období. Je proto nezbytné současný legislativní proces ze strany samospráv nepodcenit.

K čemu to povede? Jednoznačně ke zvyšování
místního poplatku za popelnice
(systému komunálního odpadu).
Držme tedy palce
všem těm, kteří
budou za obce bojovat při oponentuře předložených vládních návrhů.
Všem nám záleží na zachování zdravého životního prostředí pro budoucí generace. Nelze tedy nesouhlasit s tím, že
priorita je co nejvíce využitelných materiálových složek komunálního odpadu vracet do oběhu, odklon současné skládkovací praxe právě k recyklaci komunálního odpadu. Ale je
nutné myslet i na zátěž, kterou to přinese obcím, resp. nám
všem.
Lenka Stupková

Návrh přináší zdražení současného skládkovacího poplatku.
Dále navrhuje systém třídící slevy, podle něhož mohou obce
splňující stanovené třídící limity ukládat s výraznou slevou.
Podle navržených limitů, dle analýzy SMS, na tyto slevy
obce nemohou dosáhnout. Splnění limitů budou tedy pro

obec informuje

O změnách v odpadovém hospodářství se ví i mluví
už nějaký čas. V tuto chvíli dochází k připomínkování návrhů. Sdružení místních samospráv (SMS ČR) a
Spolek pro obnovu venkova (SPOV) se této problematice věnují. Obě organizace zastupují 2700 obcí.

foto z databanky @depositphotos.com

obce obtížné. Možná nereálné, a navíc budou je moci využít
pouze do roku 2029. Reálně obce dnes třídí na 38%. Návrh
již počítá od roku 2022 se 60%, aby byla poskytnuta sleva.

Pro Vaší představu uvádíme tabulku s přehledem předpokládané stanovené míry povinného třídění v letech
pro dosažení slevy:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

35%

45%

55%

60%

65%

70%

70%

70%

75%

Přehled navýšení sazby poplatku za ukládání využitelných odpadů na skládku Kč/t oproti současné sazbě:
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

60%

80%

100%

150%

200%

220%

240%

260%

270%

270%
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už jsme začali
a budeme pokračovat...
V březnu začínáme na stavbě přístavby garáží u hasičské zbrojnice. Naši hasiči již zahájili přípravy.
Rozjedou se i práce na poslední etapě rekonstrukce veřejného osvětlení a budování vodovodu od hřiště
k nádraží.

Připojme se
k Hodině Země
Zveme Vás k účasti na akci Hodina Země 2020. Celosvětová událost na ochranu klimatu se letos ode
hraje v sobotu 28. března 2020 od 20.30 do 21.30
hodin. K Hodině Země se připojují všichni, kdo si uvědomují naše ohrožení klimatickou krizí způsobenou zejména
používáním fosilních paliv – uhlí, ropy, zemního plynu. Důsledkem je i extrémní počasí – vlny veder, sucho, přívalové
povodně, suchem oslabené lesy napadené kůrovcem.

obec informuje

V loňském roce došlo k nebývale velkému vzestupu občanského zájmu o klima, v čele se studenty. Ti zorganizovali několik globálních stávek, které se konaly i na řadě míst v ČR.
Cílem bylo přimět politiky k důslednějšímu snižování emisí.
Více o projektu se dozvíte na stránce www.hodinazeme.cz.
My všichni se k této akci
můžeme připojit...
28.3.2020 / 20.30-21.30 hod.
zhasneme, zapálíme
svíčky a možná uděláme
i něco pro sebe nebo
naše vztahy.
Vínečko není zakázáno...
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Vycházka školky,
omladiny, seniorů
a chasy do NP
Dne 3.3.2020 jsme zorganizovali s AFFC společnou
vycházku dětí MŠ Šatov společně s rodiči, omladinou, seniory a šatovskou chasou do NP Podyjí.

Sraz byl u přečerpávací stanice Hnanice. Odtud jsme sešli
dolů k řece Dyji a dali se k bývalému mlýnu Papírna. Tady
jsme se všichni společně vyfotili a na náhonu ve spodní části
jsme si prohlédli bobří hráz, kterou tam vytvořila rodinka
bobrů. Známky o tom, že se v lokalitě Devíti mlýnů zabydlela bobří rodinka byly vidět všude kolem řeky. Okousané stromky, keře a pokácené vzrostlé stromy. Z prostoru
u Papírny jsme pak vyrazili kolem Judoxova mlýna proti
proudu po pravém břehu k první lávce a dostali se na protější břeh. Šli jsme po cestě směrem na Šobes a asi po
200 metrech jsme sešli na přilehlé louky, kde byla záplava
rozkvetlých sněženek. Tady se děti také fotily v pozadí s rozkvetlou loukou sněženek a u velké olše, kterou už začal okusovat bobr. Počasí nebylo úplně ideální. Sem tam poprchávalo, ale na dobré náladě nám to neubralo a i účast o tom
svědčila. Sešlo se nás více jak 30. Už teď plánujeme další
výlety po okolí - ve hře je třeba výlet na Seasfieldův kámen
u Popic nebo Kraví hora u Konic s výhledem na staré město Znojmo. Nejbližší akcí však bude v dubnu nebo květnu
procházka na Šibenice s opékáním buřtů. Ta se loni vydařila
a dětem i rodičům se to moc líbilo. Všichni jsou zváni na naše
putování po okolí od nejmenších až po ty nejstarší, kteří
se chtějí dozvědět o krásách našeho regionu. Děkuji všem,
kdo se zúčastnili a i nadále s námi budou rozvíjet setkávání
a společné výlety v naší obci.
Za AFFC Peterka V. ml.

ŠATOVSKÝ zpravodaj

Něco z historie
Živelná pohroma v Šatově
Železniční trať od stanice k severu vede několik set metrů
po náspu, jenž je nejvyšší nad potůčkem zvaným „Daníž“.
Pro tento potůček byl v náspu ponechán jen malý průchod,
a to zavinilo již v roce 1874 živelnou pohromu pro Šatov.
Dne 24. července toho roku snesla se nad Šatovem bouře
doprovázená průtrží mračen. Ze všech okolních kopců valily
se proudy vody do šatovské doliny, průchod v náspu železničním nestačil pro odtékání vody, voda se tím zadržela a
stoupla až k pokraji náspu, to je asi 6 m vysoko. Tím byly
domky stojící v Šatově podél potoka asi 3 m vysoko zatopeny.

Bylo zaplaveno kolem třiceti domů nebo ještě víc, jeden
dům (č. 109) byl zcela stržen a pán domu spolu se svým
synem, ženou a další obyvatelkou byli odneseni. Synovi bylo
tehdy asi 7 let, kterého z povodně s nasazením života zachránil četník. Matka se utopila a další paní voda odnesla až
k železničnímu náspu, kde byla nalezena mrtvá.

Tato živelná pohroma přiměla pak správu dráhy, že tento
nepatrný průchod značně zvětšila.

Když voda stoupla tak vysoko, že se lidé uchýlili na půdě
domu č. 110, museli utéct a lezli přes střechy tří domů. Zde
pak stála velká hrušeň a 11 lidí na ní hledalo úkryt před
velkým deštěm a museli zde zůstat, dokud voda neopadla.
Výška stavu vody byla označena na potoční straně domu č.
86 a 87 na zdi. Podle líčení stála voda tak vysoko, že mariánské soše na palouku „Am Anger“ jen vykukovala hlava.
Hlavní proud vody měl přijít od Havraník. Celková škoda prý
činila 100 000 zlatých.

Ve Vlastivědných příspěvcích
(autor Dr Wieder Ludwig) je dále uvedeno:

Z Pamětní knihy staničního úřadu v Šatově zpracovala
K. Pykalová

Nová publikace
o jihomoravských
šibenicích
Šibenice byly ještě před třemi staletími výrazným
prvkem v krajině a demonstrovaly hrdelní právo příslušného města či městečka.
Po zrušení za císaře Josefa II. pozbyly význam a byly postupně odstraněny. Vzhledem k tomu, že se jednalo o památky minulosti, pracovníci a spolupracovníci Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
v Brně postupně navštívili všechna místa v Jihomoravském
kraji, kde ještě na Prvním vojenském mapování byla značka
pro šibenici.

V listopadu 2019 obdržel Městys Šatov žádost Nadace Universitas o sponzorský dar na vydání publikace o jihomoravských šibenicích. Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek ve
výši 2000 Kč.

Publikace je souhrnem dosavadních poznatků o jihomoravských šibenicích v časném novověku z hlediska více oborů,
ať se jedná o historii, historii práva, archeologii, antropologii, botaniku, zoologii i geomorfologii. V knize je šatovská
šibenice zmíněna hned několikrát.
Jeden výtisk této publikace bude dostupný v naší
knihovně od května, kdy bude publikace distribuována.
Lenka Stupková

obec informuje

Místa, kde stávaly šibenice u Tišnova, Slavkova, Ivančic
a Šatova, byla z popudu příslušného města archeologicky
prozkoumána a připravena pro prezentaci veřejnosti. Také
místo, kde u vašeho města či městečka stávala šibenice,
bylo zdokumentováno a popsáno včetně svědectví písemných pramenů. Výsledky jsou nyní připraveny k publikování
pod názvem „Jihomoravské šibenice v raném novověku“ v rámci edice Anthropologia Integra – Series Monographica.

Šatov a další sponzoři tak umožnili vydání knižní podoby
původně elektronické verze publikace.
A tak bylo možné, aby 27. února v aule Ústavu antropologie
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně prof.
PhDr. Josef Unger, CSc. mohl slavnostně představit publikaci
„Jihomoravské šibenice v raném novověku“ na semináři na
téma „Vážně i nevážně o tom, jak se dostat na šibenici“.
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Divadlo Do Houslí
v našem kulturáku
V neděli 8.3. Šatov přivítal divadelní
soubor Do houslí z Olomouce s divadelním kusem „Když se zhasne“. Tuto
hru měli možnost vidět diváci například
v Praze, Bratislavě, Kutné Hoře, Jistebníku, Ostravě, Pardubicích, Žamberku, ale i v Bulharsku.

ní vánoční večírek. Jedinými pozvanými hosty byli Imelda
(věštkyně s vlastním televizním pořadem) a Artur (učitel
historie). Poněkud výstřední manželé a jejich jediní skuteční
kamarádi. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že půjde
o dost nudnou párty, jenže to by ona předmanželská smlouva nesměla obsahovat maličký dodatek: ten z manželů, který prokáže tomu druhému nevěru, může požádat o rozvod
a veškerý majetek mu při tom zůstane. Vánoční večírek se

I když je komedie situována do období vánočních svátků,
nehrají v ní vánoce zásadní roli, tudíž se hodila i pro oslavu
Mezinárodního dne žen. Diváci se bavili téměř nepřetržitě
po dobu 90 minut.
Sledovali jsme útrapy manželského páru z vyšší new-yorské společnosti. Jejich manželství nelze pokládat za ideální.
Prožívají vlastně hotové peklo na zemi, se kterým nelze jen
tak skoncovat, díky uzavřené předmanželské smlouvě. Její
podmínky však jsou drsnější než pravidla amerického fotbalu, protože ten z manželů, který podá návrh na rozvod,
přijde o veškerý majetek. A ten automaticky připadne tomu
druhému.
Trevor (prominentní gynekolog) s Ninou (majitelka a šéfkuchařka vyhlášené italské restaurace) pořádali svůj tradič-

Přehled vinařských
akcí v regionu Znojmo:

kultura v obci

6.-7.3. Znovínský košt Loucký kláštěr
7.3.
Miroslavský košt (24. ročník)
7.3.
Těšetický košt (17. ročník)
14.3. Josefský košt Rakšice (12. ročník)
21.3. Znojemský košt, Loucký klášter (31. ročník)
21.3. Výstava vín Dolní Kounice
28.3. Tasovická výstava vín (51.ročník)
4.4.
Vrbovecký košt
4.4.
Výstava vín Miroslavické Knínice
11.4. Výstava vín Šatov (39. ročník)
11.4. Výstava vín Hrádek (33.ročník)
18.4. Čulský košt, Slup (14.ročník)
18.4. Dobšický košt (29.ročník)
19.4. Výstava vín Višňové (42. ročník)
22.4
Božický košt (20. ročník)
24.4. Otevřené sklepy Hnanice (účast cca 2100 osob)
25.4. Hrušovanský košt
25.4. Bohutický košt
1.5.
Výstava vín Jaroslavice (47. ročník)
2.5.
Výstava vín Kuchařovice (31.ročník)
2.5.
Výstava vín Konice (2. ročník)
2.5.
Vinařské slavnosti Dolní Kounice
7.5.
Jarovín Rosé, Znojmo (20. ročník)
8.5.
Festival vín VOC, Znojmo
8.5.
Výstava vín Olbramovice (39. ročník)
10.5. 	Putování po sklepích Tasovice, Hodonice (účast cca
2300 osob)
16.5. 	Májové putování po sklepích Nový Šaldorf (účast
cca 1600 osob)
30.5. Otevřené sklepy Vrbovec (účast cca 2000 osob)
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tak proměnil v rozvodové bitevní pole, kde se bojovalo zbraněmi nejtěžšího kalibru
Děkujeme za Vaši návštěvu, pro příští rok jsme nasadili vysokou laťku.
Lenka Stupková

30.5. 	Putování za Frankovkou Dolní Kounice (účast cca
1500 osob)
6.6.
Otevřené sklepy Šatov (účast cca 1800 osob)
6.6. 	Otevřené sklepy Horní Dunajovice (účast cca 1500
osob)
13.6. Otevřené sklepy Havraníky (účast cca 300 osob)
20.6. Otevřené sklepy Chvalovice (účast cca 2100 osob)
27.6. Otevřené sklepy Damnice (účast cca 500 osob)
4.7.
Otevřené sklepy Vítonice (účast cca 2100 osob)
11.7. Dobývání dobšických sklípků (účast cca 1200 osob)
25.7. Božické otevřené sklepy (účast cca 1500 osob)
25.7. Zámecká vinařská romance, Jevišovice (14. ročník)
1.8.
Otevřené sklepy Jaroslavice (účast cca 2000 osob)
8.8. 	Vavřinecké putování Hrušovany n. Jevišovkou
(účast cca 1000 osob)
22.8. Otevřené sklepy Hrádek (účast cca 300 osob)
29.8. Otevřené sklepy Tvořihráz (účast cca 200 osob)
29.8. Vrbovecké posvícení
5.9. 	Národní soutěž vín ZVP Znojmo,
Dominikánský klášter
5.9.
Křest Šaldorfských kraváků
11.-12.9. Ochutnávka vín VOC Znojmo, Znojemský hrad
13.-14.9. Ochutnávka vín VOC
27.-28.9. Burčákfest, Znovín, Loucký klášter
Orientační počty návštěvníků vinařské turistiky za
rok po započtení pouze hlavních akcí roku:
Otevřené sklepy: 20x – 24 000 osob
Výstavy vín a ochutnávky: 48x – 38 000 osob
Turistická akce s vinařskou tématikou: 7x – 22 000 osob
Celkem pořádáno: 75 akcí
Zdroj: přednáška ing. J. Čepička, CSc.,
Sdružení znojemských vinařů, z.s.

ŠATOVSKÝ zpravodaj

ŠATOVSKÁ CHASA
aneb co se stalo
od posledně...
Dobrý den, čtenáři,
úvodem bychom chtěli poděkovat za prostor, který
v našem ŠATOVSKÉM ZPRAVODAJI tradičně dostáváme. Máme tak jedinečnou možnost informovat
Vás o všem, co jsme již realizovali, na čem právě
pracujeme a také o akcích, které pro Vás s „našimi“
chasovskými dětičkami chystáme.

V prosinci jsme stihli ještě předvánoční špacír, jehož
účelem bylo pěkně se projít, poklábosit a vytipovat při tom
znečištěná a kontaminovaná místa v katastru Šatova. I přes
maximální úsilí, dostat tuto informaci co nejvíce mezi Šatováky, nás přišlo doslova pět a půl... no vlastně čtyři a pes.
Nicméně, taková prkotina nás nemůže rozhodit! Vyšlápli
jsme a plán dodrželi! A nejen to, stanovili jsme i termín plánovaného jarního úklidu, kvůli kterému se na špacír vlastně
šlo.

Od říjnové dýňové stezky se stalo mnoho věcí...
Pro lepší komunikaci s našimi fanoušky a informovanost občanů Šatova jsme na konci listopadu založili veřejnou FB
skupinu s názvem „ŠATOVSKÁ CHASA“. Naleznete zde
informace a fotografie z veškerých námi pořádaných akcí
a také všechny aktuality.
Dalším důležitým krokem, který jsme učinili ještě na konci
listopadu, bylo pořízení sbírkové kasičky, do níž jsme nainstalovali 33 let staré a kvalitně zrestaurované, v krojích
oděné panenky. Správně tušíte, že takto vyzdobená kasička slouží výhradně jako veřejná sbírka na výrobu krojů pro
Š.CH. Děláme maximum pro to, abychom potřebnou částku
s pomocí Vaší, sponzorů, s nimiž intenzivně jednáme a MĚSTYSE ŠATOVA pracujícím na dotaci, co nejdříve vybrali.

Abyste měli představu o částce, kterou musíme postupně
vybrat, přikládáme orientační kalkulaci na výrobu krojů.
DÁMSKÝ KROJ cca 25 000 Kč
PÁNSKÝ KROJ cca 32 000 Kč
Kompletní sada 13 - 15 párů.
Je nám jasné, že to bude velmi nelehký úkol, ale věříme,
vlastně jsme si jisti, že společně to dokážeme.
Těsně před vánocemi CHASA udělala „přepadovku“
ve školce. Samozřejmě jsme do školky nevtrhli bez ohlášení a se zbraněmi v rukou. O všem jsme paní ředitelku dopředu informovali. Účelem návštěvy bylo předání dárků, které
CHASA těmto malým (školkovským) bubáčkům zakoupila
z vlastních prostředků. Jéééé, to bylo radosti!!!

V sobotu 18. 4. 2020
proběhne v okolí Šatova akce s názvem
♥ ♥ ♥ PRO ŠATOV ♥ ♥ ♥
V 10.00 odcházíme od bunkru.
Jedná se o úklid odpadu v okolí Šatova. Bližší informace se
samozřejmě dozvíte zanedlouho prostřednictvím našich FB
stránek, rozhlasu a vytištěných plakátů.
Poslední důležitá aktualita se narodila na samém počátku
ledna roku 2020, kdy se nám ve spolupráci s MĚSTYSEM
ŠATOV konečně povedlo zprovoznit transparentní účet, kam
všichni fandové ŠATOVSKÉ CHASY a krojovaného posvícení
mohou posílat své finanční příspěvky, které budou použity
na výrobu krojů pro Š.CH.

kultura v obci

v

Do sbírkové kasičky máte možnost
celoročně
přispívat
kanceláři OÚ Šatov,
na všech veřejných
akcích
pořádaných
Šatovskými
spolky,
sdruženími nebo Městysem.

Jak již bylo zmíněno, TENTO ÚČET JE TRANSPARENTNÍ,
a tudíž kdokoliv a kdykoliv může nahlédnout na stav účtu
a na uskutečněné vklady.
Takže teď už je jen na Vás, zda a jak přispějete.
Transparentní účet najdete na:
www.kb.cz v sekci transparentní účty.
Finanční dary můžete posílat na účet:
123-0834000277/0100
DĚKUJEME Saša a Péřa
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„Co se děje v trávě?“
Tento název se objevil na plakátech k dětskému karnevalu, který se konal 8. 2. 2020 v kulturním domě.
Už při vstupu děti viděly tematicky připravenou výzdobu
sálu. Pořadatelem byl městys. Jaké masky jsme mohli spatřit? Mouchu, berušky, jahodu, šneky, včelky, brouky a celou
řadu dalších nádherných masek.

Nejmenší děti si hrály v bazénku s barevnými kuličkami. Na
větší děti čekala celá řada soutěží, které samozřejmě souvisely s názvem karnevalu. Soutěžící namotávali mouchu,
pili nektar dlouhým brčkem z ozdobných kelímků, sestavovali kytičku z barevných roliček, navlékali části housenky,
z rodičů vytvářeli larvu omotáváním fólií. Všichni jsme také

vzkřísili „polámaného mravenečka“. Na přání dětí zařadili organizátoři oblíbenou hru „Židličkovaná“.

kultura v obci

A na závěr? Jako každý dětský karneval končil spouštěním
kupy balónků, což jsme si společně odpočítali. V průběhu
karnevalu na děti čekal párek v rohlíku, zákusky a limonáda.
Pro dětičky uvádíme hru s ukazováním,
která na karnevale zazněla:
Malý brouček spinkal v trávě, (jsme ve dřepu a spíme)
probudil se dneska právě, (stoupneme si a protahujeme se)
protáhl si nožičky, (protahujeme nožičky)
hlavičku i ručičky. (protahujeme hlavičku i ručičky)
Na nohy vzal bačkorky, (ukazujeme obouvání bačkorek)
a utíkal do školky. (běháme po prostoru)
Děkujeme všem, kteří se s námi přišli pobavit! Poděkování
také patří těm, kteří připravovali občerstvení a samozřejmě
organizátorům dětského karnevalu.
K. Pykalová
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Ples ms Daníž 2020
Dne 18.1.2020 se v Šatově v kulturním domě konal myslivecký ples. Přípravě mysliveckého plesu předcházela pečlivá příprava sálu i bohaté tomboly, kterou věnovalo několik
spolků, firem i jednotlivců. Převahou tomboly byla zvěřina

čítající 160 ks. Spolky i jednotlivci tak dali najevo svou podporu při organizování této akce. Za to jim patří velký dík.
Zvláštní poděkování patří obci Šatov, která nás podporuje v
naší činnosti. Kolem dvacáté hodiny se začíná příjemně vytopený a nádherně vyzdobený
sál naplňovat nejen samotnými myslivci, ale i nemysliveckou veřejností v hojném počtu.
K zábavě a tanci hrála skupina
Habakuk. Hosty kromě zábavy čekaly zvěřinové pokrmy.
Úspěch měla převážně ,,Liščí
nora“, kde se scházely hlavně
silnější povahy, které se zde
zdržely do ranních hodin. Celá
akce sklidila velký úspěch a už
se těšíme na další ples nejeno pro naše občany a kamarády,
kteří podporují činnost našeho spolku.
Co říct závěrem: chtěli bychom poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě této akce.
S poděkováním MS Daníž napsal
předseda MS Daníž Cholasta Luboš

Silvestrovský
cyklokros
Na Silvestra se v Šatově na loukách jel opět cyklokrosový závod.
Devátého ročníku se zúčastnilo 30 závoďáků, včetně dvou
odvážných žen. Konkurence byla letos obzvláště velká. Na
startu se objevili i jezdci, kteří závodí v Česķém poháru
v cyklokrosu a navíc ještě i cyklokrosový juniorský mistr světa z roku 1995, Zdeněk Mlynář. Startovalo se dohromady.
Tedy profíci i ryzí amatéři startovali bez rozdílů kategorií,
takže diváci mohli sledovat zajímavý závod, plný předjíždění
i vytříbené techniky mistra světa. Jak už je zvykem, závodu
se opět zúčastnilo minimum šatováků, což mě mrzí. Zato
účast dětí byla hezká. Na patnáct prcķů na startu byl hezkej
pohled. Tito mohou být příkladem pro dospělé, a zároveň

je to důkaz toho, že ne všechny děti sedí jen u počítače
nebo mobilu, ale jdou se i v mrazu trochu protáhnout. Za to
ovšem patří dík jejich rodičům, kteří je jistě patřičně motivovali a přivedli je na závod.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se závodu zúčastnili, ať
už jako závodníci nebo jako fandové. Všichni letos opět vytvořili krásnou atmosféru pro účastníky závodu. Děkuji taky
všem, kdo se na přípravě závodu jakýmkoliv způsobem podíleli, ať už s přípravou tratě, zabezpečením, občerstvením
atd. Díky a těším se na vás zase na Silvestra.
Ota Košťál

Jarní úklid Šatova

Pracovníci městyse upravují keře rostoucí na pozemcích městyse, aby nebránily v létě výhledu chodcům
a řidičům.
V pondělí 23. března od 7.00 hod. proběhne čištění místních komunikací od posypového písku. S předstihem požádáme občany o uvolnění komunikací od parkujících vozidel. Před čištěním občany upozorníme hlášením
místního rozhlasu a zasláním sms. Děkuji předem za pomoc
a přeparkování vozidel.
V týdnu 20.4. až 24.4. bude organizovat úklid
školní družina ZŠ Šatova u příležitosti oslav Dne Země. Ve
středu 22.4. a ve čtvrtek 23.4. se připojí k družině i zaměstnanci úřadu a občané. Vyrazíme v 13 hodin od KD.
Šatovská chasa podnikne 18.4. úklid černých
skládek v okolí Šatova. Sraz v 10 hodin u bunkru.

kultura v obci

Jaro se nezadržitelně blíží. A s ním i úklid!

V prosinci jsme vytyčili místa v katastru naší obce, která
jsou zasažená černými skládkami. Uklidíme je 18.4.2020
společně? Přijďte a v 10.00 hodin a vyrazíme...
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knihovna
V rámci Auditu FFC, jsme začali s obměnou fondu
knih, a pomalu začínáme pracovat na projektu nové
knihovny.

kultura v obci

Seznam nových titulů:
Almužna jen pro bohaté – 2. vydání
Anna Falcká
Bílá tma
Blanický rytíř
Byt v Paříži
Císařská vyhlídka
Cukrářova dcera
Čarodějka na pražském hradě
Druhý život začíná když pochopíš, že máš jen jeden
Duch znojemských katakomb
Dům ozvěn
Holčička, kterou tam nechali
Hrdina z Vysočiny
Jáchymovští démoni
Jak umírá král
Královna Kunhuta a Záviš
Krev mé krve
Láska po francouzsku
Lásky českých královen
Měj mě rád
Nebezpečné tajemství
Nepřítel v domě
Neústupný horal
Nevinný bratrovrah
Palác zářícího měsíce
Panny a netvor
Panství Farleigh
Pod hvězdou bláznů
Pod křídlem anděla
Pro dnešek a pro příště zavřeno
Prokletý ráj
Prsten princezny Judity
První po Bohu
Prvorozený
Případ podezřelého arcibiskupa
Rivalky u dvora Tudorovců
Sedm démonů
Skrýš na konci útesu
Srdce mezi vinicemi
Šamanský bubínek
Šampaňské a heřmánkový čaj
Tajemný hrad Karlštejn
Týden blázna
Vdova
Záhada zlatodolu
Zpověď Kateřiny Medicejské
Zvěrolékařka na stopě
Ženy z rodu Přemyslovců
Život v českých zemích ve středověku
Provozní doba:
pondělí: 15.00 - 19.00 hod.
čtvrtek: 10.00 - 12.00 hod.
V knihovně jsou dva počítače napojené na internet, které
mohou zdarma využívat občané i návštěvníci Šatova.
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Setkání seniorů
v knihovně
se uskutečnilo 26. 2. 2020 v 17 hodin, a to z podnětu
paní Marie Waldové, která má v rámci Auditu FamilyFrendlyCommunity seniory na starost. Sešlo se cca
20 občanů.
Byla vytvořena tříčlenná pracovní skupina - M. Waldová, p.
Kaláb a A. Sovová (v rámci uvedeného projektu oblast zdraví a životního prostředí). Přítomna byla také starostka L.
Stupková a členka zastupitelstva K. Pykalová.
Senioři podali celou řadu návrhů na svou činnost - „Dílničky“, vycházka společně s mateřskou školou, výlety (termální
lázně, Lednicko-valtický areál, Telč) a další.
Paní Sovová přítomné pozvala na vycházku za šatovskými památkami.
Paní Pykalová informovala o připravovaném zájezdu
do Kroměříže, který se uskuteční dne 30. 4. 2020.
O finančním příspěvku i o další organizaci budou občané
informováni prostřednictvím letáčků.
Marie Waldová

Akce v obci
Březen
17.3.2020	Sousedské posezení – dílničky –
Senioři Šatov
30.3.2020

Sázení stromů – u kostela – Městys Šatov

Duben
20.-.24.4.2020 – Den země/Jarní úklid – Školní družina
4.4.2020

Šatovské trhy – Anna Sovová

4.4.2020	Technické muzeum Brno, V uniformě
ve službě vlasti – Šatov u bunkru
11.4.2020

Výstava vín – Spolek Vinařů Šatov

18.4.2020

Úklid černých skládek – Šatovská chasa

30.4.2020

Výlet senioři – Floria Kroměříž

30.4.2020

Pálení čarodějnic – SDH Šatov

Květen
2.5.2020

Na kupecké cestě – Anna Sovová

9.5.2020

Vítání občánků – Městys Šatov

12.5.2020

Školní akademie – ZŠ Šatov

15.5.2020

Oslava s jubilanty – Městys Šatov

16.5.2020

V barvách levandulí – Šatovská chasa

30.5.2020

Dětský den – Městys Šatov

Červen
6.6.2020

Den otevřených sklepů – Spolek Vinařů Šatov

11.6.2020

výlet Brno – skokan roku – Městys Šatov

20.6.2020

Slunovrat – Anna Sovová

20.6.2020	Fotbalové utkání ženatí vs. svobodní –
Městys Šatov
27.6.2020

Vinařská 50 Author Znovín Cup – Jan Vala

ŠATOVSKÝ zpravodaj

Hlášení SDH Šatov

KARNÍ MASOPUST. Tato akce je již dlouholetou tradicí,
kterou se snažíme udržovat. Rádi bychom poděkovali všem
zúčastněným příznivcům, ať už se k nám přidali jako masky
v průvodu po vesnici, na které nám vyšlo parádní počasí
nebo jako hosté na večerní zábavě. Budeme rádi, když se
k nám příští rok připojí více masek, ať už dětí nebo dospělých. Čím více nás bude, tím více si to spolu užijeme.
Další akce, které nás čekají jsou už v dubnu. Jsou hned
dvě v jednom dni. Podílíme se na nich jak v přípravách, tak
v nabídce občerstvení. Dne 4. dubna 2020 jsou již tradiční
ŠATOVSKÉ TRHY a tou druhou je akce pořádaná TECHNICKÝM MUZEEM BRNO, která se uskuteční u bunkru. Bude
zde k vidění vojenská i hasičská technika a spousta různých
ukázek zbraní, starých vojenských a hasičských uniforem
a jiné zajímavosti.

Po vykročení do nového roku jsme si dlouho neodpočinuli.
Hned druhý víkend v lednu se konala VÝROČNÍ SCHŮZE,
na které jsme probrali a vyhodnotili rok minulý a naplánovali
si rok budoucí. A nemáme toho zrovna málo! Na schůzi byli
přítomni i hosté: za Městys Šatov starostka Lenka Stupková,
za OSH - okresní sdružení hasičů velitel třetího okrsku Stanislav Juračka. Děkujeme jim za účast.
Čas letí jako voda, ještě jsme se pořádně nerozběhli v novém roce a už tady byla první námi pořádaná akce MAŠ-

masopust 2020
Naši hašici uspořádali 22. února tradiční šatovský
masopust.
Přípravy probíhaly již několik dní dopředu. Ženy připravovaly
pro účastníky gulášek a řízky. Muži zajišťovali večerní zábavu. Všichni se pak podíleli na dobré náladě při ranním srazu
před hasičskou zbrojnicí.
Od hasičcké zbrojnice vyrazilo téměř 40 masek.
Mohli jsme vidět klauna, indiány, lékaře i se setřičkou, dráčky, sněhuláky, dědka
i babku s košíkem,
kuře, prasátko, cikánku, pivní láhev i s půllitrem, Sněhurku i trpalíky, policistku a lupiče,
kašpárka,
hokejisty,
amerického fotbalistu
a další krásné masky.
Letos někteří reagovali
i na aktuální světové
události a do průvodu
se připojilii dva stříbrní
kapsidy Koronaviru.
Nemusíme mít však
strach. Neboť k pře-

Další velký dík je i za dřeviny. Ty nám vozíte na vatru, kterou
společně spálíme na stavění máje a pálení čarodějnic 30.
dubna 2020. Začátek bude od 17:00. Svou máju si postaví
prvně ti nejmenší a potom dospělí...
JEN VÁS OPAKOVANĚ PROSÍME! NEVOZTE NA VATRU PNEUMETIKY A LAKOVANÉ DŘEVO - TOTO TAM
OPRAVDU NEPATŘÍ.
Závěrem bych vám chtěl poděkovat za přízeň k hasičům
a podporu na našich akcích. Těšíme se na setkání s vámi.
Za SDH ŠATOV Vladislav Beck

nosu viru z člověka
na člověka dochází po
úzkém kontaktu, který
trvá delší dobu. Což
nenastalo. Jejich stříbný obal se nepoškodil
ani za tak slunečného,
skoro jarního počasí,
které v sobotu panovalo. A také se nikde
dlouho nezdrželi!
Cestou se k průvodu
přidávaly další masky.
Všichni se výborně bavili. Tančilo se na ulici,
sousedé připravili pro
hodovníky pohoštění.

naši hasiči

Dobrý den, rádi bychom i my napsali pár řádků do
prvního zpravodaje v roce 2020.

Dále bychom chtěli poděkovat, že nám stále nosíte staré
elektrospotřebiče a staré železo.

Průvod masek, který procházel celým městysem zval občany na večerní zábavu.
Večerní zábava poskytla dostatek vyžití a prostoru k tanci.
Děkujeme všem za hojnou účast a těšíme se příští masopust.
Lenka Stupková
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Pohádka
aneb čteme dětem
Krteček a první jarní den
Obrovské zívnutí, potom protažení a krteček je připraven
vydat se na zemský povrch po dlouhém zimním spánku.
Za tuto zimu měl několik snů. Třeba ten o jeho kamarádce
myšce a sově. Ale už dost vzpomínání na zimní dny a vzhůru
za dobrodružstvím.
Jakmile krteček vystrčil hlavu z krtince ven, na vlastní oči
se přesvědčil, že opravdu začíná jaro a zima je na ústupu.
Ačkoliv místy stále leží zbytky sněhové pokrývky, sluneční
paprsky krtečka krásně hřály. Okouzlující vůně, kterou ucítil,
ho zavedla k bílé květince – sněžence. Tato je totiž prvním
poslem jara.
Sotva se ale krteček rozkoukal, zaslechl hlasité naříkání
a vzlykot. Když se blížil, spatřil malé ptáčátko, které nejspíš
vypadlo z hnízda, jenž bylo v koruně stromu. Jeho maminka
nikde v okolí nebyla, a proto se krtek vydal ji hledat.
Po cestě potkal sovu. Tato celou zimu na vše dohlížela, protože sovy do teplých krajin nelétají. Krtek se jí zeptal, zda
neviděla nějakého ptáčka v okolí. Ta ho poslala ke komínu,
na němž mají postavené hnízdo čápi. Krtek zahlédl malá
ptáčátka, která zrovna obědvala. Avšak na první pohled viděl, že to není maminka toho ztraceného ptáčete.
Pokračoval tudíž dál, když vtom zahlédl svoji kamarádku
myšku, která se po dlouhé zimě snaží najít nějakou potravu. Neviděli se celou zimu, a to už od konce podzimu, kdy
některá zvířata ulehla k zimnímu spánku. V hledání pokračovali společně. Po cestě krtek myšce daroval tulipán hrající
krásnou červenou barvou.
Myška měla obrovskou radost. Nakonec dorazili k vlaštovkám, jenž si stavěly hnízdo ve chlévě. Létaly stále tam
a zpět, aby přinesly různé větvičky či suchou trávu, aby ho
z těchto různých věcí postavily hnízdo. Zpevňovaly ho pomocí bláta. Pod vznikajícím vlaštovčím hnízdem spatřila
myška s krtkem ptáčka, který byl vzhledově odlišný od vlaštovek a vypadal zmateně. Ten jen prozradil, že se ztratil,
protože to tady ještě moc nezná. Před chvíli se teprve vrátil
z teplých krajin.

dětský koutek

Myška a krteček zmateného ptáčka zavedli k malému ptáčeti, které hledalo maminku a ejhle. Byla to jeho maminka.
Nakonec se s nimi krtek i myška rozloučili a utíkali dál poznávat a objevovat krásnou jarní přírodu.

najdi 5 rozdílů
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omalovánky

dětský koutek
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Ve školní jídelně
se vaří chutně
a hlavně zdravě
Ráda bych vás seznámila s programem „Zdravá školní jídelna“, do kterého se již třetím rokem zapojuje
i naše škola.
Za vznikem projektu stojí odborníci na výživu ze Státního
zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků. Projekt je také podporován ministerstvem zdravotnictví.
Cílem Zdravé školní jídelny je dosažení nutričně vyvážené,
pestré a chutné stravy. Úspěch projektu je postaven na fungování třech základních pilířů.
1. Vzdělaný personál
2. Informovaný strávník
3. Motivující pedagog a vedení školy
1. Vzdělaný personál
Pravidelně se scházíme s výživovými poradci a ostatními kolegy s programu Zdravá školní jídelna, kde jsme seznámeni
s novými postupy při úpravě potravin, moderními trendy vaření a vzájemně si vyměňujeme zkušenosti.
Patronát nad naší školou má paní hygienička Bedřichová,
která nám velmi ochotně pomáhá a rovněž provádí pravidelnou kontrolu vyváženosti spotřebního koše.
2. Informovaný strávník
Jelikož jsme se u výdeje obědů setkávali s tím, že někteří
strávníci, převážně z nižších ročníků, neznají ani základní
druhy ovoce a zeleniny, nebo běžné druhy pokrmů, a to
především zeleninové, zavedli jsme od letošního února pravidelné setkávání s dětmi, kdy se po obědě ptáme, jak jim
chutnal oběd, případně, co je překvapilo a odpovídáme na
jejich dotazy.
Zároveň je seznámíme s jídelním lístkem na následující den.
Vysvětlíme, z jakých surovin se oběd bude skládat a jaký
přínos pro jejich zdraví má. Pokud se žáci setkávají s novým
pokrmem, odlišným barvou nebo pro ně neobvyklou kombinací chutí, mají tendenci toto ani neochutnat se slovy, že
tohle nemají rádi.

škola

Dle doporučení výživových poradců, je pro úspěšné zavádění nových druhů jídel, potřeba novou chuť uvařit a nabídnout malým strávníkům alespoň 6x, než si na nový pokrm
zvyknou a zařadí si jej do běžného života. Také v průběhu
února proběhnou pro žáky nižších ročníků exkurze po školní kuchyni, aby děti získaly představu o průběhu práce od
skladu až po výdej.
3. Motivující pedagog a vedení školy
Jsem moc ráda, že vedení školy a pedagogové nás ochotně podporují v naší snaze o zlepšení stravovacích návyků
našich strávníků. V hodinách výtvarné výchovy a výchovy
ke zdraví s žáky vytvořili krásné výživové pyramidy, zdravé
talíře a další práce týkající se zdravého životního stylu.
Při tvoření těchto prací se rovnou seznámily, jak by měl
správě vypadat poměr různých skupin potravin a nápojů,
které patří do stravy každý den.
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Z těchto jejich prací nyní vyzdobíme školní jídelnu, aby si
děti podle obrázků mohly samy zkontrolovat, na kolik se jim
daří plnit výživové doporučení.
Doufám, že se nám společně postupně podaří v dětech
vzbudit zájem o jejich vlastní stravování a budou schopné
posoudit, že Coca-Cola a chipsy nejsou to nejlepší, co mohou pro sebe udělat.
Lenka Machová- vedoucí školní jídelny ZŠ Šatov
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Rychlost změn
kolem nás
O jarních prázdninách jsem sledovala, jak rychlé
mohou být změny v přírodě. Během jednoho týdne rozkvetly čemeřice, sněženky, bledule a mnohde
i krokusy. Připomnělo mi to rychlost, s jakou uplyne docházka dětí do mateřské školy. Ne, že by děti vyrostly za
týden, ale přesto. Většina dětí nastoupí nejdříve do třídy
Ještěrek, která je spíš rodinná a co do počtu se zde nesejde víc jak 16 dětí. Jsou zde děti mladší, které do mateřské
školy přišly rovnou od mámy a táty. Paní učitelka pro ně
vytváří hravé a laskavé prostředí plné zpěvu, tance a tvoření. (Někdy dětem něco říkám a ony oponují „ Ale naše paní
učitelka říkala…)
Oproti tomu ve třídě Lednáčků jsou v letošním roce většinou už předškoláci. Snažíme se je v nabídce vzdělávacích
činností co nejvíce přiblížit základní škole a připravit je na
postup do první třídy. Vedeme je proto k samostatnosti, vzájemné spolupráci a co nejvíc kompetencí přenášíme přímo
na děti Ať už v sebeobsluze jako převlékání, příprava pomůcek i jejich úklid po hře i po práci a v neposlední řadě
také učíme děti vzájemné spolupráci a schopnosti pracovat
podle určité předlohy bez větších zásahů ze strany učitelky.
K tomu využíváme polytechnickou výchovu, o kterou děti
projevují zájem.
Snažíme se tento potenciál u dětí rozvíjet nabízením dostatku různorodých a přirozeně využitelných zdrojů a materiálů
jako jsou rolky, různá dřívka, krabičky, papíry, lepidla, víčka,
špejle, špunty, s jejichž obstaráváním nám pomáhají i rodiče. Děti, zvlášť chlapce, velice zaujala práce s elektrickými
obvody, konkrétně se stavebnicí umožňující dle předem připravených schémat vytvářet jednoduchá, ale zcela funkční
elektrická zařízení. V březnu plánujeme jet s předškoláky
vyzkoušet si další technické experimenty do VIDA centra v
Brně.

Chtěla bych Vás touto cestou požádat o laskavost. Pokud
máte různé (lehce opracované - tedy bez třísek) hranolky,

špalíky, tyčky o délce cca do 30 cm, dejte je prosím dětem.
Nám to pomůže a dětem uděláte radost, protože budou mít
zase z čeho vyrábět.
Upozornění:
Zápis dětí do mateřské školy proběhne
v úterý 5. května 2020 od 10.00 do 12.00 hodin.
Přihlášku si můžete stáhnout z webu MŠ (www.mssatov.
cz) nebo vyzvednout v mateřské škole. K zápisu si přineste vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem a rodný
list dítěte.
Jana Doválelová, ředitelka mateřské školy

školka

Samozřejmě nezapomínáme ani na rozvíjení dalších kompetencí dětí jako např. schopnosti učení se, komunikace
a empatie. Snažíme se, aby děti získaly zdravé sebevědomí, uvědomovaly si svoji roli ve společnosti a aby se zároveň také naučily respektovat základní společenská pravidla
a konvence. Vždy máme na zřeteli, že každé dítě je jiné
a jedinečné. Každé dítě se chová jinak, reaguje jinak a zajímá ho něco jiného, a to ať už chodí do jedné nebo druhé
třídy. Nám jde vždy především o to, aby byly všechny děti
bez rozdílu v naší mateřské škole spokojené a do školky
chodily rády.
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Z činnosti
SK Tatran Šatov, z.s.

Výroční členskou schůzí, která se konala 1.2.2020,
zhodnotil sportovní klub svou činnost v roce 2019
a zároveň si stanovil další směr svého působení.
K 31.12.2019 eviduje sportovní klub 101 členů, z toho je 47
členů mládeže do 18 let. Počet aktivních hráčů a funkcionářů, kteří musí být registrováni ve FAČR (fotbalová asociace
české republiky) činí 94 členů klubu.
Ve sportovní oblasti se klub zaměřil na práci s mládeží, kde
máme jedno družstvo starší přípravky, jedno družstvo mladších žáků a jedno družstvo starších žáků.
Důkazem dobré práce s mládeží jsou výsledky družstva starších žáků, kteří pod vedením trenéra pana Hlávky dosahují
velmi dobrých výsledků v okresním přeboru. Po skončení
podzimní části jsou v tabulce na skvělém druhém místě. Ve
svých utkáních poráželi soupeře zvučných jmen, jako jsou
Jevišovice, Tasovice, Moravský Krumlov, Miroslav a další.
Zde je na místě poděkovat zastupitelům Městyse Šatov,
kteří jasně pochopili naše záměry s mládeží a odsouhlasili
navýšení dotace na úhradu energií, spotřeby vody a údržbu
pro rok 2020 o příspěvek na odměnu trenérům a vedoucím
mládeže.
Dalším důkazem dobré práce s mládeží je schválení a obdržení dotace z programu MŠMT (ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy) Můj klub na podporu mládežnické
kopané.
U dospělých se mužstva stabilizovala a obě zakončila podzimní část umístěním v „klidných vodách“ tabulky krajské
i okresní soutěže. Jediným problémem zůstává obsazení
stabilního postu brankaře u prvního mužstva.
Již tradičně proběhl cyklistický závod Znovín Cup, který je
zařazen do seznamu akcí ČUS (česká unie sportu) s účastí
1 300 závodníků všech věkových kategorií.
Změnou nájemce hospůdky na hřišti v osobě paní Kopečkové se výrazně zkvalitnily poskytované služby spojené
s pohostinstvím nejen při fotbalových utkáních, turnajích
a dalších akcích pořádaných v prostorách areálu, ale i běžné
činnosti v rekonstruovaných prostorách kuchyně a pohostinské místnosti.
V první polovině roku byla provedena výměna elektrorozvaděčů pro využívání zvýhodněného nízkého tarifu pro vytápění kabin hráčů a hospůdky.

sport

Z důvodu špatného stavu a častých oprav jsme museli vyřadit z provozu sekačku Kubota a nahradit ji sekačkou vyšší
třídy schopnou kosení velkých ploch. Financování bylo zajištěno jednak z vlastních zdrojů a úvěrem, kde je předpoklad
splacení v roce 2021.
Sponzorsky ze strany Znovínu Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově, byla uhrazena výměna plynového ohřívače vody pro
kabiny hráčů a soc. zařízení využívané návštěvníky kempu.
V lednu letošního roku začala zimní příprava všech družstev.
Mládež využívá školní tělocvičnu v Šatově a ve Vrbovci a dle
počasí víceúčelové hřiště v areálu.
Muži trénují rovněž v Šatově a jednou týdně na umělé trávě
v Novém Šaldorfě na hřišti s regulérními rozměry. Tréninky
jsou organizovány 2-3x týdně.
22

Jarní část sezóny začíná 21. března krajskou soutěží a 22. března okresními soutěžemi, mládež začíná
své soutěže 12. dubna.
V roce 2019 u příležitosti životního jubilea byl oceněn okresním sdružením ČUS dlouholetý člen našeho klubu, bývalý
fotbalista, trenér, funkcionář a správce areálu p. Matuščin
Miroslav. Výkonným výborem OFS bylo u příležitosti životního jubilea předáno ocenění pro p. Juhaňáka Pavla a im memoriam panu Peřinkovi, dlouholetému a zasloužilému členu
sportovního klubu.
V únoru letošního roku nás opustil dlouholetý funkcionář
a věrný příznivec šatovského fotbalu, pan Kučera Jozef.
Výbor sportovního klubu děkuje všem členům za reprezentaci klubu a Městysi Šatov, sponzorům, rodičům a všem,
kteří ve svém volnu pracují pro svůj a náš klub.
Sportu zdar, fotbalu zvlášť!

Šinka Ondřej, sekretář klubu

Muži A - 1.B třída
Datum
čas
den
doma
21.3.
10:30
SO		
29.3.
15:00
NE
Blížkovice
5.4.
15:30
NE		
12.4.
15:30
NE
Přímětice
18.4.
12:30
SO		
26.4.
16:00
NE
Tuřany
2.5.
16:30
SO		
10.5.
16:30
NE
Přibice
16.5.
17:00
SO		
24.5.
17:00
NE
Višňové
31.5.
17:00
NE		
7.6.
17:00
aNE
Únanov
14.6.
17:00
NE
Miroslav
Muži B - 3.třída
22.3.
15:00
28.3.
15:00
5.4.
15:30
12.4.
15:30
19.4.
16:00
26.4.
16:00
3.5.
16:30
9.5.
16:30
17.5.
17:00
24.5.
17:00
31.5.
17:00
6.6.
17:00
14.6.
17:00

NE
Dyje
SO		
NE
Pavlice
NE		
NE
Slup
NE		
NE
Starý Petřín
SO		
NE
Micmanice
NE		
NE
Vrbovec
SO		
NE		

venku
Kohoutovice
Svratka Brno B
Jevišovice UT
FK Znojmo
Pohořelice
Střelice

Blížkovice B
Chvalovice
Jevišovice B
Přímětice B
Dyjákovice
Únanov B
Štítary

Okresní soutěž přípravka
12.4. 10/11 hod. NE
Štítary
19.4. 10/11 hod. NE		
Jevišovice
26.4. 10/11 hod. NE
FK Znojmo modrá
3.5. 10/11 hod. NE		
FK Znojmo oranž
10.5. 10/11 hod. NE
Pavlice
17.5. 10/11 hod. NE
Mramotice
24.5. 9/10 hod. NE		
Suchohrdly
Okresní přebor starší žáci
5.4.
13:00
NE
Dobšice
12.4.
13:00
NE		
19.4 .
13:30
NE
Štítary

Hrádek

Okresní soutěž mladší žáci
12.4.
13:00
NE		
Mramotice
19.4.
13:30
NE
Blížkovice
26.4.
13:30
NE		
FK Znojmo B
3.5.
14:00
NE		
volný los
10.5.
14:00
NE
FK Znojmo C dívky
17.5.
14:30
NE
Mramotice
23.5.
14:30
SO		
Blížkovice
31.5.
14:30
NE
FK Znojmo B
7.6.
14:30
NE
volný los
14.6.
14:30
NE		
FK Znojmo C dívky

Pro ŠATOV
k zamyšlení...
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Myslivecký ples

Karneval / Masopust
Dopis
Bohu Otci v Postní době
Školní ples / Sousedské posezení - dílničky

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

Milý Otče,

píši
Ti srdečný
dopis.
zvláštní,
obdivuhodným
způsobem
každého
člověka,
kterého
Školní
akademie
keJe
Dni
matekjakým
/ Setkání
s jubilanty
/ Vítání vedeš
občánků
/ MDD
- dětský
den jsi
/ si

Výlet s důchodci

zamiloval. Již při početí v lůně maminky jsi stvořil duši jako záblesk ve svém nekonečném milosrdenství,

Otevřené sklepy
/ Den
otců /Otec.
Promenáda
v lipové
aleji / Fotbalové
utkáníláska
ženatí
vs. ubohým
ochraňoval
si ji jako
milosrdný
Je prostě
nepochopitelná
Tvá nekonečná
k nám
svobodní / Znovín cup

lidem. Stvořil jsi nás pro sebe, pro své potěšení, pro svou lásku, protože jsi toužil lásku někomu dát,

Soutěž o nejhezčí předzahrádku, balkón, truhlík

s někým se o ni podělit. Bohužel se člověk vzepřel Tvé nekonečné lásce a byl vyhnán z ráje. Jsme prostě

Hody / Ukončení prázdnin

lidé slabí a tak jsme zhřešili již po prvních dnech svého života. Stačilo pokušení, kdy byla Evě vnuknuta

Sousedské posezení / Trakturkyáda

myšlenka, že budeme rozlišovat dobro a zlo jako Ty Otče Hospodine. Jak bláhový je člověk, když si

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

myslí, že je schopen vyrovnat se ti. Jak nepochopitelná je tvoje láska k člověku, kterého tak miluješ

Advent

a doufáš, že uzná svoji chybu. Vím, dal si člověku svobodnou vůli, aby se rozhodoval podle své vůle.

Cyklocross / Předání cen vítězům předzahrádek

Ale jak často a uboze se my lidé tak často vědomě a dobrovolně rozhodujeme proti tvým přikázáním.
Otče, nastala nám Postní doba, kdy se máme připravit na Velikonoce. Proto prosím, dej nám pochopit,

poslední akce roku 2019

že je to doba, ve které se máme zastavit a zamyslet, kam v životě směřujeme a jestli jsme uvnitř sami
sebe opravdu šťastní. A pokud nejsme, ať pochopíme, že jsi nám ochoten pomoci, proto jsem Ti už
předem děkoval na začátku dopisu.
P. Ladislav Bublán
administrátor excurrendo Šatov
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