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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se zúčastnili voleb do obecního zastupitelstva a zvláště
těm, kteří dali svůj hlas Sdružení nestraníků. Jak jistě víte, tak naše sdružení dostalo největší
podporu a v zastupitelstvu městyse obsadilo pět křesel, což představuje většinu. Uděláme vše,
abychom Vaši důvěru nezklamali. Bohužel se volby neobešly bez incidentu. Celou tuto nepříjemnou
záležitost jsem chtěl objasnit občanům na ustavujícím zasedání zastupitelstva. Tohoto jednání se
ovšem zúčastnilo minimum z Vás. Z tohoto důvodu Vám rád tuto celou situaci s volbami vysvětlím
touto cestou.
Dne 20. 10. 2014 podal pan Langhammer Miroslav, člen kandidátky Mgr. Pykalové OBEC PRO
OBČANY, stížnost u Krajského soudu v Brně na neplatnost voleb do obecního zastupitelstva s
tímto zněním:
„V zákonné lhůtě podávám návrh na neplatnost voleb do obecního zastupitelstva v obci Šatov,
volební okrsek 594881, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014. Důvodem je přítomnost další osoby
v prostorách konání voleb po uzavření volební místnosti. Jedná se o počítačového experta Policie
ČR p. Borise Tatára, občana Šatova. Jmenovaný nebyl členem volební komise. Podle zákona i
obsluhu počítače musí provádět člen komise. Obracím se na vás, neboť mám podezření, že byl
zákon o volbách do zastupitelstev obcí porušen způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Podle
svědka, který si nepřeje být jmenován, uváděný občan minimálně jedenkrát opustil budovu voleb a
vrátil se zpět.“
Nevím, který zákon navrhovatel četl, ale zákon o volbách uvádí, že ve volební místnosti v době
sčítání hlasů mohou být pouze členové volební komise a osoby pověřené statistickým úřadem. O
prostorách konání voleb, jak uvádí navrhovatel, zákon nehovoří. Taktéž zákon neřeší ani obsluhu
počítače. Z tohoto je zřejmé, že celá stížnost na neplatnost voleb do obecního zastupitelstva byla
bezpředmětná.
Na to se u Krajského soudu vyjádřila i Mgr. Květoslava Pykalová, která uvedla:
„… že je velmi podivné, pokud se provádí údržba počítače počítačovým expertem Policie ČR a
sousedem starosty, který není zaměstnancem obce ani členem zastupitelstva, zrovna v době
zadávání výsledků voleb v sousední místnosti (obě místnosti jsou vlastně spojeny). Počítače jsou
zcela jistě v síti, a tak mohlo zcela náhodně dojít třeba i k výpadku sítě. Navíc dle sdělení starosty v
tisku i dle telefonického hovoru pracovnice úřadu s navrhovatelem nikdo jiný na obci nebyl, což se
dostává do rozporu se sdělením adresovaným soudu. Obyčejný občan má pak v hlavě zmatek a neví,
co je pravda a co lež. Lidé začínají mít pochybnosti o sčítání hlasů. Možná by bylo řešením hlasy
přepočítat a situaci uvést na pravou míru. Dodržování zákonu by mělo platit pro všechny.“
Pokud by takovéto udání napsal člověk, který neví, jak probíhá sčítání hlasů volební komisí, tak by
se to snad dalo pochopit, ale Mgr. Pykalová byla několikrát členkou volební komise a dokonce i její
předsedkyní. Moc dobře ví, že podvod je takřka nemožný, jelikož každá z volebních stran či hnutí
má v komisi svého zástupce. A tak tomu bylo i při letošních komunálních volbách. Po sečtení hlasů
je ve volební místnosti pořízen zápis, který podepíší všichni její členové a následně jsou tyto data
přeneseny na datový nosič a spolu se zápisem jsou odvezeny na statistický úřad do Znojma, jenž
provede kontrolu, zda údaje na zápise a datovém nosiči jsou shodné. Pokud se paní Pykalová
odvolává na pochybnosti o sčítání hlasů a navrhovala přepočítat hlasy, tak tím de facto obvinila
všechny členy volební komise, dokonce i předsedkyni paní Horákovou, která byla delegována jako
kandidátka za její stranu OBEC PRO OBČANY, z hromadného podvodu, protože není v silách
žádného jednotlivce cokoliv zmanipulovat.
Aby toho nebylo málo, tak do redakce Znojemska přišel e-mail s textem: „Dobrý den, chtěl bych
upozornit na potvrzení soudem o přítomnosti cizí osoby zadávající výsledky voleb v Šatově. Přičemž
došlo k zásadnímu rozporu ve výpovědi starosty obce, který nejdříve tvrdil, že cizí osoba tam v
žádném případě nebyla a poté potvrdil pravý opak, čili přiznal neregulérnost voleb. Myslím, že by
toto téma pro Vás mohlo být zajímavé, rád dodám doplňující informace. Děkuji Karel Nejedlý.“
Redaktor Znojemska o tyto informace projevil zájem a dostal následující odpověď:

„Dobrý den, můžete kontaktovat přímo Mgr. Květoslavu Pykalovou (tel. číslo), která je kandidátkou
do obecního zastupitelstva a má veškeré informace i podklady k tomuto tématu. Děkuji Nejedlý.“
Zde udavač zachází ještě dál a odvolává se na potvrzení soudem, který ještě v té době nevydal
USNESENÍ a dokonce uvádí, že jsem přiznal neregulérnost voleb. Nikoliv. Jedná se o sprosté
nařčení ze strany osob, které neunesly neúspěch.
Redakce Znojemska naštěstí vyhodnotila tyto informace jako pokus o použití bílého koně k dalšímu
očerňování zúčastněných osob a nabízené informace nepoužila.
A nyní k tomu, co jsem kdy k tomuto tématu řekl.
Dne 22. 10. 2014 jsem podal vysvětlení ke Krajskému soudu v Brně tohoto znění:
„K návrhu na neplatnost voleb výše jmenovaného navrhovatele Vám sdělujeme následující: Dle
sdělení předsedkyně volební komise paní Lenky Horákové, bytem Šatov a zapisovatelky OVK paní
Marie Peterkové, bytem Šatov, při volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. října 2014, po
uzavření volební místnosti v prostorách pro sčítání hlasů nebyla přítomná žádná jiná osoba, kromě
členů OVK Šatov. Zadávání výsledků voleb do počítače prováděla výše uvedená zapisovatelka a
předsedkyně OVK. Pán Tatár Boris prováděl údržbu počítače ve vedlejší místnosti.“
Informace tohoto znění jsem podával i zástupcům tisku.
Dne 5. 11. 2014 vydal Krajský soud v Brně USNESENÍ, ve kterém Návrh na neplatnost voleb
ZAMÍTÁ.
Všechny informace, které Vám předkládám, existují v písemné formě a jsou jejich přesnou citací.
Vážení občané, je na Vašem úsudku, abyste celou tuto nechutnou „maškarádu“ posoudili. Měla za
cíl zpochybnit volby, vyvolat pochybnosti v důvěryhodnost slušných a poctivých lidí, kteří seděli
ve volební komisi, obvinit mě a pana Tatára z podvodu, nahlodat Vaše myšlení a to vše na základě
nepodložených domněnek a lží. Je smutné, že někteří jedinci jsou schopni pro naplnění svých
ambicí udělat všechno, třeba i poškodit dobré jméno Šatova a jeho občanů a to nejen na Znojemsku
ale i v širokém okolí. Dle mého názoru to jsou lidé, kteří nejsou schopni unést prohru.
Vážení občané, dovolte mi, abych se Vám i všem neoprávněně obviněným osobám za nepříjemnosti
omluvil, protože omluvy od lidí, jež celý incident vyvolali, se nedočkáte.
V úplném závěru mého vysvětlování mi dovolte, abych Vám popřál do nového roku pevné zdraví a
spoustu životních úspěchů.
Petr Javůrek, starosta městyse

Matriční události v Šatově v roce 2014
Narození nových občánků:
narodilo se 6 chlapců a 8 děvčat
Migrace občanů:
přistěhovalo se 25 občanů
odstěhovalo se 20 občanů
Úmrtí:
zemřelo letos 11 občanů
Svatební obřady nejen v Šatově (nejen Šatováků):
na Úřadě městyse Šatov si své ano řekly 4 páry
v lokalitě Peklo to byly páry 2
Mimo obřadů v Šatově se konaly svatby i v Hnanicích – 35 svateb
v Havraníkách – 2 obřady
I v letošním roce proběhlo na Úřadě městyse Šatov vítání občánků. Dne 2.8.2014 jsme slavnostně
přivítali do života Ellen Zajíčkovskou a 30. 8.2014 své uvítání do šťastného života absolvoval
Robin Peterka. Touhle cestou ještě jednou přejeme našim nejmladším ten nejšťastněji prožitý
život.
Autor: Bc. Dagmar Stojanová

D+H Praktici s.r.o.
Nově nás naleznete na těchto stránkách. www.doktor-satov.cz
Jedině tyto stránky jsou s přesnou ordinační dobou, je zde aktuálně uváděna jakákoliv změna
v ordinační době nebo dovolené, zástupy a podobně.
Často se setkáváme s přáním odebrat krev na všechno. Bohužel, i tyto odběry jsou předepsány
přesným řádem, které pojišťovny velmi tvrdě kontrolují.
Takže několik příkladů:
Vyšetření hladiny cukru v krvi glykemie
- poprvé v 18. letech věku
- potom od 40 roků každé 2 roky během preventivní prohlídky
Vyšetření tuku v krvi, známe odběr na cholesterol
- poprvé v 18 letech věku
- potom ve 40, 50 a 60 létech
Toto jsou předepsané odběry.
Další odběry při podezření na onemocnění nebo při sledování léčby onemocnění mají tyto
frekvence:
- diabetes mellitus – cukrovka 1x za 3 měsíce
- vysoký krevní tlak – 1x za 3-4 měsíce. Je tedy třeba pravidelně užívat léky, dodržovat dietu
a pohybový režim, ne se dožadovat měření tlaku každý den
- onemocnění štítné žlázy – kontroly za ½ roku až 1 rok (podle stavu onemocnění)
- odběr na borellie – onemocnění po infikaci klíštětem se provádí při podezření. Při potvrzení
se onemocnění přeléčí patřičnou dávkou antibiotik a více se nekontrolují. Onemocnění se
nevrací, proto nejsou třeba kontroly.
Přejeme Vám hodně zdraví do nového roku, hodně spokojenosti v osobním životě a ať naše služby
potřebujete hlavně při preventivní činnosti.
MUDr. Dobešová Karolína a MUDr. Karel Hulán

Ryby a rybičky ve školce
„Čas letí jako bláznivý,…“ zní slova z jedné písně. A je to pravda. Od začátku školního roku
uplynuly téměř čtyři měsíce a nově příchozí děti se již stačily v mateřské škole zadaptovat. Spolu
s ostatními dětmi se zúčastnily zářijové vycházky za podzimem, výletu na zvířecí farmu, zhlédly tři
loutková představení, zúčastnily se zahájení adventu a předvedly zpívající a přednášejí čertíky a
čertice na čertovské besídce. Jednou z nejviditelnějších akcí byla soutěž pro rodiče s dětmi „O
největšího a nejzajímavějšího vánočního kapra“. Její výsledek můžete vidět v mateřské škole, kde
chodbu zdobí ryby různých velikostí a materiálů od třiadvaceti dětí (z celkového počtu 27). A kdo
vyhrál? Bylo by těžké a nespravedlivé rozhodnout, která ryba to je. Ta rybka, jež při výrobě dala
nejvíc práce nebo ta, na jejíž výrobě se podílely děti spolu s rodiči? Zkrátka vyhrál každý, kdo se
soutěže zúčastnil.
Dnes už žijeme v očekávání Vánoc, na které se s dětmi moc těšíme. Ovšem dřív, než přijde Ježíšek
k dětem domů, čekají na děti ještě dárečky pod stromečkem v mateřské škole. Uvidíme, jak se jim
budou líbit.
Za kolektiv MŠ přeji všem klidné Vánoce, zdraví a spokojenost do nového roku.
Jana Doválelová, ředitelka mateřské školy

SDH Šatov
Vážení spoluobčané, je zde konec roku a tak bych rád zhodnotit naši práci. Prvořadým úkolem je
připravenost vyjet na pomoc občanům. Výjezdů bylo 24 - většinou travní porosty, ale i jeden z těch
smutných, lidský život. Naše jednotka se účastní soutěží v požárním sportu družstvo mužů nebo žen,
dovedou zato vzít a úspěchy se dostaví. Družstvo mužů jelo již tradičně do Orlického Záhoří na
mezinárodní Česko-Polský Bystřickoorlický pohár. Jde o putovní pohár a ten se podařilo přivézt.
Jeho obhajoba bude ovšem těžší. Dále se jednotka umístnila mezi 200 sborů z celé České republiky
v soutěži Hasič roku 2014. Na toto slavnostní vyhlášení, které se konalo v prostorách Městského
divadla v Brně, jsme obdrželi 4 vstupenky. Zde patří poděkování všem členům sboru.
Protože stále probíhá sběr elektroodpadu, musíme poděkovat spoluobčanům za přízeň a podporu.
Jen je smutné, že někteří svým jednáním nehledí na ekologii - převážně u ledniček ustřihnou
trubičky a plyn pustí do ovzduší a to jen pro kousek železa. Sběrné místo máme u požární zbrojnice,
po domluvě odpad vyneseme a odvezeme. Telefonní čísla jsou na našich stránkách
www.sdhšatov.cz. Za rok 2014 se nasbíralo 120 ks televizorů, 85 ledniček, 58 sporáků a praček, 11
vaků drobné elektroniky (žehličky, mixéry, fény atd.). Děkujeme všem spoluobčanům za přízeň a
pomoc a těšíme se na další spolupráci.
Autor: za Výbor SDH Šatov František Vlach

Klub důchodců
Blíží se konec roku, Vánoční svátky, čas klidu a pohody a také zamyšlení nad právě končícím
rokem. Co se nám dařilo uskutečnit, tak jak jsme si to naplánovali a co méně. Podařilo se nám jarní
a podzimní setkání důchodců v Kulturním domě v Šatově. Obě se nám vydařily, měli jsme bohatý
program, dobré občerstvení a přítomní se pobavili. Tradičně se nám daří organizovat zájezdy do
maďarských lázní v Bücku. Uskutečnili jsme výlet do Olomouce na výstavu květin "Flora
Olomouc". Vysázeli jsme v parku „U lisu" růže a usadili první lavičku. V současné době probíhá
kondičně rehabilitační cvičení ve školní tělocvičně a je o něj velký zájem. Také někteří členové
výboru navštěvují důchodce, kteří se dožívají životního jubilea, s gratulací a malou pozorností.
U příležitosti rozsvěcování stromku na první advent jsme pro děti upekli perníčky.
Co se nám nedaří a co nás také mrzí, že se do těchto akcí zapojuje poměrně málo důchodců. A to
jak na setkání seniorů, tak i na zájezdy. Například zájezd na Vranov nebo do Prahy na Vánoční trhy
jsme museli odvolat. Doufáme, že v příštím roce se nám podaří zajistit nějaký zajímavý zájezd nebo
nějakou pěknou akci, jenž by zaujala více zájemců. Ještě bychom chtěli ocenit dobrou spolupráci se
,,staronovým“ starostou, Petrem Javůrkem a také poděkovat všem sponzorům za jejich dary na naše
akce.
Autor: Pavel Šinka

Cvičení pro ženy
Každou středu se v tělocvičně ZŠ Šatov scházejí ženy, aby si uvolnily a protáhly tělo v podobně
pohodového cvičení. Kondiční cvičení rozvíjí a udržuje pohybové schopnosti a zlepšuje tělesnou
zdatnost člověka, je vhodné pro každý věk a nejen pro ženy. Naše cvičení začíná vždy v 17.00
hodin. Cvičební úbor a dobrá nálada jsou nezbytnou pomůckou. Kondiční cvičení je určeno pro
všechny, kteří chtějí zůstat fit!
Autor: Anna Sovová

Čteme svým dětem?
V dnešní době počítačů ubývá čtenářů klasické knihy. Možná je to i tím, že svým dětem čteme
málo! Znáte ten pocit, kdy je venku sychravo, čas máte jen pro sebe a v ruce knihu, která zvláštně
voní a přitahuje svým dějem? I kniha má své kouzlo. Knihu si můžeme přečíst, vrátit a půjčit znovu.
A právě místní knihovna v DCHB Šatov k tomu vybízí - jen tak si posedět, listovat si v knihách či
časopisech a popíjet čaj. Knihovna může být i krásným místem pro setkání s přáteli a sousedy. Kdo
nemá počítač doma, může v knihovně brouzdat na internetu. A co třeba adventní čas? Není to ta
správná doba se zastavit a rozjímat, poslechnout si vánoční hudbu, poezii, seznámit se s některými
vánočními zvyky a jen tak si povídat o knihách. Místní knihovna proto pro milovníky literatury a
poezie v pondělí 15.12. v 16.00 hodin pořádala takovéto krásné posezení, které jsme
pojmenovali ,,Adventní posezení s vůní čaje“. Toto posezení se dělo v duchu adventního času a
Vánoce. Všem se moc líbilo a dalo všem těm, jenž se do knihovny šli jen tak posedět mnoho
krásného a pozitivního. Děkujeme všem za účast.
Autor: Anna Sovová

Na první pohled obyčejné rovinné městečko
Nadlac, město v Rumunsku, kam směřoval koncem srpna letošního roku autobus ze Šatova.
V tomto rumunském městečku žije téměř polovina obyvatel, mluvící slovensky nebo česky. Před
více než 300 lety opustili jejich předkové svou zem v dnešním středním Slovensku a stěhovali se za
lepší budoucností. Někteří se usadili v údolí řeky Maruše v blízkosti maďarských hranic, kde
vzniklo později město Nadlac.
V dnešní době zde vycházejí slovenské knihy a časopisy a kromě slovenských škol, krásného parku,
slovenského muzea, širokých ulic, kde se buduje kanalizace s novými chodníky, zde sídlí i centrála
Demokratického svazu Slováků a Čechů v Rumunsku.
Autobus s výletníky dorazil do Nadlacu v brzkých ranních hodinách. Mnozí navštěvují své příbuzné
v Nadlacu pravidelně. Cestovali však i tací, kteří chtěli své příbuzné poznat a vidět či jen ochutnat
to, o čem pouze slýchávali od svých rodičů a prarodičů.
V době naší návštěvy se konaly v Nadlacu folklórní slavnosti a typické trhy.
Co nás Šatováky nejvíce překvapilo? Neuvěřitelná pohostinnost, vřelost a dojetí těch, kteří
netrpělivě očekávali náš autobus.
Co bylo obdivuhodné? Neskutečně krásný vztah lidí ke své rodné řeči, ke svým tradicím, které se
přenášejí z generace na generaci.
Bylo příjemné a zajímavé vzpomínat, poznávat minulost a ochutnávat pochoutky jako byly domácí
chléb, klobásy, halušky a mnohé jiné.
Všichni odjížděli domů plni zážitků a dojmů. Našli nejen své příbuzné, ale i přátele, jenž se cítí být
stále Slováky nebo Čechy.
Autor: Anna Sovová

Nejstarší občan Šatova
Je jím pan Jančík Štefan. Narodil se v prosinci roku 1921
v rumunském Nadlacu, v rodině slovenských rodáků. Chodil do
slovenské školy a od mládí pracoval na statku u soukromého
zemědělce. Oral na poli, staral se o dobytek a pomáhal
s hospodářstvím. V roce 1942 narukoval na vojnu a až do roku 1945
byl na frontě, kde byl zraněn do ruky. V roce 1947, 12. dubna se
oženil s Juditou a o dva roky později se s ní, dcerou a s rodiči
vystěhovali z Nadlacu do Československa, kde se osídlovalo
pohraničí. Vybral si svůj nový domov – Šatov. Tady pracoval
v Keramice až do roku 1981, kdy odešel do důchodu. Vychoval
s manželkou 2 dcery, 3 vnoučata a 3 pravnoučata. Nikdy se na nic
neléčil. K doktorovi šel jen proto, aby si s panem doktorem popovídal
o rybaření, které bylo jejich společným koníčkem. Chodil i mezi
myslivce. Přírodu má pořád rád a i dnes je pan Jančík stále ve fyzické
a psychické kondici. Pamatuje si
všechno a rád vzpomíná:
,,Zažili jsme v životě hodně, i válku, ale
nějak jsme žili klidněji, pomalu!“ A jak
říká: ,,Ráno si dám malú slivovičku, pres
deň dve pivečka a zjem šecko, co príde.“
,, A nehádali sme sa nikdy,“ dopověděla
paní Jančíková, ,,aj cigárko mu chutná“.
A tak žijí spolu spokojeně v malém
domku u potoka – blízko schodů ke
kostelu.
Ať slouží zdraví dál a přejeme všechno
nejlepší k narozeninám.
Autor: Anna Sovová

Nohejbalový zápas
Již čtvrtým rokem, v měsíci červenci, se konal v areálu TJ TATRAN ŠATOV nohejbalový turnaj
trojic O POHÁR STAROSTY MĚSTYSE ŠATOV. Letos se tohoto turnaje zúčastnilo devatenáct
mužstev. Účast mužstev i návštěvníků rok od roku roste, což mě motivuje v pořádání dalších
ročníků. Jak již napovídá název turnaje, největším sponzorem je Městys Šatov, ale velké
poděkování patří i ostatním sponzorům, kterých letos bylo na dvě desítky. Samozřejmě nesmím
zapomenout na kolektiv mých kamarádů, kteří mi pomáhali tuto akci uspořádat. Za to jim patří
všem mé velké poděkování.
Autor: Zdeněk Peřinka

Krojované posvícení
Neodmyslitelně k srpnu patří naše tradiční krojované posvícení, které je v plně kompetenci
šatovských mládežníků. Jak zvyk velí, posvícení se má konat následující víkend po sv. Vavřinci. A
ani letos tomu nebylo jinak. Ráno 16. srpna v 8.00 hodin před Úřadem městyse Šatov byli vzorně a
s úsměvem připraveni chlapci a děvčata a netrpělivě očekávali, až jim pan starosta Petr Javůrek
slavnostně předá právo. Jen co se tak stalo, spustila kapela a už všichni byli v jednom tanečním
kole. Krojovaný průvod doprovázený muzikou chodí dům od domu a vyzvou paní a pána domu k
tanci a předají jim pozvání na večerní posezení a zábavu v Kulturním domě v Šatově. Za toto milé
pozvání náleží tanečníkům a muzikantům malé pohoštění. Cesta k poslednímu domu je daleká,
začíná se ráno a konec … tak ten je až v pozdním odpoledne. Nikomu to nevadí, všichni jsou veselí
a v dobré náladě. Vrchol celého dění je večer – v kulturním domě šatovská mládež zahájí zábavu
svým pilně natrénovaným předtančením. Občané Šatova i blízkého okolí nadšeně přihlíží a náležitě
tanečníky odmění potleskem. … a zábava může začít, všichni se baví až do pozdních ranních hodin,
ze sálu je slyšet hudba, smích, zpěv a výkřiky: ,,Čí sú hody!“
Autor: Bc. Dagmar Stojanová

Traktůrkiáda
Začátkem září letošního roku se konala již 8 traktůrkiáda v místním parku. Je to takové ,,soutěžní
odpoledne“ pro tatínky, kteří se chtějí pobavit a ukázat svoje stroje v celé kráse. V průměru se vždy
sejde 15 traktůrků. Závodníci jsou nejen místní, ale i přespolní. Projíždí celkem šesti disciplínami.
Mezi každou disciplínou se občerství a poradí s přihlížejícími, jak nejlépe zvládnout další
disciplínu, aby výhra byla jistá. Závodníci berou tuto akci vždy s humorem a s nadhledem a o to tu
jde. Soutěžící si odnáší nejen dobrou náladu, ale i tričko a spoustu cen za účast. Tímto zveme
všechny, kteří chtějí ukázat svoje naleštěné, ručně vyrobené traktůrky a zručnost, do místního parku
na další tedy 9 ročník traktůrkiády, který se bude konat začátkem září 2015.
Autor: Milan Chloupek

Dýňová stezka
Dýňová stezka se v letošním roce konala 17. října. Je to akce, která jednoznačně patří k podzimu a
pro náš úřad se stala akcí již tradiční. Jen jsme celý tento den nervózně koukali na oblohu a
sledovali počasí, protože od rána ,,lilo jako z konve“ a moc jsme si přáli, aby do odpoledne
přestalo. A …. naše přání bylo vyslyšeno a pršení přeci jen ustálo. Dospělí a děti se v hojném počtu
sešli před úřadem. Děti radostně pobíhaly s rozsvěcenými barevnými lampióny a netrpělivě čekaly,
až se malinko setmí. Konečně se dočkaly a dlouhý štrúdl lidí malých i velkých se pomalým tempem
vydal po chodníku směrem k hřišti. Než jsme dorazili na hřiště, byla tma tmoucí a to se dětem líbilo
nejvíc, protože jejich lampióny svítily jako světlušky. Na hřišti pro ně byla připravena zábava
v podobě různých her, soutěží a úkolů, za které jim právem náležela nejen sladká odměna, ale i
nějaká pěkná malá hračka. A co by to bylo za dýňovou stezku bez ohně, kde si každý opekl
špekáček, děti jej zapily teplým čajem a dospělí si s chutí vypili pohárek punče. Ten kdo se nebál a
měl velikou odvahu, si mohl na závěr projít strašidelnou stezku plnou svítících strašáků a strašidel.
Páteční dýňový podvečer splnil svůj úkol – děti i dospělí se bavili a odcházeli plni zážitků a dojmů.
Autor: Bc. Dagmar Stojanová

Rozsvěcování vánočního stromu
Adventní čas je ta nejkrásnější doba z celého roku, těší se na něj děti, ale i my dospělí. V letošním
roce městys zahájil tento čas 28. listopadu v 17.00 hodin. Adventní atmosféru v 16.15 hodin
otevřely děti ze Základní školy Šatov svými překrásnými výrobky, jež v sále kulturního domu
nabízely nejen k ukázce své zručnosti, ale i k prodeji. Spousta z nás netušila, jak moc jsou jejich
ruce šikovné. Nikdo ze sálu neodešel s prázdnou, každý si nějaký vánoční motiv koupil. Kolem
17. 00 hodiny rodiče a prarodiče se svými ratolestmi při poslechu vánočních koled netrpělivě
postávali před obecním úřadem. Děti si krátily čas běháním a skotačením a dospělí si povídali se
svými přáteli a sousedy při pohárku bílého či červeného svařeného vína nebo čaje. Kdo měl chuť,
mohl se zahřát i horkou polévkou zelňačkou nebo teplou klobásou od našich hasičů. Koho lákalo
něco sladkého, ochutnal palačinku nebo cukrovinky. V 17.00 hodin se to stalo – náš strom se ve tmě
rozzářil barevnými světly a v ten moment se rozzářily i oči našich nejmenších. V davu to jen
úžasem zašumělo. Hned poté se úvodního slova ujal pan starosta Petr Javůrek. Také šatovský farář
Mgr. Marian Jiří Husek, OPraem. nás svým adventním projevem chytil za srdíčko. A tím byl advent
slavnostně zahájen. Děti z mateřské a základní školy nás mile překvapily a potěšily svým
vystoupením, které se jim opravdu všem moc povedlo. Jen co děti odzpívaly poslední písničku, byl
z dálky slyšet podezřelý rámus a v mžiku tu před námi všemi stáli čerti. Byli tak „hrozitánští“, že se
jich báli i dospělí. A už se dívali po neposlušných dětech, jenže u nás žádné nehodné děti nejsou.
V tu ránu se z nich stali čerti hodní a děti se jich přestaly bát. Vstoupili k nám i milí andělé a
laskavý Mikuláš, který všem dětem za krátkou básničku rozdával balíčky se sladkostmi a také od
důchodců dostaly sladké medové perníčky. Než si děti stačily své balíčky prohlédnout, byl Mikuláš
s anděly a s čerty pryč. Děti si oddychly a byly spokojené. Pevně věříme, že se jim nadílka líbila a
že budou zase po celý rok hodné.
Rádi bychom touto cestou poděkovali těm, bez kterých by se slavnostní zahájení adventního času
neuskutečnilo – děkujeme za vánoční strom, který (stejně jako vloni) věnovala Ing. Marie Veselá,
za velmi chutnou polévku od pana Františka Rajnohy staršího, děkujeme za vína od Sdružení vinařů
a Znovínu, za připravené balíčky od paní Květoslavy Šušlákové, milé paní Foučkové za perníčky a
děkujeme i Mikuláši, andělům a čertům, že nás navštívili. Děkujeme upřímně všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě příjemného a přátelského setkání nás všech. Přejeme
Vám klidný advent a veselé Vánoce.
Autor: Bc. Dagmar Stojanová

Držte palce Šatováci!!
Šatovský mladý cyklista Roman Benc je v plném závodním proudu, loni vyhrál titul Mistra ČR jako
kadet ve Slaném a letos už čeří vody jako nováček (prvoročák) v juniorech. V sérii cyklokrosových
závodů TOI TOI Cup má na kontě hned tři vítězství a to v Uničově, Jabkenicích a v Hlinsku.
Prozatím je Roman průběžně jako třetí junior v ČR. Ale ještě ho čeká poslední závod 13. 12. 2014
Mistrovství ČR v Milovicích. Na mezinárodních soutěžích teprve Roman sbírá cenné zkušenosti.
Jako reprezentant ČR byl na 47. místě ve Valkenburgu v Nizozemí a na 37. místě na ME v Lorschi
v Německu. O Vánocích až si budete užívat vánoční pohodu, bude Roman v Belgii, kde se jede
vánoční turné v Namuru a Heusden-Zolderu, tak doufejme, že se jeho výsledky budou jenom
zlepšovat!Ovšem největší Vaši fanouškovskou podporu bude potřebovat hned 31.1.2015, kdy
pojede Mistrovství světa, které se koná u nás v Táboře. Tak všichni prosím držte palce a fanděte
alespoň u televize, Roman bude hrozně rád!
Autor: Eva Bencová

Silvestrovský cyklokros ,,O pohár starosty“
Poslední den v roce si již nedovedeme představit bez ,,Silvestrovského cyklokrosu“. Letos
proběhne už 3. ročník. Místo konání je stále stejné - ,,Na Loukách“ (za bytovkou směrem na
Hnanice) a prezentace probíhá od 8.30 hodin.
Tato akce je již opravdu známá, tradičně se jí účastní nejen domácí, ale i přespolní cyklisté. Je to
takové celoroční ukončení cyklistické sezóny. V letošním roce je trasa o něco náročnější (jak vidíte
na fotografii). Pořadatelé se snaží již okoukanou trasu oživit něčím novým a složitějším. Závodu se
účastní dospělí i děti, muži i ženy, kluci i holky a tak je přijďte všechny povzbudit, ať se jim dobře
jede. A nebo si jen v posledním dni roku 2014 přijďte dát skleničku dobrého svařeného vína a
popovídat si se sousedy a přáteli. Vždyť to bude v letošním roce už naposled.
Autor: Bc. Dagmar Stojanová

Zamyšlení
Nemělo by nám být lhostejné, jak žijeme, kde a v jakém prostředí a hlavně s kým žijeme. Chodíme
denně po stejných cestách, míjíme stejná místa a nevnímáme, co je kolem nás. Spěcháme!?
Upravené parkové plochy by mohly lákat k posezení na lavičkách, vysázená zeleň by lahodila očím,
zametené chodníky a cesty by lákaly k procházkám a urovnané plochy trávníků by byly
stejnoměrně posečeny. Auta by vyrovnaně stála jen na vyhrazených místech pro parkování. Ano, i
takto by mohl Šatov vypadat. Je to ale i na nás všech! Bývalo zvykem, a ještě to někde vidět je, že
si každý před svým domem zametl i chodník. A nebyla to povinnost, ale jaksi samozřejmost. Je to
naše vizitka, kde žijeme. I chodník před naším domem je součástí našeho života. I chodba, schody,
místnosti, které užíváme společně, jsou odrazem našeho vztahu k prostředí, ve kterém žijeme. Okolí
domů také prozradí, s kým žijeme. Výchova našich dětí začíná našim příkladem. Věnujme jim i
sami sobě čisté a úhledné prostředí. Je to jen na nás, co si odnesou do svého života.
Autor: Anna Sovová

Vánoční symboly
Betlém
Tradice stavění betlému je velmi stará, dokonce starší než zdobení stromečku. Vytvářely se
scenérie, které znázorňovaly prostředí, v němž se narodil Ježíšek. Různé kraje – různé betlémy.
Z materiálu se např. používal papír, dřevo, těsto, kukuřičné šustí, vosk, sádra, keramická hlína apod.
Strom
Proč právě strom a proč právě jehličnatý? Přesný důvod snad nikdo neví. Možná proto, že strom
spojuje všechny tři části světa: svými kořeny zasahuje do země, pozemský svět symbolizuje kmen a
korunou je spojen s oblohou. Pro jehličnaté stromy je charakteristická věčně zelená barva, tedy
symbol věčného života. Zdobení stromu záviselo na sociálním postavení rodiny, ale i na krajových
zvyklostech. Dříve se stromy krášlily přírodními ozdobami, jalo drobná červená jablíčka, pozlacené
nebo v mouce obalované ořechy a šišky. Zavěšovalo se pečivo, perníčky a preclíčky. Někde se
zdobil kousky nabarveného cukru, sušenými jablky a různými ozdobami z koření, kukuřice, slámy
nebo i ústřižky textilu (kanafas, modrotisk). Nový druh ozdob se objevil koncem 19. století, Byly to
výrobky českých sklářů – foukané skleněné baňky. Rozsvícení stromku nám připomíná návrat
slunce. Křesťanská filozofie hovoří o světle, teple a lásce v srdcích lidí.
Jmelí
Je symbol, v jehož kouzelnou moc věřili lidé odpradávna. Zavěšené jmelí prý přináší do domu štěstí
a lásku, chrání proti zlým duchům a čarodějnicím. Kouzelná moc se umocňuje, je-li snítka jmelí
darována, nikoli zakoupena. Štěstí zajišťuje množství bobulek. Líbat se s partnerem nebo
s partnerkou pod zavěšeným jmelím pochází od starých Keltů, kteří věřili, že jmelí zajišťuje
plodnost.
Ryba
Na štědrovečerním stole se začala objevovat až někdy v 19. století. Nezapomeňte si schovat do
peněženky pár kapřích šupinek. Prý pomáhají hromadit peníze a přinášejí do domu štěstí.
Zvon
Historické prameny uvádějí první zmínky o zvonech v 6. století. Zvony svolávaly a svolávají
všechny věřící k motlitbě a rozjímání. Do doby, než byly vynalezeny hodiny, to byly zvony, které
dělily den na části a umožňovaly orientaci v čase. Zvony však také ohlašují smrt, nebezpečí, ale o
příchod naděje a radosti. A tak po právu patří mezi symboly Vánoc, jež jsou časem naděje, radosti a
lásky.
Host
Přestože jsou Vánoce svátky rodinné, které přispívají ke smiřování, stmelování rodiny, je to
příležitost k návštěvám. Host byl také velmi důležitý v rodině se sudým počtem členů. Věřilo se, že

ke štědrovečerní hostině má usedat lichý počet. Nebylo-li tak, zval se do domu host, aby tak
zajišťoval štěstí celé rodině.
Dárky
Vánoční nadělování dárků má svůj prapůvod již v legendě o narození Ježíška. Všechen lid chtěl
pomoci svaté rodině a zároveň udělat radost. Svátky vánoční jsou určitě tou nejlepší příležitostí k
dělání radosti svým blízkým, přátelům i sobě. Je krásné dárek dostat, avšak ještě krásnější je něco
darovat. Učíme děti mít radost i z malého dárku, třeba i vlastnoručně vyrobeného. Vždyť právě v
takovém dárku je "kus srdce dárce"a děti by se měly vést k tomu, aby si takových dárků vážily.
Zdroj: převzato z knihy Lidové tradice od Dagmar Šottnerové

Vážení a milí přátelé!
Již dlouhou dobu se odhodlávám napsat několik slov ohledně Tříkrálové sbírky. Během mého 16 -ti
letého působení v Jižních Čechách jsem se nikdy této akce neúčastnil ani jsem ji ve svých
farnostech neorganizoval. V roce 2011 se mým působištěm stal kromě jiného také Šatov. Několik
dospělých dobrovolníků a dětí, kteří obětují svůj volný čas a obcházejí příbytky, aby posloužili
dobrému cíli, jsem viděl jako příklad, který nemohu nenásledovat. Nemusel bych ani připomínat,
kolik je k tomu zapotřebí také odvahy. Je jasné, že je to akce dobrovolná. Ne každý musí otevřít, ne
každý musí přispět pro charitní projekty. Jen Vás chci tímto povzbudit k empatii. Je to schopnost
vcítit se do druhého člověka.
Mám ve svém příbuzenstvu sestřenici. Věkem je po třicítce, mentálně zůstala asi tak na věku kolem
10 roků. Vím velmi dobře, co to pro rodiče znamená. To dítě je velkým darem, ale starat se o ní
každý den je velmi náročné. Zvláště, když jí maminka před několika lety odešla na věčnost. Kdyby
postižená Henrietka nenavštěvovala charitní denní stacionář, neumím si to ani představit, jaké by to
bylo trápení pro strejdu a jak by byl její život ochuzen. Kdo má v rodině podobnou situaci, věřím,
že má také náležité pochopení pro takovou akci, jako je Tříkrálová sbírka. A kdo se cítíte zdraví
nebo při síle, opravdu Vás prosím, nebuďme lhostejní. Děkuji Vám všem, kteří otevřete nejenom
dveře svých příbytků, ale především svoje srdce.
Tedy naviděnou začátkem nového roku!
Autor: P.Quirín, Louka u Znojma

