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| ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
tradičně se ohlížíme s blížícím se koncem roku za tím uplynulým a s nadějemi vyhlížíme ten nový.
Vím, že rok 2020 i 2021 nám přinesl
mnoho ztrát a obtíží, ale zase na druhou stranu nás semknul více s našimi
bližními.

Lenka Stupková
starostka

Ráda bych Vám popřála každodenní
spokojenost, mnoho dobrých zpráv, a to
ve všech směrech. Také všem přeji
pevné zdraví a velkou kupu štěstí. Ať
se nepřihodí nic špatného.
Přeji hodně příjemných kulturních a společenských akcí v Šatově. Ať naši sportovci vítězí. Ať rodí vinice i pole. Ať se
daří našim vinařům vykouzlit skvělá vína z šatovských hroznů. Ať nám
naše děti dělají radost ve škole, školce
i doma. Ať se daří podnikatelům, živnostníkům i spolkům. Ať hasičům slou-

ží jejich technika a ať jako „parta“ drží
i nadále pospolu. Myslivcům, ať se daří
společné dílo a podaří se vybudovat
nová klubovna. Šatovské chase ať to
stále klape a báječně tančí pro jejich
i naši radost!
Ať máme v Šatově nové prospěšné
stavby, upravené parky, plná sportoviště i dětská hřiště, ať se nám daří dokončit započaté projekty. Ať zůstáváme
hrdými patrioty a dobré jméno Šatova
se dál šíří do světa. Ať rostou mzdy
a důchody a zlevňují energie a pohonné
hmoty. Ať nám vláda a covid nekomplikují život, abychom měli dost času pro
sebe i druhé a mohli si pěstovat úctu
k sobě navzájem.
Vše dobré Vám i Šatovu!
Všechno nejlepší do nového roku 2022!

gratulace

SPOL UOBČANŮM ŠATOVA

Leť sluníčko zlatým světlem,
s láskou pohlaď zemi teplem.
Pohlaď toho, kdo dnes slaví,
a popřej mu hodně zdraví.
Pošimrej ho za nás na líčko ať
dnes září jako sluníčko.
Že je o rok starší, komu pak to
vadí, vždyť ho máme stále rádi.

K JEJICH VÝZNAMNÉMU
ŽIVOTNÍMU JUBILEU
V listopadu svá jubilea oslavily paní Anna Artimová
a paní Alena Sobotková. Srdečně blahopřejeme!
V měsíci prosinci máme jednu speciální narozeninovou oslavu, pan Jančík dovrší úctyhodných 100 let.
Mezi prosincovými jubilanty je i pan Jaroslav Křivánek a paní Eva Šinková.
V lednu budeme moci blahopřát paní Jaroslavě
Legindiové, panu Zdeňku Soškovi, paní Anně Košťálové,
paní Aleně Holasové a paní Evě Vadovičové.
V únoru oslaví významné životní výročí paní Marie Turková,
paní Jana Hlaváčková, paní Zdena Frlausová a pan Josef Fusek.
V březnu slaví paní Věra Kraftlová, paní Emilia Adensamová,
paní Marta Sedláčková, paní Ilona Hůlová a paní Marie Kozová.
Všem přejeme hodně lásky, pevné zdraví, štěstí a pohody, příjemné chvíle s
přáteli i rodinnou.

Ať se Vám plní vše, co si přejete!
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| ZASTUPITELÉ MĚSTYSU ŠATOV PŘEJÍ OBČANŮM
Hvězdička stříbrná dopadla na zem

Moji milí Šatovští!

Blíží se konec roku a s ním i vánoční
svátky. Můj malý dárek vám pro radost
Hvězdička stříbrná jehličím zavoní,
najdete, když půjdete na procházku
Vánoce přišly k nám, zvoneček zazvoní.
k parkovišti pod Vinařskou stodolou.
V okně kvetou květy z ledu,
Adventní sobotu a neděli se stodola
těšíme se na koledu.
otevírá a vy můžete projít a naladit se
vánoční atmosférou. Snad potěší v této
Krátký den a dlouhá noc,
době, kdy se nemůžeme tolik setkávat.
už je blízko do Vánoc.
Přála bych nám všem pevné zdraví,
Lenka Stupková
rodinné zázemí a lásku v srdci.
a všechno kolem nás mění se rázem.

Milí Šatováci,
přeji Vám vše, co se špatně balí,
to je klid, pohoda a hlavně ZDRAVÍ!
Hezké prožití večera splněných přání,
svátků vánočních a vše NEJ...v novém
roce přeje
Květoslava Pykalová
Stromeček, kapr, svíčky, cukroví –
to jsou Vánoce,
štěstí, zdraví, úspěchy –
zase přání v novém roce.
Také já vám přeji krásné Vánoce
v kruhu rodiny a všechno nejlepší,
hlavně pohodu a všem šťastné
vykročení do roku 2022.
Ladislav Chvíla

obec informuje

Vážení Šatováci,
přeji Vám všem pohodové a krásné
vánoční svátky. I když mají hořkou
příchuť nouzového stavu, nebuďte
z toho smutní.
Hodně radosti v kruhu nejbližších,
krásné zimní procházky, ať naleznete
co jste si přáli od Ježíška. Užijte si
radost v dětských očích u zářícího
stromečku.
Ale hlavně všem přeji stálé a pevné
zdraví a vše dobré do roku 2022.
Miroslav Matuščin
2

Přála bych nám také, abychom mohli
v životě dělat méně toho, co musíme
a více toho, co chceme. A možná je
právě toto i cesta ke zdraví a ke štěstí.
Krásné vánoční svátky a v nadcházejícím roce už jen jistotu, že nás nic
neohrožuje.
Vaše zastupitelka Anna Sovová
Vážení spoluobčané,
opět je tu konec roku a s ním svátky vánoční. Hned úvodem přeji všem dětem
a občanům Šatova, ale nejen jim, šťastné, veselé a zdravé Vánoce. Uvidíme,
co přinese rok 2022. Doufejme, že se
uklidní situace ohledně covidu-19 a celkově se zlepší nálada ve společnosti.
Šatovu by určitě slušelo více úsměvu :)
Pracovně byl uplynulý rok velmi úspěšný, podařilo se nám v zastupitelstvu
schválit a realizovat spousta projektů
a mnoho jich je ještě v přípravě a běhu.
Dle mého názoru poslední 3 roky přinesly mnoho dobrého ovoce.
Na závěr použiji slogan Františka z Kouzelné školky:
„MĚJTE SE FAMFÁROVĚ“ :) :)
Tomáš Malach

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vám všem popřál
do nastávajících svátečních dnů jen
to nejlepší. Abyste pod stromečkem
našli štěstí, zdraví a sváteční pohodu
a všechny starosti, jež tato hektická
doba přináší, se navždy rozplynuly.
A také vám do kvapem se blížícího
roku 2022 přeji, ať vás krásné chvíle
a spokojenost adventních dnů
neopouští a nový rok přinese jen
a jen mnoho úspěchů.
Martin Rajnoha zastupitel Městyse Šatov
Vánoce jsou naše tradiční svátky,
svátky našich rodin. Proto vám přeji
prožití svátků v teple rodinného krbu
s vašimi přáteli a blízkými.
Do nadcházejícího roku vám přeji
především hodně zdraví, lásky, humoru
a optimismu.
Žijeme v místě zalitém sluncem.
Máme podmínky pro šťastný a plnohodnotný život. Zkazit si ho můžeme
jedině sami. A takoví my Šatováci
nejsme.
Hodně štěstí v novém roce 2022.
Jaroslav Černý
Říká se, že nejlepší dárek u každého
vánočního stromečku je přítomnost
šťastné rodiny. Přeji vám všem veselé
Vánoce v kruhu vašich nejbližších
a požehnaný nový rok. Hodně zdraví
a lásky v roce 2022.
Zdeněk Branč

| TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Výtěžek sbírky je určen na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
lidem v nouzi všude tam,
kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Výnos
sbírky je vždy rozdělen podle pevně daného klíče: 65 %
vybraných prostředků se
vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na
velké diecézní projekty, 10 %
putuje do krizového fondu,
odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na
pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita
Česká republika, 5 % tvoří
zákonné režie sbírky.
Jaké to bude letos? Kvůli
aktuálnímu vývoji covid - 19
nečekejte na zazvonění či

zabouchání na Vaše dveře
koledníky. Sbírka do kasiček
bude zahájena 1. 1. 2022
a bude končit 16.1.2022.

https://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/
sv. Petra a Pavla v Brně na
Petrově. Což bude možné
sledovat v online přenosu.
V neděli 9. ledna na ČT 1

Loňský 21. ročník vynesl 81 476 288 korun. Šatovští darovali 5 805 Kč. Byl to dobrý výsledek. Tradiční koleda se totiž musela kvůli epidemiologické
situaci obejít bez koledníků v ulicích. Do sbírky tak
bylo možné přispět pouze online nebo prostřednictvím „statických pokladniček“. Vybrané peníze
dávno neleží jen tak na účtu, ale už pomáhají po
celé republice těm nejpotřebnějším, kteří se ocitli
v nouzi.
Všechny kasičky budou zapečetěny Městským úřadem
Znojmo. V Šatově budou dvě
kasičky na tradičních místech, v obchodě Potraviny
LILI a na úřadu městyse.
2. ledna 2022 v 15 hodin
bude požehnáno v katedrále

bude tradiční Tříkrálový koncert v 18 hodin, přímý přenos
České televize z Městského
divadla v Brně.
Darovat však můžete přímo
do ONLINE kasičky https://
www.trikralovasbirka.cz/
za poslechu krásné koledy,

nebo poslat penízky složenkou či převodem na sbírkový účet 66008822/0800, VS
777966700.
Využít můžete i dárcovské
DMS na číslo 87 777.
Jednorázové příspěvky:
DMS KOLEDA 30,
DMS KOLEDA 60,
DMS KOLEDA 90
Opakované příspěvky:
DMS TRV KOLEDA 30,
DMS TRV KOLEDA 60,
DMS TRV KOLEDA 90
Organizátoři Tříkrálové sbírky Vám předem děkují za
Vaši solidaritu a dary, které
slouží pro dobrou věc. Přejí
vše dobré, především zdraví
pro Vás a Vaše blízké.
Děkujeme, že pomáháte!

| TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZVYKY
Dodržujete některé vánoční zvyky? Které jsou vaše
nejoblíbenější? Vybrali
jsme pro vás nejkrásnější
aktivity, které se o Vánocích dělají již po několik
generací. Můžete si letošní
Vánoce některé z nich
vyzkoušet.

Během štědrého dne má
člověk do večeře dodržovat
půst, aby viděl zlaté prasátko. Kdo tohle během Vánoc
zvládne, zaslouží obdiv, protože se většinou ládujeme
vším, co nám přijde pod ruku
už od samého rána.

Rozřízněte jablko a podívejte se, co v sobě ukrývá.
Podle pověry ten, kdo uvidí
hvězdičku, bude celý následující rok zdravý. Rada zní,
krájet vždy napříč, pak je
úspěch zaručen.
LITÍ OLOVA
Zkoušeli jste někdy tuhle činnost? Je to celkem zábava.
Připravte si hrnec s vodou,
kousky olova a ideálně speciální nádobku, kterou můžete použít k rozehřátí tohoto
měkkého kovu. Po zkapalně-

ní nad plamenem olovo nalijte do vody a zjistěte, co vám
váš vylitý tvar připomíná.
POUŠTĚNÍ LODIČEK
Připravte si lavor s vodou a
malé vánoční svíčky. Rozpulte několik vlašských ořechů a do prázdných polovin
jejich skořápek připevněte
voskem po jednom úlomku
vánoční svíčky. Lodičky se
zapálenými svíčkami se nechají plout po vodě. Majitele
lodičky, která vydrží nejdéle
svítit a nepotopí se, čeká

dlouhý a šťastný život.
POUŠTĚNÍ KAPRA
Jeden z novějších zvyků,
kdy se sice kapr koupí, ale
na Štědrý den ho jde celá rodina opět vypustit do přírody.
Obzvlášť pro děti je to velmi
hezká zábava, když mohou
mít radost ze zachráněného
rybího života. Tvrzení odborníků, že rybka nemá moc
šancí na přežití, je v danou
chvíli vedlejší.
ČEKÁNÍ NA ZLATÉ
PRASÁTKO

Každý účastník štědrovečerní večeře má mít pod talířem
ukrytou šupinu z kapra, která
mu zajistí dostatek peněz po
celý rok.
CIZÍ VĚCI V DOMĚ
Do konce roku by se měly
vrátit všechny cizí věci, které
jsou v domě, jinak to může
domácnosti přinést smůlu.
Proto při předvánočním úklidu posbírejte vše, co vám
nepatří a poctivě to vraťte.
Tomáš Malach
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obec informuje

ŠUPINY POD TALÍŘEM

ROZKROJENÍ JABLÍČKA

| STOLETÉ JUBILEUM NAŠEHO OBČANA
V rodině mu všichni říkají Štefane nebo
Pišto. Narodil se v roce 1921 v Nadlaku
v Rumunsku. Od útlého věku pracoval
s bratry a rodiči na poli a chovali hospodářská zvířata, koně, krávy, včely,
holuby. Do školy mohl chodit pouze dva
roky, pak ho bylo potřeba v hospodářství, které celou rodinu živilo.

Za rodinou do Nadlaku se byl podívat
asi čtyřikrát nebo pětkrát. „Dostali jsme
týden dovolenou, sedli jsme na vlak
a jeli jsme se podívat na bratrance
a další příbuzné. Většina z nich se dožila 60 až 80 let, ale stovky asi nikdo.“

Přesto si našel čas na zábavu. Miloval
hudbu a tanec. „V neděli jsem chodil
na tancovačku a vytáčel holky.“ Rád
rybařil, vzpomíná, jak nachytané ryby
donesl domů a maminka je upekla.
Pochutnala si na nich celá rodina „Joj,
to bylo dobré! A jak krásně křupaly.
Z prasátek jsme nadělali klobásky, vyudili maso. Dvakrát do týdne, v pondělí
a ve čtvrtek, jsme na trhu prodávali přebytky. Měli jsme se dobře.“

Nejstarší občan Šatova,
pan Štěpán Jančík,
se dožívá 100 let.

Když začala válka, vojáci jej i s bratrem
do ní odvedli. Bojoval na frontě a byl raněn. S prostřelenou rukou se mohl vrátit domů. „Ruku mi opravili až tady ve
Znojmě v nemocnici, kdy vyndali úlomky kostí a vyléčili zánět. Za to mohu děkovat panu doktorovi Hulánovi.“

obec informuje

Po válce se oženil a v roce 1949 se vydal s matkou, ženou a malou dcerou
na cestu do Čech, do Šatova, za bratry,
kteří zde už byli. S celým svým majetkem jeli vlakem více než týden. Nejprve do Chebu, a pak už přímo na jižní
Moravu.
Po příjezdu dostali pole, vinice, dům
a hned se bylo o co starat. Pracovat začal krátce po svém příjezdu v šatovské
keramice v roce 1949. Tam vydržel až
do odchodu do důchodu v roce 1981.
„V zimě jsem byl bagrista a těžil hlínu.
Přes léto jsem se vracel k lopatě, mlel
jsem vytěženou hlínu a připravoval ji
ženským, aby mohly dělat dlaždice.“
Po práci se staral o své hospodářství,
o holuby, králíky, slepice, prasátka a
včely. „Vinice jsme měli až u Devíti mlýnů. Tam jsem chodil ze Šatova pěšky,
i s dětmi. Ty okolo mě celou cestu poskakovaly. Bylo nám dobře. Pomáhali
jsme v družstvu na poli okopávat cukrovku i vypomáhali ve mlýně. Stále bylo
co dělat. Se ženou jsme chodili na taneční zábavy i v Šatově, jak do staré,
tak i nové hospody.“
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Pan Jančík rád vzpomíná. „Byl jsem se

Text: Lenka Stupková
podívat u nádraží na továrnu, jak to tam
vypadá. Bývala tam taková krásná zahrada! Jabloně, co měla výborná jablka, moruše, hrušky i jahody. Rostly tam
i olivy. Krásně to tam vonělo.“
A jak vnímá pan Jančík rozdíl mezi
životem dříve a nyní?
„Rozdíl je dobrý. Teď si můžu lehnout
a spát, kdy chci. Tehdy jsem musel pracovat,“ říká pan Jančík s úsměvem.
A co by si přál v Šatově zlepšit?
„Hodilo by se opravit cestu od domu
okolo potoka, abych mohl dělat delší procházky. A taky nějaká parkovací
místa, aby měly kde parkovat moje návštěvy.“
A jaký je recept pana Jančíka na spokojený, dlouhý život?
„Nebát se práce, ale také si najít čas na
zábavu, být veselý, mít rád lidi.“
Když jsem byla panu Jančíkovi gratulovat loni, říkal mi, že je jeho cílem se
dožít 100 let. Tuto metu zvládl.
Jaký další cíl si stanovil?
„Teď už jen, abych byl zdravý jako dosud,“ říká skromně pan Jančík.
S úctou a upřímně gratulujeme panu
Jančíkovi k jeho životnímu jubileu,
přejeme pevné zdraví a dobrou mysl,
nadále radost z každého návštěvníka
i z každého nového dne.

|

N
 OVÉ CEDULE,
STEZKY

Pro rok 2022 jsme osvěžili turistické
materiály, připravili zajímavé stezky,
info tabule a na příjezdech do obce
byly zbudovány vítací cedule s truhlíky na květiny.
Plastové desky na hnědých stojanech
už nebyly k přečtení, vysvícené od slunce a tak přišla obnova. Vyšly jsme z původních materiálů, kde jsou především
informace o historii obce. Na kamenné
gabionové sloupy jsou pak umístěny tabule, kde je kompletní přehled sklepů,
penzionů, obchodů, restaurací a zájmových bodů. Dále pak jsou představeny turistické stezky: Šibeniční vrch +
Peklo, Sakrální stezka, Military stezka a
stezka Putujeme uličkami. Tištěné materiály se stejnou tématikou jsou k dispozici na úřadu městyse, v restauracích
a u vybraných vinařů.
V rámci tohoto projektu bude instalovaná fotoulička.
Věříme, že stezky obohatí vyžití jak občanů, tak turistů. Projekt byl financován
z dotace JMK.
TM

Přejeme Vám krásné svátky vánočních a do nového roku
spoustu zdraví, štěstí, loveckých úspěchů a krásných
zážitků v lese. Užijte si to a lovu zdar i v roce 2022.

obec informuje

|


VÁNOČNÍ
VÝZDOBA
OČIMA
FOTOAPARÁTU

Přejeme Vám do
roku 2022 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti,
rok úrodný, který přinese nám (i vám) dobré
víno. Na zdraví! Váš Spolek šatovských vinařů
5
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KROMĚ
KAPRA A HRNÍČKU
JEŠTĚ JEDEN VÁNOČNÍ DÁREK...

Na poslední schůzi zastupitelů jsem
se dohodli, že pro rok 2022 nebudeme zvyšovat poplatek za svoz odpadů, nicméně situace se v dalších
letech nebude moci opakovat.

o bioodpadu v článku Sběrný dvůr).
Celkové náklady na osobu jsou tedy
850 Kč a s tímto číslem budeme mu-

Pokud se podíváte na tabulku nákladů,
poplatek 450 Kč, který je ve srovnání
s okolními obcemi velmi nízký, nepokryje ani vývoz komunálního odpadu.
A toho taky znatelně přibylo.

NEZDRAŽÍME ODPADY!

set nadále pracovat. Závěrem jen poprosím, pokud vyvážíte žluté, modré
a nově hnědé popelnice, dbejte na to,
aby byly plné (sesypte je, prosím, se
sousedem dohromady atd...), protože
každý vývoz této popelnice obec stojí
20 Kč. To můžete vidět níže v tabulce,
že byť třídíme, zpět nedostaneme ani
50% vynaložené částky.

V ROCE 2022

NÁKLADY NA ODPADY V ROCE 2021:

Zatímco v roce 2019 se vyvezlo cca
208 tun komunálního odpadu, v roce
2021 je to 247 tun. Dalším zajímavým
číslem je nárůst svozu pneumatik!
Zde nám množství narostlo o více jak
600 %, tedy z množství 0,8 tun v roce
2018 na letošních 4,74 tuny. Radost
mi ovšem dělá číslo za bioodpad, zde
máme nárůst o 100% na 35 tun (více

druh odpadu

částka

tříděný odpad

433 927 Kč

svoz nebezpečného odpadu
komunální odpad

30 199 Kč
708 689 Kč

vratka za třídění od EKOKOM

-218 462 Kč

celkem

954 353 Kč

Tomáš Malach
Lenka Stupková

| ZIMNÍ ÚDRŽBA - PARKOVÁNÍ NA CHODNÍKU A V ZÁKAZECH
I v letošním roce zajišťuje posyp a odhrnování sněhu na obecních komunikacích pan Chloupek.
O chodníky se budou starat pracovníci obce. Jak pan Chloupek, tak i my,
budeme využívat dostupnou mechani-

zaci. Proto upozorňujeme všechny
vlastníky a uživatele motorových vozidel, že NENÍ MOŽNÉ PARKOVAT NA
CHODNÍCÍCH PODÉL KOMUNIKACE a bránit chodcům v bezpečné chůzi
po chodníku a provedení zimní údržby.

Žádáme Vás, zaparkujte tam, kde to je
bezpečné (na svých pozemcích, veřejných parkovištích) i když to znamená
pár kroků do vašich obydlí.
Děkujeme za ohled k ostatním a úsporu
práce PČR při řešení těchto přestupků.

| CERTIFIKÁT OD JMK

| PŘIŠLA Z BRNA ZÁSILKA...

Certifikát jsme vřevzaly 26.10.2021 v konferenčním sále VIVA
Brno, za splnění auditu JMK pro obce přívětivé rodinám
(FamilyFrendlyCommunity)

Kalendář RRAJM 2022 - prezentace akce na svatých
kamenech

obec informuje

Ředitel Regionální rozvojové agentury Jižní
Moravy pan Opluštil
zaslal Šatovu kalendář
Fondu malých projektů
2022, který představuje
úspěšné projekty letošního roku jako poděkování na spolupráci.
Šatov zaujal svojí akcí
zdobení a stavění
hmyzích domečků na
Svatých kamenech
dětmi ze Šatova a
Retzbachu.
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VÝHERCE
SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ PŘEDZAHRÁDKU
A VÝZDOBU OKEN ZA ROK 2021

Nelehké rozhodování...

Soutěžní kritéria jsme vyhlásili a tudíž
jsme určili následující výherce:

1) Květináče a truhlíky:
1. místo: Kučerovi (č. p. 30)
2. místo: Benceovi (č. p. 122)
3. místo: Bartákovi (č. p. 445)

2) Květinové předzahrádky
1. místo: Medkovi (č. p. 505)
2. místo: Mičkovi (č. p. 371)
3. místo: Danielovi (č. p. 231)

3. místo

2. místo

1. místo

Je to rok od roku těžší, protože opravených, zušlechtěných předzahrádek
a výzdob oken neustále přibývá a jednoznačné rozhodnutí je opravdu komplikované.
Vítězové jsou všichni. Všichni, kteří

mají upraveno před vlastním prahem
a zvelebují tak pohled na naši obec.

2

3

1

2

3

předzahrádky

truhlíky

1

obec informuje

| OBRAZOVZPOMÍNKA Z PŘEDÁVÁNÍ CEN ZA ROK 2020
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| TAK JSME SE DOČKALI - SBĚRNÉ MÍSTO
Podařilo se nám dotáhnout do konce myšlenku „Sběrného místa“. Od
nového roku 2022 nebudeme odkázáni
pouze na jaro a podzim s přistavením
velkoobjemových kontejnerů, nehledě
na skutečnost, že se v noci na určených
sběrných místech vyskytl nebývalý pohyb. Ráno jsme se vždy nestačili divit,
co všechno se dá za noc navozit. Navíc
máme podezření, že ty hromady odpadu nenakupili jen Šatováci.128 pne-

umatik pravděpodobně nikdo na svém
dvorku neskladuje.
Vybudovali jsme nové Sběrné místo
na bývalém „hnojišti“. Toto zahájí
provoz 3. ledna 2022.

SBĚRNÉ MÍSTO
v Šatově od 3.1.2022!

Na sběrné místo mohou odvážet pouze
Šatováci v průběhu roku:
KOV
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
PLASTY
SKLO
BIO ODPAD.
Sběrné místo NENÍ zařízeno pro sběr
NEBEZPEČNÉHO ODPADU!
Jaroslav Černý

STARTOVACÍ OTEVÍRACÍ DOBA:
1/ každé první pondělí v měsíci:
16.00 - 18.00 hodin
2/ každá poslední sobota v měsíci:
9.00 - 12.00 hodin
VEDOUCÍ SBĚRNÉHO MÍSTA:
pan Petr Daniel: 723 674 002
Tuto provozní dobu ponecháme jako zkušební provoz
do pololetí, provedeme vyhodnocení a případně
otevírací dobu změníme. Informovat vás budeme včas.

| NOVĚ V ŠATOVĚ HNĚDÉ POPELNICE
Městys získal v letošním roce z dotace Státního fondu životního prostředí nejen nádoby na sběrné místo, ale
i plastové nádoby pro tzv. malou separaci pro své občany.

Od 04/2022 svoz
BIO odpadu i v Šatově

obec informuje

Máme pro vás k dispozici větší žluté
popelnice na plast (240 l) a hnědé
popelnice na bio odpad.

Pokud by kód při používání popelnic
odpadl nebo se stal nečitelným, lze jej
nahradit novým, který Vám bude vydán
opět v kanceláři úřadu paní Roupcovou.
Udržitelnost projektu je pětiletá, zavázali jsme se o zvýšení objemu tříděných
odpadových komodit o 94 tun.
Díky, že třídíte a pomůžete nám stanovené kvóty naplnit.
Lenka Stupková

● tráva, plevel, košťály
● zbytky ovoce, zeleniny, rostlin
● čajové sáčky, kávová sedlina
● zemina z květináčů
● drny se zeminou
● větvičky, štěpka z větví
● seno, sláma

NEPATŘÍ:
● všechny typy sáčků
● obalové materiály, sklo

Výdej bude probíhat stejným způsobem
jako doposud. V kanceláři podepíšete
smlouvu o výpůjčce nádob a následně si je vyzvednete na dvoře úřadu.
Nádoby budou opatřeny jedinečným
čárovým kódem. Zajistí tak evidenci
o množství odpadu při jejich vývozu
svozovou firmou FCC.
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PATŘÍ:

● piliny, hobliny, kůra

Od počátku roku 2022 si je můžete vyzvedávat. Vývoz bio odpadu bude zahájen na jaře příštího roku.

Nádoby, které nebudou mít nalepený čarový kód, nebude FCC vyvážet.

CO PATŘÍ A NEPATŘÍ
DO BIOPOPELNICE:

● živočišné zbytky z kuchyní
● mléčné výrobky, tuky, oleje
● zvířecí exkrementy,
uhynulá zvířata
● peří, chlupy, vlasy
● znečištění piliny, hobliny,
podestýlky
ilustrační foto

● kamení

Vážení spoluobčané,
oznamujeme Vám, že se v sále kulturního domu v Šatově
bude konat

OBECNÍ

PLES
19.2.2022
od 20.00 hodin

Hlavním hostem bude zpěvačka
se svojí skupinou Heidiband
Vstupné:

200,- Kč

Heidi

Dále bude hrát a zpívat
rakouská rocková kapela FUNKY
Pořadatelé: Městys Šatov / Občerstvení: zajištěno / Tombola: bohatá
Předprodej vstupenek: od 19.1.2022 na OÚ
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| CO SE DĚJE V TATRANU
Začala nám zimní příprava. Družstvo
přípravky začne trénovat po Novém
roce a družstvo žáků již svoje trénování
započalo.

den den v týdnu věnujeme běhu po
Šatovu.

Výbor SK Tatranu Šatov děkuje
občanům za jejich přízeň.

Každým rokem přispíváme na handikepované děti, které nám jako poděkování zasílají drobné dárečky, na jejichž
výrobě se podílí.

Přejeme Vám krásné a klidné
prožití svátků Vánočních
a do Nového roku jen to nejlepší.

sport

Jeden den v týdnu využíváme sportovní halu ve Chvalovicích a je-

Text a foto: Irena Rousová

| HASIČI - SPOLEK OBČANŮ ŠATOVA
Šatovští hasiči nejsou jen zásahová
jednotka dobrovolných hasičů, kteří
jsou nejvíce vidět, ale spolek občanů
Šatova.
Pořádají pro nás již tradiční společenské akce jako jsou Masopust i s taneční zábavou, oslavu Filipojakubské
noci (pálení čarodějnic jako loučení
se se zimou a oslavu příchodu jara)
se zářivým ohněm i špekáčky pro děti,
a ukončení prázdnin i se stanováním.
V letošním roce nám naši hasiči opět
pomáhali se zaléváním stromů a úklidem v obci, zvelebili okolí hasičské
zbrojnice, doplnili svoji výbavu pro pořádání akcí o renovovanou výdejnu
„Žíznivou stříkačku“.

Co ale vnímám jako největší jejich zásluhu, je nezištná pomoc lidem v nesnázích. Byli mezi prvními, kteří vyjeli
na pomoc při odstraňování následků
tornáda na Břeclavsku. Že to byl silný
zážitek, bylo jasné i z toho, že nebyli
schopni o tom, co viděli a zažili, mluvit.
Nešlo jen o „jednorázovku“. Vydali se
pomáhat znovu ve svém volném čase,
bez příkazu z KOPIS (Jednotného záchranného systému) a odváželi dary,
které vyjadřovaly solidaritu šatováků
i lidí z našeho okolí postiženým.
Co se nám podařilo pro hasiče zajistit?
Byla zahájena rekonstrukce hasičské
zbojnice, v první etapě se přistavěla

garáž pro jejich techniku, v druhé etapě proběhla oprava dílny, šatny zásahové jednotky a nově vzniklo WC pro
ženy. K dokončení rekonstrukce jsme
žádali o dotaci na Ministerstvu vnitra,
ale zatím jsme neuspěli. Budeme to
zkoušet dále.
Pořídila se nová cisterna CAS – KAROSA – od obce Chvalovice z dotace
JMK. Díky dotaci JMK a MV jsme mohli
koupit také nový dopravní automobil
pro přepravu hasičů k zásahům.
Celková investice dosáhla výše 4 miliony 283 tisíc korun, z této částky bylo
z obecního rozpočtu zaplaceno přibližně 780 tisíc Kč.
Lenka Stupková

naši hasiči

Šatovští hasiči Vám přejí krásné Vánoce,
bohatého Ježíška a do nového roku 2022
hodně zdraví a lásky.
Jsme připraveni na další rok služby.
Když sáhneme na kliku zbrojnice jsme „všichni
bratři“ se společným cílem, a to je - pomáhat
druhým.
„Bližnímu ku pomoci, Bohu ku cti.“
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| CO SE DĚJE V KNIHOVNĚ
své prezentaci ukázala, jak se kronika
píše, jaké události se mohou zapisovat
a také, kteří kronikáři kroniku v historii Šatova psali. Velice zajímavé byli
i příspěvky ostatních. Dověděli jsme se
spoustu nového o známých osobnostech, kteří kdysi v Šatově žili.
Pozoruhodné byly i rodokmeny, kte-

Stále ještě postrádám
čtenáře mezi dětmi. Čtou
méně než jsme četli my?

Stále ještě postrádám čtenáře mezi dětmi. Čtou méně než jsme četli my? Ve
čtvrtek odpoledne je prostor v knihovně
vyhrazen i pro ně. Nejen pro vypůjčení
knih, ale i pro hraní. Přijďte, milé maminky i tatínkové, strávit trochu svého
času se svými dětmi do knihovny! Mám
pro vás přichystány hry nebo výtvarné
potřeby.
V současné době přechází knihovnický
počítačový program na nový - Tritius,
který je trochu složitější. Proto jsem
absolvovala školení v okresní knihovně. Také knihy je potřeba téměř všechny nově přebalit speciální fólií. Takže
v následujícím zimním období mi projde
opět přes 2000 knih rukami a věřte, s
láskou budou zařazeny zpět do regálu.

A co chystám v knihovně v dalších
měsících?
Právě se ukončuje soutěž O nejlepší literární počin. Pravidla byla zveřejněna
jak v tištěné podobě, tak i na stránkách
knihovny a do konce listopadu měly být
práce odevzdány v
knihovně. Myslíte si,
že v Šatově nejsou
autoři psaného slova? Jsou. A nejen
mezi dětmi! Nechme
se překvapit. V prosinci bude komise
hodnotit jednotlivé
práce a výsledky se
dovíme na stránkách knihovny i v
příštím čísle Zpravodaje.
SNAD BUDE MOCI
PROBĚHNOUT:
Vánoční setkání
v knihovně
Výlet za hrdelním
právem

Přicházejí za mnou i senioři, kteří potřebují pomoc s vytisknutím certifikátu
o očkování nebo potřebují si jen tak povídat. I na to je knihovna určena.

Bylinkové odpoledne, tentokrát na
téma imunita.

Akce, které jsem naplánovala, proběhly, a mají ohlas. Beseda S medem
a o medu /22.10. 2021/ se moc líbila.
Učitelka zpracování medu v domácnosti, paní Belháčová, přinesla tolik svých
výrobků na ochutnání, že jsme všichni
měli sladké odpoledne a ještě jsme si
odnesli s sebou domů. Dověděli jsme
se jak med využít v kuchyni, v kosmetice i v léčitelství.
Další beseda Nad kronikou Šatova
/12.11.2021/ nadchla milovníky historie
Šatova. Plná knihovna svědčila o zájmu
o staré fotografie Šatova, o kroniky, do
kterých všichni s úctou nahlédli. Velice
zajímavá beseda byla s kronikářkou
paní Mgr. Pykalovou, která nám ve

17.11.2021 se knihovna proměnila ve
tvořivou dílnu. Malování lucerniček
byla příprava na advent.
S lektorkou paní Buštovou jsme malovali a vytvářeli lucerničky, které můžeme darovat nebo ozdobit svůj byt .
Nechyběly medové perníky a horký „čaj
o páté“.

A další akce, které
mám přichystané
v šuplíčku.

ré někteří vytvářejí ve svých rodinách
a přinesli je ukázat pro inspiraci. Atmosféra byla opravdu nádherná. Přátelská a nostalgická. Dobrou náladu jsme
ještě zpestřili malou scénkou s prvky
z pověstí, které jsou zapsány v kronice
Šatova.

Nezapomeňte
sledovat stránky
satov.knihovna.cz,
kde najdete podrobnosti, co se
v knihovně plánuje
a kdy. Děkuji všem,
kteří knihovnu navštěvují. Za jejich čtenářskou vášeň . Rovněž děkuji všem,
kteří jsou příznivci akcí, které naše
knihovna pořádá.
Vaše knihovnice Anna Sovová
11
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Kdo rád čte, vždy si najde chvíli na čtení. Dokazuje to i návštěvnost a také frekvence, jak se čtenáři vracejí pro další
knihy. Je to zřejmě i tím, že knihovna
disponuje zajímavými tituly, které jsou
nově zakoupené. Už jste četli např.
Šikmý kostel oba díly od Karin Lednické? Vřele doporučuji! Ráda bych
vyjmenovala všechny krásné knihy,
které máme, ale podívejte se na stránky knihovny, kde se o všech dovíte
a také o akcích, které v knihovně probíhají. Tyto akce nejsou jen pro čtenáře,
ale pro všechny, kteří mají rádi setkávání a poznávání nových věcí.

| ZE ŽIVOTA ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ ŠATOV - I. ODDĚLENÍ
Naše oddělení se skládá z dětí I. a III.
třídy a je nás celkem 21 dětiček a to 14
prvňáků a 7 třeťáků.

které přivezl prodejce do naší obce.
Nyní se věnujeme adventnímu času,
který jsme zahájili Svatým Martinem,
a příchozím vánočním svátkům.

Pracuje s námi paní asistentka Bc. Ivana Profotová.
Také máme provoz ranní družiny, kterou navštěvují děti z I. a II. oddělení,
tedy z I., II. a III. třídy a je nás celkem
14 dětí.
Ale nyní zpět k I. oddělení ŠD.
Prvňáčci se velmi rychle ve ŠD aklimatizovali a se třeťáky se skamarádili. Děti
se rády účastní programu, který jim je
nabízen.

Perníčky již máme napečené a nazdobené a úkoly z adventního kalendáře
plníme dle plánu.

Turistika „Podzimní přírodou“.
Počasí nám stále přálo a my jsme se kochali barvami podzimu.

Přejeme vám s dětmi klidné prožití adventního času, svátků vánočních a přejeme vám hlavně zdraví a vše nejlepší
do nového roku 2022 .

Velmi rády malují a tvoří, sestavují konstrukce z různých stavebnic, zpívají,
cvičí a hlavně, co nejvíce si užívají čas
strávený v areálu školní zahrady a na
vycházkách v okolí obce.
Na školní zahradě jsme s prvními podzimními dny pečovali o naše bylinky
v Bylinkovém záhonku.
Z Turistiky - „Za podzimními plody“
jsme si přinesli mnoho přírodnin, se
kterými jsme dále pracovali a vytvářeli
jsme podzimní vazby.
Na další Turistice - „Podzimní přírodou“ jsme se naučili poznávat plody
keřů a stromů.

Život našeho oddělení můžete sledovat
na webových stránkách ZŠ Šatov, Školní družina I. oddělení, fotogalerie ŠD,
Kroužek Šikulka a Ranní ŠD.

Za děti ZŠ Šatov ŠD I. oddělení
Doláková Dana, vych.

„Dýňáčci“ v oděvech, které si ještě před
nedávnem děti samy oblékaly. Poděkování
patří rodičům za oděvy jejich dětí.

Také jsme se zúčastnili 25. ročníku
Květinového dne.
Děti s nadšením nabízely kvítky měsíčku lékařského a výtěžek z obcí Šatov,
Havraníky a Hnanice byl opět skvělý.
Na konto Ligy proti rakovině jsme odeslali 12752 Kč, za což děkujeme všem
spoluobčanům. Je již tradicí, že naše
„žluťásky“ občané vyhlíží a čekají na
nás.

Svačinka po „práci“ v Bylinkovém záhonku.
Na školní zahradě nám chutná. Celý podzim
jsme si pochutnávali na ovoci z našeho
školního sadu.

Dále jsme celý týden pouštěli draky na
naši tradiční Drakiádě a soutěžili jsme
v pěti disciplínách. Diplom si odnesli
všichni soutěžící.

Pět dní Drakiády - Vítr byl skvělý celý týden
a diplom obdržel každý soutěžící.

Květinový den a naši „Žluťásci“ .
Výpomoc z II. oddělení – II. třída.

Zdařilé pečení perníčků, které provonělo
celou školu.

dění v obci

Sběr přírodnin u Kaple svatého Urbana.
Kaštánky odvezeme do krmelce při akci
Vánoční krmení zvěře.

Již dvakrát jsme navštívili v rámci předplatného Městské divadlo ve Znojmě,
vyrobili jsme si „Dýňáčky“ v životní velikosti, zašli jsme se podívat na ryby,

Turistika „Za podzimními plody“.
Výstavka z těchto přírodnin se dětem vydařila a vazby byly zdařilé.
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| NETRADIČNÍ MIKULÁŠ

foto: obecní úřad

Doba kovidová nás neustále nutí ke
kreativitě a vymýšlení nových přístupů.
Hrozivě zvyšující se čísla nově nakažených nás donutily změnit tradiční uspořádání mikulášského veselí. Upustili
jsme od tradičního usořádání mikulášského veselí na dvorku obecního úřadu.
V odpoledních hodinách, první adventní sobotu, motorizovaná mikulášská
skupina rozdala balíčky před Obecním
úřadem a přemístila se na sídliště. Pak
jako pojízdná prodejna byly další zastávky „U Fandy“ a u hasičky. Poslední
zastávkou této mise bylo nové dětské
hřiště u parčíku. I když všude vládla veselá nálada, Mikuláš byl nesmlouvavý
a tvrdošíjně vyžadoval básničku či písničku, násobky čísel nebo vyjmenovaná
slova od obdarovaných dětí. Ty téměř
všechny, mnohdy za přispění svých rodičů, splnily své povinnosti a získaly vytoužený balíček. Nutno dodat, že i čertovské duo bylo velmi vstřícné a v této
nelehké době byli jako beránci.
Po vyprázdnění mikulášských zásob se
celá skupina přemístila do parku k nově
vztyčenému a vyzdobenému stromečku. Zde svá poselství vyřkli starostka
obce Lenka Stupková a pan farář Ladislav Bublan, který stromu požehnal.
Natočením tohoto aktu s „pověšením“
na obecní facebook byl celý den slavnostně ukončen.
Pevně doufáme, že se doba do příštího
roku ještě více nezdramatizuje a nebudeme muset příští rok řešit mikulášské

souhru při jeho převozu a vztyčení.

Na závěr patří poděkování celému kolektivu Martina Rajnohy, paní Králové
za darování krásného vánočního stromu a klukům hasičským za perfektní

Pěkné Vánoce.
Jaroslav Černý


PODZIMNÍ
SOUTĚŽE PRO DĚTI SE ZÚČASTNILI
TŘI SOUTĚŽÍCÍ
Výherkyní se stala Petruška Pavelková, která zvolila za svůj
soutěžní obrázek hříbek vyzdobený luštěninami.
Hodinky jsme předali 1.12.2021 po vystoupení dětí školní
družiny Základní školy Šatov u vánočního stromečku.
Podle našeho názoru si zaslouží za aktivitu pozornost všichni.
A tak za druhé místo získávají odměnu
i Nelinka a Nikolka Krejčí za foto
vlastnoručně vyrobené dýňové výzdoby.
Gratulujeme a děkujeme.
Lenka Stupková
Hlavní výhra: Fitness náramek MI BAND 4
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|

dárečky formou zásilkovny :)

| 150 LET ŠATOVSKÉHO NÁDRAŽÍ
Besedou o šatovském nádraží, která
se konala 5.11.2021 v sále kulturního
domu, jsme oslavili 150 let od zahájení
provozu našeho nádraží i celé severozápadní tratě.
V úvodu setkání dětí z mateřské školky,
pod vedením ředitelky Martiny Toufarové, předvedli pásmo o vlacích, železnici. Zazpívali i o vláčku šatováčku. Celé
vystoupení bylo moc milé a udělalo
nám velkou radost. Jako poděkování
děti dostaly dárky od společnosti IGRA
s.r.o., výrobce modelů pro železniční
modeláře. Po vystoupení vzniklo i pár
vymalovaných obrázků lokomotiv.
Besedu provázela i výstavka modelů
lokomotiv a vlakových souprav, které
šatovským nádražím v průběhu let projížděly. A tak Badrotka, Hektor, Pielstik,
Orchestrion, Kredenc nebo Krokodýl
kroužili na kolejích, které postavil pan
Zajíček. Všechny zájemce ohromil svými znalostmi a technickými podrobnostmi o jednotlivých lokomotivách.
Ke 150 letému výročí vznikl model budovy šatovského nádraží i skladu. Projektant společnosti IGRA, pan Orság,
po pátrání v archivech a konzultacích s
přednostou šatovského nádraží, panem
Emanuelem Hejčem, připravil tyto budovy do výroby. Oba modely si můžete
trvale prohlédnout na úřadu městyse.
O historii šatovského nádraží pohovořil pan Hejč a zavzpomínal na svoji
službu, podělil se o zajímavé příběhy.
Podpořit ho přišli i bývalí zaměstnanci drah, kteří s ním na našem nádraží
sloužili.
O své znalosti získané studiem historie
šatovské keramické továrny, která
je významně provázána se vznikem a
chodem nádraží a železnice, nám předala slečna Klára Piscová.
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Lenka Stupková
„K zahájení stavby bývalé Severozápadní železniční dráhy, jejíž zastávka je
i zde v Šatově, došlo 16. listopadu 1868.
Celková délka nově budované železniční spojnice činila 625 km. Projekt mělo
na starosti nově utvořené stavební ředitelství v čele s inženýrem Konradem
Wilhelmem Hellwagem. Jednalo se tehdy o nejkratší spojení Vídně, Berlína
a severoněmeckých přístavů. Později v roce 1869 se začalo s plánováním
možného připojení Prahy a již dne 10.
14

října 1875 bylo uskutečněno spojení
s pražským Severozápadním nádražím,
později zvaným také Denisovo nádraží.
Již od počátku byla Severozápadní
dráha pojímána jako dálková, tranzitní
dráha. Z toho důvodu byla řada stanic
projektována ve značné vzdálenosti od
spojovaných obcí. Za zmínku také stojí, že všechny pozemní budovy dráhy
a železniční svršek projektoval architekt
Carl Schlimp, který se později, jako ředitel a majitel, účastnil i provozu keramické továrny.
Nově vybudovaná železnice přinesla
očekávaný hospodářský rozvoj. V roce
1871 byla zprovozněna nádražní stanice a v zápětí byla roku 1873 vybudována šatovská továrna na keramické
zboží.
Jednou z nejvýznamnějších skutečností, které vedly k založení šatovské
továrny na keramické zboží, tedy byla
výstavba železniční dráhy, která vede
okrajovou částí Šatova. Šatovská keramická hlína byla totiž objevena právě při stavbě Severozápadní dráhy na
Moravě.
Wolfgang Jochem, tedy zakladatel to-

várny, byl účastněn na výstavbě zmíněné dráhy a právě tehdy, kdy byla
prováděna výstavba dráhy v oblasti Šatova, rozpoznal vhodné jílovité podloží.
Rozhodl se proto v těchto místech vybudovat továrnu na zpracování lokální
keramické hlíny a následnou výrobu
keramických výrobků z tohoto materiálu. Tato továrna nesla až do roku
1879 název K. k. priv. Kunst Basaltstein
Fabrik W. Hellwag a comp. a zabývala
se zejména výrobou typické šatovské
chodníkové a silniční dlažby.
Severozápadní dráha umožnila vývoz
zboží a dovoz materiálu napříč hlavními městy, jako je Vídeň, Praha a Berlín,
s tím že bylo možné dále využít zastávky v severoněmeckých přístavištích,
odkud mohl být náklad posílán dále lodní dopravou a distribuován i do vzdálenějších lokalit. Mimo tyto hlavní body
na trase byly na území dnešní České
republiky z logistického hlediska významné i zastávky ve větších městech,
jako je například Znojmo, Jihlava, Kolín,
Litoměřice, Ústní nad Labem a Děčín.
Díky tomu, že Šatovská továrna na keramické zboží ležela na přímé spojnici těchto urbanizovaných měst, bylo tak

Svého strategického místa továrna využila zejména v období svého největšího
rozkvětu. Toto období nastalo po tom,
co se stal vlastníkem a ředitelem továrny architekt Carl Schlimp. V období jeho
vedení, což bylo v letech 1879-1898,
továrna vystupovala pod jménem První c. k. priv. Šatovská továrna na umělý
čedičový kámen, šamotky a kameninu
C. Schlimp, závod na plavení kaolínu
v Únanově u Znojma, Vídeň I., Maysedergasse č. 4. V této době továrna výrazně rozšířila svůj objekt a také vyráběný sortiment. V této době se můžeme
setkat kromě klasické venkovní dlažby
také s výrobou jemných interiérových
mozaikových dlaždic, kameninových
nádob a různé průmyslové keramiky,
do které patřily například odvodňovací
a komínové roury.
Následně továrnu převzali synové Carla Schlimpa a továrnu převedli na akciovou společnost. Takto ji vedli až do
roku 1928. V tomto období byl rozšířen
sortiment o dekorované glazurované obkladové dlaždice. Carl Schlimp
mladší a jeho bratr Erich vedli továrnu
v její nejvyšší produktivnosti, kdy měla
roční vývoz zboží až 2000 vagónů a za-

městnávala až 700 zaměstnanců.
Od roku 1928 až po rok 1941 spadla továrna pod správu Západočeských továren kaolinových a šamotových. V tomto
období továrna strádala důsledkem velké hospodářské krize a také důsledkem
druhé světové války. Destruktivní byl
pro továrnu také požár v oddělení jemných dlaždic. Kvůli tomu továrna také
přišla o výrobu tohoto druhu sortimentu.
Během druhé světové války se továrna ocitla v tíživé situaci a jelikož byla v
oblasti Sudet, nárokoval si tehdejší německý režim vysoké částky k úhradě za
vedení provozu továrny. Tyto podmínky
byly pro vedení továrny velmi prodělečné, a tak byla značně pod cenou továrna prodána německému podnikateli a
členu nacistické strany Hansi Heinrichu
Rauovi. Ten nechal továrnu chátrat a
zřídil zde hospodářství a zelinářství, ve
kterém nuceně pracovali maďarští Židé
a Poláci.
Osvobozením Československa připadla
továrna do rukou národní správy. Byla
tak státem zařazena pod Moravské keramické závody, n. p. se sídlem v Rájci
nad Svitavou, a to až do roku 1958. Po
válce se továrna vrátila pouze k výrobě
známé šatovské chodníkové dlažby.

| SÁZENÍ LÍPY DO PEKLA
Den oslav vzniku Československé
republiky 28. října jsme oslavili vysazením 27 lip jako prodloužení Aleje
Svobody 20 Nadace partnerství. Celá
tato linie stromů navazuje i na výsadbu lipové aleje vysázené u příležitosti stého výročí vzniku naší republiky.
Za chladného a větrného počasí pracovníci městyse, starostka, místostarosta a zastupitelé s občany Šatova
zahájili výsadbu. Dorazila i významná
pomoc, návštěvníci Šatova z Českých
Budějovic. Rozdělili jsme se na pracovní týmy a sázení nám šlo báječně od
ruky. Odborně na nás dohlížel pan Kvapil, zastřihal korunky lip a bedlivě nás
sledoval, zda vše provádíme správně.

stuhy trikolóry napsaly své vzkazy, přání nebo jim dali jména.
Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné
sbírky a partnerům iniciativy Sázíme
budoucnost.
Děkujeme Nadaci partnerství za grant
a spolupráci.

Ve výrobě tohoto sortimentu pokračovala továrna i v letech 1958-1993. V
tomto období byla továrna státem přesunuta pod správu Poštorenských keramických závodů náležících k nedaleké
Břeclavi.
I přes to, že byl přeshraniční železniční
provoz počátkem tohoto období značně
omezen, vyvážely se výrobky z továrny i do Švýcarska, Rakouska, Norska,
Západního Německa, tehdejšího SSSR
a dokonce i na Island.
Rokem 1993 byla továrna zprivatizována a bohužel se nepovedlo ji udržet
v provozu. Ten se zde zastavil rokem
1998. Od té doby zde továrna chátrá
a strategický prostor v blízkosti nádraží
stále čeká na nové využití.“
Klára Piscová
Významná výročí Šatova budou pokračovat i v příštím roce, připomeneme si
150 let vzniku XTV Tovaren. Za přispění
Kláry Piscové vznikne výstava i publikace shrnující život i výrobky šatovské továrny na keramiku. O financování jsme
požádali v dotaci Fond malých projektů
z programu přeshraniční spolupráce Interreg AT – CZ.
Lenka Stupková

Text: Lenka Stupková
I touto výsadbou jsme dodrželi tradici oslav 28.10. založenou v roce 2018
Alejí 100 let republiky u bunkru, v roce
2019 výsadbou třešní a višní v aleji u
hřbitova, v roce 2020 Alejí Svobody.
A doufám, že příští rok se opět setkáme
u výsadby dalších stromů v Šatově.
Děkujeme za stromy, pomoc a i péči
o šatovské stromy v budoucnu.
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snadné získat početná odbytiště zboží
s dostupnou vlakovou distribucí.

Pro sadaře bylo připraveno na místě
i teplé občerstvení v podobě výborné
gulášové bavorské polévky, zvěřinových klobásek a teplý čaj.
Ke stromům jsme zabudovali opěry a
pevně je vyvázali, aby stromy nedošly
újmy silným větrem. Děti stromům na
15

| POHÁDKA - ANEB ČTEME DĚTEM
Pak zdobili stromeček, rovnali cukroví
na mísy a vyprávěli si.
Když byl čas celý modrý tmou, šel malý
Lukáš spát. Tatínek ho přikryl až po bradu a maminka mu dala pusu na čelo.
„Ať seTi něco hezkého zdá.“ A Lukášovi
se zdál krásný sen o prvních Vánocích.
VÁNOČNÍ POHÁDKA
Za oknem padal sníh. Padal celý den
a noc. Celý dům, i ulice, celé město bylo
bílé. Jakoby zbělel celý svět. Malý Lukáš seděl u okna a pozoroval padající
vločky.
„Maminka říkala,“ přemýšlel ten malý
klučina, „že k nám přijde Ježíšek.“
Kroutil hlavou. „Prý k nám přijde už zítra
a přinese pod stromeček spoustu dárků
k Vánocům.“
Seskočil ze židle a šel se podívat na
Betlém. „Ale jak k nám může přijít takové malé miminko. A ještě něco nést
s sebou.“ Opřel se a prohlížel si postavičky. Byly tam ovečky a pastýři, tři
králové s dary, anděl nad chlévem, kravička a oslík, malé jesličky s Ježíškem
a Josef s Marií, jak se nad ním sklánějí. „To ať mi nikdo neříká,“ pokračoval
Lukášek v mudrování, „že takové malé
děťátko umí chodit. Já si dobře pamatuju sousedovic Matěje. Toho museli vozit
v kočárku. A jak dlouho mu to trvalo než
začal cupitat!“

dětský koutek

„Lukáši!“ zavolala z kuchyně maminka, „Pojď se podívat na vánočku. Ta se
letos povedla.“ Vytáhla z trouby vonící
pečivo. Mandličky, rozinky. Hmmm, to
má Lukáš moc rád. „Dáš mi kousek?“
zeptal se. „Musíš chvíli počkat,“ usmála
se maminka, „Ještě je horká. Ale až vystydne, ukrojím Ti pořádný kus.“

Byla krásná teplá noc. Nikde ani kousek
sněhu. Zářící hvězdy na obloze. Polní
cestou se k Betlému blížili dva lidé.
Žena seděla na oslátku, muž je vedl za
uzdu. „Vždyť to je Josef a Marie,“ povídá si ze sna Lukášek. A dívá se dál.
Marie s Josefem přijeli do města, byla
už noc.
„Zítra začíná sčítání lidu. Nevím, jestli
ještě najdeme místo ke spaní.“ Josef se
otočil na ženu.
„Nevadí,“ usmála se Marie. „Něco určitě najdeme.“ Nakonec museli spát
v chlévě, na kupě sena. Město bylo
plné. Všechny postýlky už byly obsazené. A právě, když hvězdy nad Betlémem zasvítily nejsilněji, narodil se jim
syn. Drobounké miminko. Marie unavená usnula. Josef se nemohl na dítě
vynadívat.
Když tu: „Klepy, klep.“ Josef se lekl:
„Další nocležníci.“ Ale pak si řekl:
„I co, vejdeme se všichni.“ A otevřel.
Byli to pastýři. Nesli dary a vyprávěli,
že je vedla hvězdy a že hledají děťátko,
právě narozené.
„Marie, vzbuď se.“ zatřásl jí za rameno, „K našemu Ježíškovi přišli pastýři.“
A Marie povídá: „I to se Ti Josefe něco
zdá. Kdopak by byl pozdě ještě na cestě?“ A chtěla znovu usnout.
Když tu: „Klepy, klep.“ Josef se lekl:
„Další pastýři. „Ještě jich přijde pár
a nebude tu místo k spaní už ani pro

| NAJDI 10 ROZDÍLŮ
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Zdroj: promaminky.cz
nás.“ Ale otevřel. Byli to tři králové. Nesli dary a vyprávěli: „Vedla nás hvězda.
Daleká byla cesta. Hledáme krále, který se právě narodil.“ Marie kouká chvíli
na pastýře, chvíli na krále a nestačí se
divit.
Když tu: „Klepy, klep.“ Otevřely se dveře a vešla maminka. „Lukáši vstávej. Je
Štědrý den.“
Lukáš otevřel oči a dívá se překvapeně na maminku. „Ty jsi také v Betlémě
u Ježíška?“ A maminka se smála.
„Copak bych tam dělala?“ Sedla si na
postýlku. „Tobě se jistě něco zdálo.“
A pak už běžel den jak voda v potoce.
Brzy byl zase večer. Stromeček svítil
a cukroví vonělo. Lukášek se nemohl
dočkat. Pak zazvonil zvonec a pod stromečkem bylo spoustu dárků. Pro maminku, pro tatínka a také pro Lukáška.
A všichni měli radost. Ale největší měl
Lukášek. Byl šťastný, že jsou tu Vánoce, dárky, maminka s tatínkem a také že
tu je on. Vyskočil, otevřel okno a volal:
„Děkuju Ti, Ježíšku!!!“ Vločky tiše padaly tmou. A Lukášek si v koutku duše
říkal:
„Možná jsou to ty dary od tří králů a ke
stromečkům je roznášejí pastýři.“ A už
se tím netrápil.

| HLEDEJ CESTU

| O
 SMISMĚRKY
NEJEN PRO DĚTI

APARÁTY, BAKALÁŘ, DRÁŽKA, HROTÍK, CHIRURG,
JUKANÁ, KALUP, KLAKA, KLANDR, KOBRY,
KOPEČEK, KRYSY, KUPKA, KYTKY, LHANÍ, NÁPIS,
ODVOZ, OPATI, OSTARA, PANTY, RTÍKY, RYBKA,
ŠVIHÁK, VEDVÍ, VĚTVE, VIOLA, VJEZD, VYBÍT,
VÝZVY, ZLOMKY, ZMĚNA, ZÚŽIT

Zdroj: ddmolomouc.cz

AKAŠU, ARCHAR, DRACI, DŽÍPY, ELUCE, FARAO,
KADET, KAJAK, KAKAO, KOLÁŽ, KORAL, KRABI,
KRAJE, KŘÍDY, KULIT, KULKY, KŮZLE, KVÍZY,
ODBOJ, OHLED, PASUS, PAUSA, PODPIS, PYROP,
SKAUT, SPLACH, SRUBY, STYKAČE, SVETR,
ŠKUBAN, TOPIT, VDOVA, VDOVY, VZPOR, ZDALEKA

dětský koutek

| SPOJOVAČKA

Zdroj: https://k-vytisknuti.omalovanky.name/
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|

Z
 ÁKLADNÍ ŠKOLA
POSKYTUJE ŽÁKŮM MIMOŠKOLNÍ ČINNOST ZDARMA

škola

Volnočasové aktivity pořádané školou
jsou pro všechny žáky zdarma. Žáci
případně hradí spotřebovaný materiál.
Škola ale také spolupracuje s dalšími
subjekty, které poskytují možnost dětem trávit aktivně volný čas. Mezi jednu z nich patří SVČ Znojmo a taneční
kroužek, kde se žáci 2. stupně připravují na taneční vystoupení na školním
plese. V minulosti však SVČ nabízelo
v naší škole kroužek aerobiku a hry na
kytaru. Více jak dva roky škola spolupracuje s asociací školních sportovních klubů, která pomáhá organizovat
především sportovní aktivity a také poskytuje finance pro vedoucí kroužků, či
18

Díky projektu „Sportovní trenéři a fyzioterapeuti
do škol“, máme kroužek malého fotbalu

Pro žáky si každoročně každý z pedagogů nad rámec pracovních činností,
zdarma, jako dobročinnou činnost
vůči obci, připraví pro žáky tematicky
zaměřený kroužek nebo doučování.
Mezi oblíbené patří především počítačový kroužek, hra na hudební nástroj
(momentálně máme v nabídce hru na
kytaru, ale v minulosti jsme žákům nabízeli i hru na zobcovou flétnu), mezi
všemi je žádaný keramický kroužek
a další rukodělné činnosti. Mezi žáky
je také zájem o sportovně zaměřené
kroužky (probíhaly kroužky gymnastiky, florbalu, stolního tenisu, letos malý
fotbal). Velmi vyhledávané je také doučování z různých předmětů, či příprava k přijímacím zkouškám. Již čtyři
roky také nabízíme žákům možnost připravit se na mezinárodní certifikované zkoušky z AJ, které jsou uznávané
jako plusová bonifikace u přijímacích
zkoušek.

Taneční vystoupení na školním plese

Naše škola pravidelně, již spoustu let, organizuje nad rámec svých
povinností mimoškolní aktivity pro
žáky. Jedná se především o tematicky zaměřené kroužky, doučování z
různých předmětů a přípravu žáků na
střední školy či mezinárodní zkoušky z
AJ. V minulosti jsme také nabídli aktivity
i občanům Šatova, jednalo se o základy práce na PC a posléze o nabídku
keramického kroužku. Základy práce s
počítačem byly určené seniorům a probíhaly jeden školní rok, keramika se pro
nezájem občanů neuskutečnila.

Volnočasové aktivity
pořádané školou jsou pro
všechny žáky zdarma.
na sportovní vybavení. Letos jsme byli
mezi vybranými školami do projektu
„Sportovní trenéři a fyzioterapeuti
do škol“, díky němuž máme kroužek
malého fotbalu a také obdržíme finanční prostředky na sportovní vybavení.
Nabídka všech kroužků je každoročně
zveřejňována na webových stránkách
školy.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří nejen v rámci školy, věnují svůj volný
čas rozvoji našich dětí.
Vážení čtenáři, ráda bych Vám na
závěr jménem všech zaměstnanců
základní školy popřála klidné a hojné
vánoční svátky, spoustu radosti ze

společně stráveného času a šťastný
nový rok 2022.
Petra Konvalinová Vlašínová
ředitelka školy

| POSTŘEHY ZE ŠKOLKY

Během každodenních vycházek jsme
pozorovaly měnící se přírodu. Děti
sbíraly listí, u kterého si nenápadně
procvičily barvičky. Zvládly s ním vyzkoušet výtvarnou techniku frotáž,
kterou považovaly za kouzlo (frotáž
– přenášení reliéfní struktury na papír). S dětmi jsme našly Jírovec maďal
a nasbíraly velkou spoustu kaštanů.
S těmi si děti procvičily počítání, pojmy více a méně. Zkoušely vyrobit zvířátka, doplňovat je do pracovních listů.
Kaštany jsme zařadily i do pohybových
aktivit, či k tvoření velkých obrysů na
koberci.

Děti zaujala legenda o sv. Martinovi.
Vyrobily si vlastního koníka, naučily se
novou písničku, pracovaly se slaným
těstem, ze kterého tvarovaly rohlíčky
a samozřejmě si celou legendu i zdramatizovaly.
Krásnou podzimní výzdobu z přírodnin
(např. dýní, kukuřic, listů, …) jsme si
s dětmi postupně vytvořily po celé školce. Moc děkujeme rodičům, že nás zásobují materiály přírodními i výtvarnými,
díky kterým můžeme s dětmi dělat stále
něco nového.

užily! Naše vystoupení jsme natočily
a video je k dispozici na webových
stránkách MŠ. Snad Vám přinese vánoční náladu a úsměv na tváři.
Krásné prožití svátků vánočních,
pevné zdraví a dobrou náladu přeje
kolektiv MŠ Šatov.
Bc. Tereza Čírtková

No a po sv. Martinovi i na nás dýchla
paní zima. Připomněla nám blížící se
vystoupení, které bylo nutné nacvičit.
Obě dvě třídy vystupovaly společně
a tak bylo o zábavu postaráno ☺. Hrály jsme si na čerty i na anděly, zazpívaly koledu, tancovaly a pořádně si to

školka

Zdravíme Vás ze školky! Máme rádi
všechna roční období a ani podzim
není výjimkou. Proto mi dovolte malé
ohlednutí za tímto krásným časem, který jsme si dětmi náramně užily.
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|

V
 Í TE, CO ...
S E U DÁ LO NA OBCI V ROCE 2021?

| ÚDRŽBA POTOKA

Jak jsme informovali v minulém čísle
šatovského zpravodaje, po patnácti
letech se nám podařilo dohodnout
s Povodím Moravy na údržbě Daníže.
Za tuto dlouhou dobu nám potok zarostl
k nepoznání a vyrostly v jeho okolí nové
stromy.
Všechny tyto skutečnosti zkomplikova-

ly samotnou realizaci. A nejenom tyto
náletové dřeviny způsobily komplikace. Potok se musí z pohledu ekologů a
Odboru životního prostředí čistit v zimě
a pouze do března, potom až od srpna
s ohledem na množení žab.
Všechny tyto překážky jsme překonali
a břehy potoka dostaly finální podobu.
Zpevnily se břehy a v některých místech byly zpevněny kameny. Vyspravili
jsme cesty kolem potoka v oblasti „hasičky“. Ještě bychom potřebovali dva tři
vydané deště k dočištění a Daníž bude
jako nový.
Pevně věříme, že se s pracovníky Povodí Moravy setkáme mnohem dříve
než za 15 let.

| HŘBITOV
Rekonstrukce byla dokončena. Nad rámec dotace jsme nechali vyměnit bobrovku na márnici a plotech. Na hřbitov
byla dotažena elektrická přípojka a od
prvních jarních měsíců už bude fungovat nové „pítko“ namísto staré ruční
pumpy. Až nám počasí dovolí, začneme
s úpravou obecného hrobu a starými
zdevastovanými hroby.

| ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Po dlouhých konzultacích o nejvhodnějším
řešení jsme kompletně přebudovali topení
a ohřev teplé vody v budově základní školy.
Zrušili jsme starou kotelnu nevyhovující novým emisním normám a vybudovali jednotlivé topné okruhy na patrech a samostatný
okruh na staré budově. Nejenom, že toto
řešení vyhovuje emisním podmínkám, zároveň věříme, že přinese i nemalé finanční
úspory za dodávku plynu. Faktem je skutečnost, že nám zůstane budova staré kotelny
k dalšímu využití.
20

| VYDLÁŽ DĚNÁ ALEJ
Pro daleko snažší přístup na hřbitov, především pro rodiny
s dětmi a s kočárky, pro starší občany s motorickými problémy a v zájmu celkového zvýšení bezpečí, jsme nechali vydláždit alej ke hřbitovu. Odklonili jsme přístup od nebezpečné
frekventované státní silnice a vytvořili tak bezpečnou zónu
pro obyvatele.

| DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Kromě nově vybudovaného hřiště v
parčíku u sjezdu z Havraníků jsme
komplexně zrenovovali dětské hřiště na
sídlišti a částečně i dětské hřiště v parku u Lípy. Potěšující je skutečnost, že
využití je velké a obzvlášť v parčíku je
návštěvnost každodenní. Máme radost
ze zvoleného místa, které se osvědčilo.

| MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Byla dokončena rekonstrukce mateřské školky. Na půdě vzniklo podkroví s
novou víceúčelovou učebnou a prostor
pro volnočasové aktivity dětí při nepříznivém počasí. Střecha je samozřejmě
nová a nový kabát dal budově šmrnc.
Nad rámec původnímu projektu jsme
nechali opravit přístavek školky a pro-

vedli rekonstrukci dvorečku včetně terénních úprav.
Tak jako u základní školy, hřbitova, tak
i školky narážely stavební firmy na problémy těchto starých objektů. Se všemi
záludnostmi jsme se dokázali poprat
a dotáhli jsme rekonstrukce do zdárných konců.

| SKLÁDKA
Skládka sutě nám funguje velmi dobře
a musíme vyzvednout přístup vedoucího skládky, pana Petra Daniela. Bylo
provedeno několi kontrol jak z Báňského úřadu, tak i odboru životního prostředí JMK. Sklidili jsme za vedení a provoz
pochvalu.
Na skládce odpad neukládáme ledabyle, ale začali jsme ho separovat a v
letošním roce jsme nechali takto vytříděný stavební odpad namlít a 320 tun
recyklátu použili na nové cesty.
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| CESTY
Pomocí našeho recyklátu jsme se vrhli na částečné zlepšení našich polních
cest. A není jich málo. Od „morušáku“
směr viadukt, kolem Malovaného sklepa, ke „Králům“, kolem Daníže od mostku u hasičky po pravé i levé straně.

| ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST
Instalace radarů, nových dopravních
značek a retardérů neeliminuje dopravní závodníky, ale na mnohé řidiče vliv
mají.
Instalovali jsme 4 radary. Retardér
umístěný „u Lípy“ je více než na 100
procent na svém místě. Kdo se tady
nepohybuje nebo nebydlí, nedovede si
představit, jakou rychlostí řidiči dokázali
tento úsek projíždět bez ohledu na to,
že je v blízkosti zvýšený pohyb osob
a dětí, kde je dětský koutek.
Apelujeme na řidiče, aby dodržovali předepanou rychlost v celé obci
a dbali o bezpečí svoje a občanů naší
obce.

| OBECNÍ LES

Les před úpravou
Na základě zákona o hospodaření s
lesy, máme povinnost pečovat o lesní
porost, který je v našem majetku. Instrukce a pokyny jsou nám ve většině
případů předkládány Lesy ČR. Z toho
nám vzešla povinnost vysázet 14 tisíc
sazenic nových stromků a vybudovat
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oplocenky. Museli jsme se popasovat
s částí lesa, který byl napaden kůrovcem. Vytěžené dřevo nepřišlo vniveč.
Za drobný poplatek jsme ho prodali našim občanům. V současné době jsme
ve fázi čištění lesa a opět je možnost si
samosběrem dřevo odvést.

Les po vyčištění

| DCHB
Nezapomněli jsme ani na naše obyvatele žijící v Domě s chráněnými byty. Naší
snahou je zpříjemnit jim jejich žití na
„staré škole“ jak jen to jde. Vystavěla se
ve dvorním traktu pergola pro příjemné
posezení a sousedské poklábosení na
čerstvém vzduchu i přes mírně nepříznivé počasí. Využití našla i opravená
houpačka. Provedli jsme drobné úpravy
okolo domu i v jednotlivých bytech. Na

budově se začal projevovat zub času
a v příštích letech nás čeká velmi rozsáhlá investice do výměny oken, opravy fasády a části střechy. Na tyto práce
se budeme snažit získat dotaci. Doufejme, že budeme úspěšní. V opačném
případě budeme muset řešit pouze nejnaléhavější problémy podle dostupných
finančních prostředků z obecní kasy.

| RAKOUSKÁ SPOLUPRÁCE
Obnovili jsme spolupráci s našimi rakouskými sousedy a rozfoukali pohaslý
plamínek spolupráce z minulosti.
Setkání se starostou Retzbach panem
Manfredem Niglem se stala velmi intenzivní, a to nejen na bázi přátelských
rozhovorů, ale především činností.
Společná akce na Heiliger Stein byla
první vlaštovka setkání pro děti a vzbu-

dila velmi pozitivní ohlasy z obou stran
státní hranice. Samozřejmostí se stala
výuka německého jazyka v MŠ. Na jaře
se chystáme s dětmi na společný výlet
do vídeňského Práteru a karneval.
V budoucnu chceme navazat na pravidelné setkávání nejen dětí, ale i dospělých, jak tomu bylo v dávné minulosti
samozřejmostí.

| ALEJE
Alejí Svobody, kterou jsme vysadili v
loňském roce 2020 s Nadací Partnerství, výsadba stromů neskončila. V letošním roce jsme již k vysázeným sto
stromům dosadili dalších 27 a tím byla
dokončena celá linie aleje od bunkru
až k ochutnávkovému stánku Znovínu
Peklo.
Navíc jsme vysadili 49 stromů ve Vacové zmole. V tomto úsilí nechceme
polevit a v příštím roce chystáme další
výsadbu podél „Gottwaldky“ nebo polních cest.

| HISTORICKÝ VLAK
Pro nás starší ročníky nastalo trochu
překvapení, trochu zklamání.
Pod pojmem „historický vlak“ jsme si
představovali minimálně parní lokomotivu. Doba však pokročila a dnes do kategorie historických vlaků patří už i dieselové lokomotivy, kterými jsme jezdili
do školy i do práce.
Akce byla ale velmi vydařená, sešlo se
velké množství šatováků, občerstvení
bylo zajištěno, počasí nám přálo a děti
si měly navíc možnost sestavit vlastní
stavebnici od společnosti IGRA. V odpoledních hodinách dorazil vlak vyexpedovaný z Brna a po otočce v Šatově
se do Brna zase vracel zpět. Čekali na
něj i nadšenci pro ulovení fotografií.
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| STARÁ ROTA
Všichni víme jak nevzhledně vypadal
areál Staré roty. Polozbořené budovy,
prorostlé stromy a křovím jako v nějakém utopistickém filmu. Proto jsme
uvítali možnost tento zrekultivovaný
pozemek odkoupit s vizí výstavby nových rodinných domů. Nejenom, že odstrašující část obce zmizí, ale zároveň
přibydou noví obyvatelé i prostor pro
výstavbu bydlení pro mladé šatováky.
Přes počáteční skeptické pohledy jsme
dospěli ke zdárnému konsensu. Aby to
taky „trochu vypadalo“ vydali jsme se
cestou jednotné vizualizace a nechali zpracovat projekt pro 25 rodinných
domů ve třech typech. Všechny administrativní úkony spojené s projektováním, schválení s územním plánem, stavební řízení nás stálo hodně sil a času,
přesto se již blížíme konečně do finále.
Máme zajištěnou výstavbu inženýr-

ských sítí i komunikace a zpevněných
ploch.
Zájem o stavební pozemky předčil naše
očekávání a do deseti dnů bylo prodáno. Čekáme na lepší klimatické podmínky, abychom mohli začít budovat
páteřní sítě na Staré rotě a stavebníci
mohli své stavby rozjet už na jaře 2022.
Čeká nás i další „boj“ o prodloužení
splaškové kanalizace okolo nádraží k
ČOV a sjednocení postupu SÚS JMK
při opravě silnice na Chvalovice.

| INFO SYSTÉM
Obnovili jsme zašlý a v mnoha místech
naprosto nečitelný informační systém.
Nejenom, že byly všechny tabule koncipovány v novém designu, jednoduchém a přehledném, ale částečně byl
inovovaný i text. Snažili jsme se zpřehlednit informace o Šatovu, ale nabídnout návštěvníkům naší obce přehled
nejzajímavějších míst pokud možno s
popisem jednotlivých tématických tras
(sakrální, millitary, k vinici na Peklo a
stezku na Šibeniční vrch). No a samozřejmě to nejvíc top, trasy po jednotlivých vinařstvích i s informací o ubytování a restauracích.
Zdaleka není tento informační systém
dokončen. Přibudou bilboardy na ná-

draží, ukazatele a snímky jedinečných
míst jako galerie, uvítací tabule u vjezdů do obce budou osazeny květinami
a další drobnosti.

| OBNOVA OVOCNÉHO STROMOŘADÍ

| SVATBY

V Šatově v 2020 vzniklo
meruňkové a švestkové
stromořadí ve Vácové
zmole. Dost stromů neprosperovalo, a tak jsme
je u dodavatele reklamovali. Reklamace nám
byla uznána ze 100 %.
S výměnou stromů nám
pomohli patroni švestkového stromořadí školní
družina ZŠ Šatov.

V roce 2021 jsme oddali 42 párů, příjem
obce 112 500 Kč. V Šatově byla jedna
svatba, v Havraníkách tři u kapličky sv.
Cyrila a Metoděje, v Hnanicích třicet tři
svateb v hotelu Happy Star, hotelu Vinice Hnanice a lesoparku a také pět svateb bylo církevních.

Děkujeme.
24

