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Zdravice

hejtmana Jihomoravského kraje

Zdravím všechny obyvatele Šatova.
Stalo se to vlastně náhodou, ale moje první cesta jako hejtmana,
byla právě k vám při výsadbě Aleje svobody. Sice jsme v době,
kdy jsme se na této akci nemohli setkat osobně, ale jsem opravdu rád,
že mým prvním symbolickým krokem bylo právě vysazení lípy
jako připomínky toho, že svoboda není samozřejmost.
Budu rád, kdy ji občas zkontrolujete. Má číslo 10.
Všem vám v tomto předvánočním čase přeji, abyste vánoční svátky
mohli prožít hlavně ve zdraví a v okruhu svých nejbližších.
Právě v tomto zvláštním roce se ukázalo, jak jsou tyto dvě věci
vzácné a důležité.

Ať se vám všem v Šatově daří!

Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

ŠATOVSKÝ zpravodaj

vánoční vydání
slovo
starostky
obce

Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec tohoto mimořádného roku. Více než kdy jindy vnímáme
realitu přes emoce než rozum a logický úsudek. Ať jsou to obavy vyvolávané
médii, dlouhou řadou vládních opatření, rychlé střídání zákazů a jejich uvolňování, strach z nemoci, která se často mění ve vlastní nemohoucnost, strach
o blízké a o vlastní budoucnost.
Vše, co jsme brali jako samozřejmost, se stává nedostupné ve své původní
formě a nutí nás i ke změně. Uzavřením do „izolace domovů“ se soustředíme
na sebe, rodinné příslušníky a přátele můžeme sledovat pouze z bezpečné
vzdálenosti.
Na jaře nám vypnutá ekonomika dokonce způsobila i finanční problémy, kdy
mnozí z nás museli sáhnout do svých úspor. Zodpovědné hospodaření obcí jako
své úspory použila i vláda. Díky nouzovému stavu mohla použít úspory všech
obcí, které je měly na účtech ČNB. Díky vzájemné podpoře starostů, hejtmanů,
organizací a spolků hájící práva samosprávy se v senátu podařilo částečně formou jednorázového příspěvku 1200 Kč na obyvatele vrátit peníze do rozpočtu
obcí i kraje. Díky tomu nemusí obce rozjeté a připravené investice zastavit.
Dalším zásahem do budoucích příjmů obcí i krajů, díky sdíleným daním, je
schválené zrušení superhrubé mzdy. Tedy, opět bude méně vlastních peněz pro
obce, které by se mohly použít na rozvoj. Budeme se s tím muset vyrovnat.
Pevně věřím, že to dokážeme.
Na druhou stranu je super, že do rodinné kasy přibude více peněz. Vím, že jsou
Vám třeba. O to více oceňuji solidaritu, s jakou Šatováci pomáhají ostatním.
Například transparentní sbírka pro znojemskou nemocnici a pobytová zdravotnická zařízení na Znojemsku. Městys vložil prvních 20 000 Kč a téměř okamžitě
posílali finanční dary občané přímo na účet nebo přinášeli bankovky na úřad,
ty putovaly na tento společný účet. Jsem hrdá, že Vám není lhostejná pomoc
ostatním.
Všem přeji ze srdce hodně zdraví, lepší dny, dobrou náladu, abychom si mohli
podávat ruce, smát se a zpívat, poznávat se navzájem (což utajení za rouškou
často znemožní), setkávat se s přáteli, veselit a oslavovat.
Užívejte advent, oslavte vánoční svátky ve zdraví a pohodě, pod stromečkem
ať naleznete svá splněná přání. Držte při sobě. A do nového roku přeji jen to
nejlepší, pevné zdraví a spokojenost. Ať se vám daří!
Ať se daří Šatovu!

Všechno
nejlepší

obec informuje

Lenka Stupková

Gratulace
spoluobčanům
Šatova
V listopadu jsme popřáli paní Anně Herzigové, paní Marii
Komendové a panu Františkovi Tobolkovi.
V měsíci prosinci oslaví svá jubilea paní Judita Pecháčková, paní Jarmila Šprynarová, pan Mikuláš Krniak a pan
Štěpán Jančík.
Přejeme hodně zdraví, lásky a pohody do dalších let. Těšíme
se na společné oslavy v necovidové době.
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pozdravy
zastupitelů...
Všichni Vaši zastupitelé napsali pár vět, kterými shrnuli své dvouleté působení na obci, zrekapitulovali
rok a poslali přání do nadcházejícího roku 2021.

Anna Sovová:
„Milí Šatováci, přála bych si, aby jste hodnotili Vy sami, co
se pro Šatov za poslední dobu udělalo. Jak se jednotlivé
projekty udělaly k Vaší spokojenosti, a zda jste byli dostatečně o všem informováni, aby jste si mohli sami vytvořit
vlastní názor. Věřím, že ani Vám není lhostejné, jak je Šatov
upravený, zda se dělá pro náš „starý“ Šatov dost a ne jen
pro turismus. Dovolte mi, abych popřála nám všem zdravý
vzduch, zdravé prostředí a taktéž zdravý rozum!
Krásnou adventní atmosféru, zdraví a štěstí v novém roce
přeje zastupitelka Anna Sovová.“

Martin Rajnoha:
„Vážení spoluobčané, chtěl bych vám touto cestou popřát
krásné Vánoce a šťastný nový rok 2021. Doufejme společně, že bude lepší, než ten letošní (poznamenaný Covidem19). I tak si ale myslím, že se stihlo udělat hodně smysluplné práce. Spousta akcí je ale ještě před námi a tak buďte
prosím trpěliví a zůstaňte nám nakloněni, budeme se snažit
vás nezklamat.
Martin Rajnoha - zastupitel, Nezávislí pro Šatov.“

Zdeněk Branč:
Z upřímného srdce přeji všem příjemné prožití nejkrásnějších svátků v roce, hodně pohody a lásky. Do nového roku
pevné zdraví a úspěchů osobních i pracovních.
I my budeme dále pracovat pro Šatov s nejlepšími úmysly.
Dovolím si pouze poznámku: Zastupitelé jsou také jen lidé,
žádní všemohoucí supermani. Nejsme neomylní a všeznající, občas nám některé věci a souvztažnosti dojdou pozdě-

VÍTE, ŽE...?

obec informuje

	kůrovec napadl i náš obecní les a bylo vykáceno
a prodáno 111 m3 dřeva?
	bylo v lese vysázeno a dosázeno cca 17 000 ks
sazenic nových stromů?
	bylo vysázeno vzrostlých 19 švestek, 25 meruněk
a 99 lip a javorů? Ve srovnání se Znojmem, kde
vysadili 28 třešní, javorů a jasanů.
	v roce 2020 náš úřad oddal 40 svateb a výnos byl
cca 140 000,- Kč?

sms rozhlas
2

ji. Vždy se však snažíme rozhodnout dobře a spravedlivě,
chceme rozvoj a spokojený život v Šatově.
Zdeněk Branč

Miroslav Matuščin:
Rád bych Vám popřál krásné vánoční svátky, hodně pohody
a brzký návrat k aktivitám, které máte rádi a nemůžete nyní
dělat. Do nového roku všem přeji jen to nejlepší a pevné
zdraví.
Těším se na společná setkání na kulturních a sportovních
akcích u nás v Šatově, hodně báječných sportovních chvil
na hřišti a radost z vítězných utkání našich fotbalistů malých
i velkých.
Miroslav Matuščin

Lenka Stupková:
Letos probíhá v Šatově Advent „izolovaně“. Není tradiční
oslava, koledy zpívané dětmi z mateřské školky a základní
školy, nepochutnáme si společně na svařáčku a zelňačce.
Naštěstí Mikuláš dorazil.
Přesto se všichni velice těšíme na vánoční svátky, klid a pohodu. Ráda bych vám všem popřála jen to nejlepší. Přeji
nám všem, ať dokážeme k sobě navzájem nacházet cestu.
Ať máme dostatek možností se setkávat v dobrém při nejrůznějších příležitostech. Ať si vážíme jeden druhého a ať si
ceníme jeho práce.
Snažili jsme se vás neochudit a vše, co bylo možné, zajistit
jiným způsobem. Připravili jsme dobroty pro děti, nové šatovské hrnečky, stolní kalendář na rok 2021 s obrázky od
dětí z družiny ZŠ Šatov, kapry i koledu od našich dětí.
Děkujeme Vám za přízeň. Společně se dá vykonat mnohé
dobré dílo.
Přeji Šatovu a jeho obyvatelům do nového roku 2021 zdraví,
dobrou náladu, radost a lásku.
Lenka Stupková

SMS rohlas má aktuálně 248 registrovaných členů?
	v roce 2020 (leden - listopad) bylo celkově rozesláno 52 835 SMS?
	facebook Šatova měl 1.1.2020 315 fanoušků
a 2.12.2020 už 454?
se nám daří snižovat počet neplatičů popelnic?
	k 1.12.2020 je v obci 1 109 trvale přihlášených
občanů?
v roce 2020 (leden - listopad) zemřelo 12 občanů?
v roce 2020 se narodilo 5 občánků?
Chcete dostávat informace do vašeho mobilu a mít
přehled o aktuálním dění? Registrujte si své telefonní číslo na OÚ.

ŠATOVSKÝ zpravodaj

vánoční vydání
Všechno zlé je pro něco dobré. Prožili jsme si všichni „zvláštní“ rok. Řada omezení, zavřené obchody a provozovny, nemožnost kulturně-společenských akcí a vyžití. S touto situací se snad nikdo z nás nesetkal. To je to zlé. Na druhou
stranu jsme se daleko více semkli a našli čas na rodinu.
Tato skutečnost řadě z nás otevřela oči a nechala na povrch
vyplavat skutečnost, že rodina a rodinné zázemí je základ,
že je středobodem našeho bezpečí.
Užijme si Vánoce v plném zdraví, lásce, radosti a naději. Naději v tom, že nezapomeneme v nastávajícím období práce
a shonu na základní lidské hodnoty. Možná, že ty letošní Vánoce nebudou tak bohaté, jako v minulosti, ale po letošním
poznání, budou možná daleko hodnotnější.
Přeji všem obyvatelům Šatova hodně zdraví, lásky, optimismu a nastávající rok mimořádně úspěšný.
Jaroslav Černý
Květoslava Pykalová:
Jako zastupitelé jsme byli řádně zvoleni. Všichni bychom
se měli snažit pracovat co nejlépe. Jsme však lidé, tudíž
děláme chyby. Problémy se jednoduše mohou vyskytnout,
ale vše se dá řešit!
Zastupitel v tom pravém slova smyslu by měl být ten, který
má ve svém rozhodování na prvním místě především zájmy
obce, a to bez ohledu na to, zda se mu to líbí nebo ne, který se orientuje v předkládaných materiálech, zná svá práva
i povinnosti, dokáže vyjádřit vlastní názor, naslouchá občanům, není tedy lhostejný. Rozhodně by to neměl být člověk,
který zvedne ruku automaticky pro vše, co je mu předloženo, na nic se neptá a hlavně tzv. „nezdržuje“.
V čem vidím rezervy zastupitelstva? Někdy je kvantita větší
než kvalita, z čehož vyplývá, že bychom měli především dotahovat „věci“ do konce, bez zmatků, se zjišťováním všech
souvislostí. Zveřejňovat co nejvíce informací, aby každý
mohl kdykoli zjistit, co se v obci děje, o čem zastupitelé
rozhodují. Občané by měli mít příležitost se vždy vyjádřit

!!!

otevírací doba
úřadu obce
přes Vánoce

a třeba i ovlivnit rozhodování zastupitelstva. Já bych uvítala
tzv. zprávy o činnosti obce, třeba po 14ti dnech (to není
nedůvěra v p. starostku - podotýkám!). Proč? Protože se
mnohdy dozvím víc od některých lépe informovaných občanů než je známo mně, jako člence zastupitelstva obce.
Ale konec bilancování! Držte nám pěsti, ať se VŠE podaří!
Až pod stromečkem rozvážete mašličku, ať ZDRAVÍ najdete v balíčku. Ve druhém štěstí, klid, pohodu. V tom dalším
DOBROU NÁLADU!
Oslavte Vánoce skutečně parádně a v novém roce? Mějte
se bezvadně!
Mgr. Květoslava Pykalová

Tomáš Malach:
Občané, k textu od Květy Pykalové nemám co dodat, jsme
z jedné strany, byli jsme zvoleni a dnes dobře víme, že naši
voliči nechtějí „kývače“. To se snažíme dodržovat. I přesto
pracujeme všichni v jednom týmu a musíme se vždy nějak
domluvit, byť to občas skřípe. Ale tak to má být, je to zdravé, občas vyvětrat :).
A když jsem zmínil slovo „zdravé“, tak bych VŠEM, kdo tuto
větu čtete, a je mi jedno zda-li na mě nadáváte anebo jsme
kamarádi, chtěl popřát hlavně ZDRAVÉ prožití vánočních
svátků, pohodu a nějaké ty dárečky. Zdraví je totiž v dnešních dnech velmi křehké slovo a nevíte ani dne ani minuty,
kdy se vám může otočit naruby celý život.
Tomáš Malach

Ladislav Chvíla:
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem co nejkrásnější vánoční svátky, hodně zdraví a pohody do nového roku. Ať se
nám všem daří! Spokojenost a lepší vyhlídky do roku 2021.
Děkujeme Vám za podporu. Začali jsme realizovat spoustu
nových akcí a je třeba je postupně dokončovat. Za sebe
mohu slíbit, že budu i nadále hájit zájmy Šatováků.
Ladislav Chvíla

Úřad bude pro lidi otevřen
naposledy v pondělí 21.12.2020.
V roce 2021 otevřeme 4.1.

obec informuje

Jaroslav Černý:

Hrníček 2020,
opět s motivem Šatova
Při pohledu na fotku, vy, kteří již šatovský hrníček máte, poznáváte nový motiv - motiv vinaře. Koupit si ho můžete na
obecním úřadě nebo při „výlovu kaprů“ v neděli 20.12. na
dvoře obecního úřadu. Nechceme napovídat, ale jako dárek
je to pěkná pozornost!
Cena za 1 kus je 60,- korun.

Tomáš Malach
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Splnění slibu nové zvony na sklo

blesková
soutěž NA

V minulém zpravodaji jsme řešili nedostatek kapacity na sběr skla.

Kdo sledujete FB stránku Šatov, víte, že se tu a tam
objeví tzv. Blesková soutěž.

Přislíbené kontejnery od společnosti EKOKOM již dorazily.

17.11.2020 jsme jednu
takovou zveřejnili:
Pod příspěvkem se objevilo 15 komentářů. Někteří
si zavzpomínali na dětství,
mládí, co v těchto místech
dělali nebo s kým se potkali
a jeden, jak zde i bivakoval
:-)
Něco ze statistiky:
Příspěvěk dostal 19 palců
nahoru, jedno srdíčko a
jednou byl sdílen.
Ti, kteří poznali Vácovu
zmolu, byli zařazeni do slosování a...

3 kusy na bílé sklo a 3 kusy na barevné.
Po přípravě stání budou tyto kontejnery umístněné na vhodná místa.
Díky za třídění.
Lenka Stupková

20.12. - „výlov“ kaprů
Do každé šatovské schránky byl vhozen odpovědní letáček
s otázkou, kdo by měl zájem o kapra. Vy, kteří jste do 20.11.
vyplněnou část vhodili do schránky úřadu, nezapomeňte si
ho vyzvednout v neděli 20.12. od 9.00 do 16.00 hodin na dvorku úřadu městysu.
Po příchodu se před vydáním ryby zaregistrujete nahlášením čísla popisného a jménem (ověření, že máte objednáno). A kapr je váš! Vezměte si, prosím, tašku s sebou.
Můžete využít i tuto službu:
1/ Zabití, vykuchání, odstranění hlavy a hrubé naporcování
2/ Zabití, vykuchání, odstranění hlavy, stáhnutí z kůže,
filetování, naporcování 				

stolní
kalendář 2021

50,80,-

obec informuje

Posledních pár kusů stolního kalendáře s ilustračními obrázky od dětí ze ZŠ Šatov jsou k dispozici na úřadu městysu.
Cena: 60,- Kč.
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Výhercem se stává... Martina Krejčí! Vyhrává slíbený
nový šatovský hrníček. Gratulujeme.
Tomáš Malach

ŠATOVSKÝ zpravodaj

vánoční vydání
dotační okénko v číslech
Za 4 naše, 13 dotačních...
Vzpomenu-li si na předvolební materiály, v nejednom jste se dočetli, že je potřeba pokusit se bojovat
o dotace. Někdo je prezentoval více, někdo méně,
někdo říkal, že je to náročné papírování.
Po cca 2 letech v úřadu jsem moc rád, že jako zastupitelstvo
hlasujeme pro projekty a podávání dotací. Žádosti se daří
podávat, ať už vlastními silami anebo za pomocí agentur.
Celé to dává smysl a přináší ovoce. V níže uvedené tabulce se o tom můžete přesvědčit. Za naše obecní prostředky
ve výši cca 4 miliony Kč jsme získali z různých programů
neuvěřitelných 13,2 milionů! Tedy, děláme na projektech v
hodnotě cca 17 milionů korun, přitom naše spoluúčast je
cca 25%. A to je úžasné číslo! V následujích letech se musíme pověnovat finalizacemi těchto projektů a především přemýšlet do budoucna. Hlavně papírově zpracovávat projekty
nové, abychom v případě vypsání atraktivních titulů mohli
reagovat. Nyní máme hodně práce právě s touto agendou,

protože tituly jsou, daří se je získat (nutno podotknout, že
tomuto stavu také nahrál covid), ale nemáme co vytahovat
ze šuplíků, a to je škoda.
Asi nejvíce mohu tuto situaci přiblížit na akci Rekonstrukce hřbitova. Pokusili jsme se o dotaci, která v prvním kole
nevyšla a už jsme s ní nepočítali. V zápětí nám ji ale úřady
přikleply. A co teď? Jdeme rychle udělat projekt za cenu, že
nemusí být 100%-ní a jdeme stavět anebo to celé odložíme?
Odhlasovali jsme, že do toho jdeme. Část bude opravena
a zbytek doděláme v roce 2021 a 2022. A přišla od občanů
kritika. Respektuji ji, ale jedeme dál. Co se týče úprav uvnitř
hřbitova, rozhodli jsme, že vyvoláme veřejnou diskuzi, aby
byla spokojenost na všech stranách. O termínu budete včas
informováni.
Přátelé, držte nám palce! Věřím, že se bude i nadále v získávání dotačních titulů dařit.
Data: Lenka Stupková, text: Tomáš Malach

Počet podaných žádostí / úspěšná podání
Kolik peněz
jsme získali

Jihomoravský kraj

8/7

Na co

2 514 000,-	Vodovod, cisterna pro hasiče, knihovna,

			
místo setkávání seniorů, chlaďák na víno,

1 054 300,-

			

kroje, sazenice stromů

MAS Znojemské vinařství/IROP
3/3
4 659 456,			

Rekonstrukce hasičské zbrojnice 1.
a 2. etapa, bezpečnost dopravy

Ministerstvo životního prostředí

Kontejnery na sběrné místo

140 965,-

Rekonstrukce MŠ

777 543,-

2/2

565 000,-

1 480 214,-

Ministerstvo financí

1/1

3 347 795,-

Státní zemědělský intervenční fond

1/1

350 050,-

Oplocenky, stromy do aleje

Ministerstvo pro místní rozvoj

2/1

695 324,-

Dětské hřiště a oprava hřbitova

315 946,-

Ministerstvo vnitra
3/3
790 000,			

Dopravní automobil a dotace za zásahy
zásahové jednotky dobrovolných hasičů Šatov

200 000,-

Interreg

Buďme kamaradi Šatov Unterretzbach I.

Celkem

fotosoutěž

1/1

308 842,13 230 467,-

53 410,-

54 502,4 067 880,-

Městys Šatov vyhlašuje
fotografickou soutěž
na téma Život v Šatově 2021.

obec informuje

U koho jsme žádali

Náklady obce
ze svého
rozpočtu na
dotační projekt

Fotografie z kulturních, sportovních i společenských akcí konaných v Šatově
mají přiblížit místní život, zábavu a dění během roku.
Termín uzávěrky soutěže je stanoven na 24.9.2021.
Autorem může být profesionál i amatér. Fotografie budou použity
v propagačních materiálech (např. v kalendáři na rok 2022) nebo
na internetových stránkách.
Bližší dispozice naleznete v dalším čísle našeho zpravodaje.
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Šatov
proti COVIDu
Den před mikulášskou nadílkou jsem šel se starostkou Lenkou Stupkovou předat do Nemocnice
Znojmo peníze, které se vybraly v bleskové sbírce,
kterou jsme organizovali v Šatově poslední 2 týdny
v listopadu.

Městys přispěl částkou 20 000 korun a občané Šatova poslali na transparentní účet dalších 16 651. Pan ředitel Pavlík
byl velmi překvapen a potěšen a posílá poděkování všem,
kteří se zúčastnili.
Celková částa 36 651,- bude použita na odměny pracovníků,
kteří testují občany na covid. Ještě jednou, díky.
Tomáš Malach

Mikuláš
do Šatova
nakonec dorazil
I přes všechna možná nařízení vlády ČR, nakonec
Mikuláš se svojí družinou do Šatova 5. prosince dorazil.
Přivezl s sebou 2 anděly, 3 čerty a spoustu balíčků. Vycházku si s dětmi udělalo hodně rodičů, babiček i dědečků.
Mikuláš nakonec rozdal přes 100 nadílek. Některé děti se
vůbec nebály, recitovaly básničky, počítaly s násobky anebo
ukázaly, jak zvládají vyjmenovaná slova. Čert už zdálky na
některé ukazoval, nakonec si ale do pekla nikoho neodnesl:)
Ty děti, které nebyly v sobotu doma, si mohli balíček vyzvednout na OÚ v následujích dnech.
T. Malach

obec informuje

...a bylo i veselo: Mikuláš se ptal anděla. „Anděli, řekni nám
vyjmenovaná slova po V“. A anděl začal, „pelyněk...“ a Mikuláš. „Ehm, dobře, to stačí“ a z plna plic se zasmál :) :)
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ŠATOVSKÝ zpravodaj

vánoční vydání

interreg:
buďme kamarádi
šatov - unterretzbach
Na jaře toho roku
jsme byli připraveni
zahájit tolik očekávaný projekt Buďme kamarádi Šatov
- Unterretzbach.
Hlavním cílem projektu je realizace tří
vzájemných
setkání dětí ze Šatova a
Unterretzbachu. První setkání proběhne v Šatově, kde se
dětští kamarádi seznámí a jako doprovodný program bude
vše zajímavé o přírodě, její ochraně a o zvířatech. Druhé
setkání se uskuteční u našich přeshraničních sousedů. Tentokrát děti seznámíme s životem na obou stranách hranic,
o společných zvycích a tradicích. Třetí setkání si užijí i rodiče
předškoláků - pojedeme do Vídně.
Cílem projektu je získání základních znalostí německého jazyka u českých dětí.
Bohužel zavřené školky a nakonec i hraniční přechody, nás
v zahájení posunuly na podzimní termín. Děti, učitelé ani
naši rakouští kamarádi o nic z připraveného nepřijdou. Výlety i společná setkání se samozřejmě uskuteční.
V říjnu začala v naší školce výuka dětí pod vedením lektorky. Formou hry, příběhů, obrázků a hlavně díky interaktivní
knize, což je obrazový německý slovník se čtecí tužkou, se
děti začínají učit první německá slovíčka.

obec informuje

Dětem přejeme hodně zábavy, protože hra je pro ně nejpřirozenější formou výuky.

7

Nové dětské hřiště
28.10. bylo zprovozněno dětské hřiště č. 2. Jsem velmi rád, že nám vyšla dotace 70/30 a celý slibovaný
projekt tak mohl být úspěšně realizován.

Tříkrálová
sbírka 2021

- každá koruna pomáhá
Tříkrálová sbírka má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním
účelem je především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Termín konání Tříkrálové sbírky 2021:
od 1. do 14. ledna 2021

NAŠE
ZŠ ŠATOV
SE CHOVÁ EKOLOGICKY
Toto hřiště je pro menší děti s prvky do 1 m, proto jsme
nechali dopadové plochy formou trávníků. Je pravidelně navštěvováno školkou a spoustou rodičů s dětmi, a to
ať odpoledne či o víkendech. Bylo už několik připomínek
k oplocení. Nezapomněli jsme, podél silnice bude pěkný
dřevěný přírodní plot, stejný jako je na sídlišti. Už je vyroben a na jaře bude domontován společně s provedením
úpravy zeleně a studny.
Děti, užijte si to!

Tomáš Malach

A PROSÍ TÍMTO VEŘEJNOT – SPOLUOBČANY
O PODPORU
Do školy můžete celoročně přinést:
- SUŠENOU POMERANČOVOU KŮRU
- SUŠENOU CITRONOVOU KŮRU
- STARÝ PAPÍR: NOVINY, ČASOPISY, KARTONY
Výtěžek z těchto sběrů je vložen na účet Klubu rodičů ZŠ
Šatov a vrácen zpět dětem ve formě odměn, příspěvků na
akce a podobně.
Dále ZŠ sbírá:
- PLASTOVÁ VÍČKA
- HLINÍK
Tyto produkty jsou věnovány na dobročinné účely.

obec informuje

- VYBITÉ BATERIE
- ELEKTRO ODPAD:
drobné spotřebiče
(nabíječky, mobily,
mixéry atd…)
Tento sběr je v rámci
projektu Recyklohraní - environmentální
výchovy.
Za vaši podporu ve sběru děkují žáci a pedagogové základní školy
Šatov.
8

Za ZŠ Šatov Dana Doláková

ŠATOVSKÝ zpravodaj

vánoční vydání
TURISTIKA
PODZIMNÍ PŘÍRODOU
Za krásného počasí jsme se vydali na Turistiku Podzimní přírodou.
Prošli jsme novou alejí k Malovanému sklepu a využili jsme
i nové posezení ve Vácově zmole a posezení nad Malovaným
sklepem.
Na Šatovských skalkách jsme objevili pár bunkrů a kochali
se výhledem do okolí.

mandala
V říjnu jsme si s dětmi naplánovaly, že na školní zahradě vytvoříme obří mandalu z přírodnin.
Naši zemědělci nám povolili nasbírat kukuřici na polích. Vydali jsme se podél potoka ke Chvalovicím a přinesli jsme si
jeřabiny. Kaštany jsme nasbírali u kapličky Svatého Urbana,
žaludy jsou z háječku u Pekla. Dýně jsme měli z podzimní
výstavky přírodnin.

A viděli jsme toho mnoho...
Kostel, školu, některé děti ukazovaly kde bydlí ony s rodiči,
babičky...
Dále jsme viděli Hnanice, NP Podyjí, Havraníky, Havranické
skalky, bývalou „Hlásku“.
Z rostlin to bylo například góji - kustovnice čínská, šípky,
brslen obecný, hloh obecný i ptačí zob obecný.
A trnky přešlé mrazem, ty byly vynikající.
Již víme, které rostliny jsou jedlé, léčivé nebo jedovaté.
Závěrem jsme zastavili u koziček smiley.
Dana Doláková, vych.

V plánu jsme měli zajít do lesíka u Chvalovic na šišky borovic
a smrků, k vinicím na réví, k viaduktu na ořechy a planná
jablíčka.
A... v říjnu jsme to již nestihli. Škola byla uzavřena. Nasbírané plody jsme si uskladnili v areálu „U domečku“.
Již jsme opět všichni zpět. A pustili jsme se do našeho záměru. Vytvořit mandalu je super! A to protože: Každý den
jsme venku - v přírodě, poznáváme okolí obce, učíme se
rozeznávat plody, povídáme si o jejich využití, pozorujeme ptactvo a zvěř a nakonec - děti jsou kreativní. Tvoření
všechny bavilo a mandala se opravdu povedla.
Závěrem jsme hromádky listí pro broučky na zimu připravili
a i kompostéry naplnili. Přírodniny nevyhodíme, ale zužitkujeme. Kukuřici, žaludy a kaštany odneseme do krmelce,
cukety a dýně zkompostujeme.
No a závěrem: odpoledne na školní zahradě jsme si za krásného listopadového počasí všichni užili
Dana Doláková, vych.

obec informuje

Opět jsme si turistiku užili...
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V Šatově
vyrostla nová Alej
Autor: Anna Poledňáková
V sobotu 14. listopadu vyrostla v Šatově 700 metrů
dlouhá, převážně lipová, alej, kterou zde k 31. výročí obnovení československé demokracie vysadili
odborníci z Mendelu ve spolupráci s Nadací Partnerství, městysem Šatov a partnery. Patronát nad alejí
převzala herečka Bára Jánová, která s sebou na výsadbu přivezla také kolegy.

„Vzala jsem si partu ze Slunečné a nějaké kamarády, aby mi
pomohli vysadit Alej svobody. Výsadbu pomáhá organizovat
iniciativa Sázíme budoucnost, která si dala za cíl vysadit 10
milionů stromů. Já mám svoji osobní výzvu vysadit 100 tisíc
stromů za život. Tady vlastně začínám, tohle bude můj první
strom vysazený fyzicky. Jinak jsem jich už pár vysadila tím,
že jsem přispěla na nějaké organizace, takže to číslo už je
trošku vyšší,“ prozrazuje herečka.

vání vody v krajině a ochrana půdy před erozí. "Sázíme sto
stromů, z toho 20 javorů a 80 lip. Alej je velmi důležitá
proto, aby bránila erozi a přinášela stín pro turisty, co tu
chodí," doplňuje strategický ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.
Sobotní akce se účastnila celá řada osobností veřejného života a média, včetně televizí. Svůj strom si zde vysadil například jihomoravský hejtman Jan Grolich, výkonná ředitelka SMOČR Radka Vladyková, generální ředitel CzechInvest
Patrik Reichl a televizní moderátor a starosta Říčan Vladimír
Kořen. Nechyběli ani místní vinaři.
V návaznosti na výsadbu plánuje Nadace Partners uspořádat na jaře v Aleji setkání podporovatelů, osazení pamětní
lavičky a výsadbu lípy vypěstované Botanickou zahradou
v Průhonicích z genofondu 100 památných stromů k předloňskému výročí republiky. Po dohodě s Mendelu bude při
té příležitosti proveden výchovný řez vysazených stromků.

obec informuje

Výsadba navázala na již vysazenou Alej stého výročí republiky a také na bývalé československé opevnění a železnou
oponu v Šatově. Nové stromořadí tak symbolicky spojilo
přeshraniční sousedy Šatov a Unterretzbach. Občané z Rakouska nemohli kvůli koronaviru dorazit osobně, a tak výsadbu podpořili alespoň na dálku přes portál Darujme.cz.

Dárcovská výzva zde poběží až do 14. prosince, kdo by
chtěl tedy na výsadbu přispět dodatečně, může tak učinit na
tomto odkazu: https://www.darujme.cz/projekt/1203332.
Jeden strom stojí pět tisíc korun, ale člověk může přispět jakoukoli částkou. Podpořit iniciativu Sázíme budoucnost je
pak možné zde: https://www.sazimebudoucnost.cz/donator
anebo pomocí SMS ve tvaru DMS STROM 30, DMS STROM
60 nebo DMS STROM 90 na telefonní číslo 87 777.
Šatovští plánují, že se místo stane dějištěm přeshraničního setkávání a vinařských akcí. Na konci stromořadí chtějí
v budoucnu vystavět Rozhlednu svobody. Přínosem aleje
nebude jen utužování vztahů se sousedy, ale také zadržo10

Výsadbu Aleje svobody uspořádal městys Šatov ve spolupráci s Nadací Partnerství, jejími partnery a individuálními
dárci. Putovní výsadba navázala na předloňskou výsadbu
Aleje svobody pod Řípem ke sto letům Československa a sametovou Alej svobody ve Vestci k loňským kulatinám sametové revoluce. Více informací o iniciativě Sázíme budoucnost
najdete na: www.sazimebudoucnost.cz.

ŠATOVSKÝ zpravodaj

vánoční vydání
Všechno bylo jinak
V letošním roce jsme získali kromě jiných i několik
dotací na výsadbu stromů.
Nová výsadba určitě pomůže přírodě, vytvoří příjemný stín
podél cest, zpevní půdu a zabrání erozi, okrášlí své okolí,
pokvete a provoní okolí.

Nouzový stav nás bohužel o tuto společnou činnost, za
účasti většího počtu lidí, připravil. Stromy však byly přivezeny a tak výsadba musela proběhnout. Podíleli se na ni zaměstnanci úřadu a dobrovolníci. Zde je potřeba vyzdvihnout
velmi obětavý přístup Adama Machálka.

Za jedinou kaňku, na této záslužné činnosti, může opět epidemie Covid-19.
Filozofie výsadby stromů byla naplánována tak, že proběhne za účasti široké veřejnosti Šatováků u příležitosti významných dnů naší republiky formou happeningu. Ať už se
jednalo o výsadbu lipové aleje Svobody k 17. listopadu (píšeme o ní na straně 6), tak stejně měla proběhnout výsadba
meruněk a švestek ve Vácově zmole.

Výsadbě ve Vácově zmole předcházely terénní úpravy příjezdové cesty k zemědělskému družstvu. Všechno se zvládlo
a Šatov se může pyšnit novými 25 meruňkami a 19-ti švestkami.
JČ

...a znovu les

obec informuje

Jak jsme se již v minulosti zmiňovali o výsadbě stromů v
lese na „Chvalovičáku“ - výsadba nových stromů za příspěvku krajského úřadu JMK na obnovu holin - proběhla na jaře
letošního roku. Bohužel vývoj počasí a také kvalita půdy v
uvedené lokalitě malým sazenicím příliš nepřeje, i když jim
nové oplocenky poskytují ochranu proti okusu zvěří. Na přelomu podzimu a zimy jsme museli podsadit 2600 stromků.
Pevně věříme, že tento pokus už bude úspěšný. Opět pomůže i JMK, který žádáme o nový příspěvek na sazenice.
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ŠATOVSKÁ CHASA
aneb co se stalo
od posledně...
Dobrý den, vážení čtenáři,
v tomto zpravodaji bychom Vás chtěli informovat
pouze o dvou důležitých tématech.
10.10.2020 jsme uskutečnili dlouho plánovanou akci
♥ PRO ŠATOV ♥
Pár fotek z úklidu:

Našli jsme v přírodě neuvěřitelné poklady. Bohužel je smutné vidět, co všechno lidé neváhají odvézt do lesa, větrolamu, struhy u cesty atd. A to vše hlavně v době, kdy náš
městys každé pololetí nechává přistavit kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad, kam může úplně každý
„ŠATOVÁK“ přivézt ‼ BEZPLATNĚ, ZDARMA, GRATIS ‼
v podstatě jakýkoliv odpad, který doma vyprodukuje. Někteří lidé by měli navštívit odborníka, aby je zbavil toho nepořádku, který nosí v hlavě! Možná by jim pak došlo jejich
nesmyslné jednání.
Děkujeme za pomoc: Adamovi Machálkovi, Zuzaně Sobolové s dcerou, Honzovi Dřevinkovi, Tereze Vrbové, Tereze Pločkové, Dominiku Dvořákovi, Honzovi Matějovi, Kláře
Šuhajdové a Hance Peřinkové
Příště se snad k úklidové akci připojí více svědomitých spoluobčanů♥.

kultura v obci

už ho máme,
je náš!
Druhou aktualitou, kterou se Vám velmi rádi pochlubíme
je, že jsme za pomocí i paní starostky konečně dotáhli do
konce vznik našeho spolku. Oficiálně jsme tedy již SPOLEK
ŠATOVSKÁ CHASA.
CHTĚLI BYCHOM VÁM POPŘÁT
VESELÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU 2021
TO NEJCENNĚJŠÍ CO MÁME - ZDRAVÍ!
spolek šatovká chasa
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ŠATOVSKÝ zpravodaj

vánoční vydání
Dobrý den, stejně jako v srpnu, tak i teď přidáváme
pár vět do Šatovského zpravodaje. Od poslední akce,
kterou jsme pořádali, uběhlo čtvrt roku a dovolte mi,
abych vás seznámil s naší činností během této uplynuté doby.
V září jsme se za sychravého a deštivého počasí účastnili okrskové soutěže, na které jsme obsadili krásné
3. místo.
Po ukončení první etapy rekonstrukce hasičské zbrojnice, která obnášela přístavbu garáží, na nás zbyla spousta
práce, se kterou jsme se museli poprat. Udělali jsme terénní úpravy pozemku za hasičkou, který slouží jako výjezd
z garáží a také drobné úpravy kolem celé budovy. Stavba se
ale neobešla bez toho, abychom i my nepřiložili ruku k dílu.
Na samém začátku jsme museli připravit základy, vybourat
staré příčky, vykopat podlahy ze starých garáží... Vše jsme
udělali a připravili tak, jak má být... Samotné nastěhování
do nového nám bylo radostí, protože jsme si vše udělali tak,

slovo
velitele
zásahové jednotky
Byl jsem požádán o pár slov z pozice VELITELE ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY.
Jak všichni víte, před dvěma lety jsem převzal po Františku Vlachovi kormidlo naší „HASIČSKÉ LODI“. V roce 2000
František s partou kamarádů a hasičů (tělem i duší) postavil
SDH po dlouhé době ZNOVU NA NOHY. Za toto jim patří
OBROVSKÝ DÍK, protože kdyby to tato parta v čele s Frantem nevzala celé od podlahy, tak náš sbor není tam, kde je.
Postupem času se udělala spousta práce, na které se podílel
celý tým. Dělali to HASIČI. S funkcí velitele jednotky přišly
nové věci, nové informace a nové zkušenosti. Ovšem nejdůležitější, aby vše fungovalo, jak má, jsou lidé. Lidé, kteří
chtějí pracovat i pomáhat. Tak jako v každém jiném spolku,
tak i u nás to kolikrát skřípe. Vždy se ale snažíme semknout
v jeden tým a fungovat dál.

jak jsme chtěli. Nyní už je rekonstrukce v plném proudu.
Tato další etapa obnáší opravu přední části hasičské zbrojnice. Bude opravena šatna pro zásahovou jednotku, vstupní chodby, toalety se sprchou a umývárnou a v neposlední
řadě prostor pro drobné opravy. A pak už zbývají ty nejdůležitější práce - fasáda a střecha.
Mezi naše další aktivity patří i spolupráce s městysem
Šatov, kterému jsme vždy ochotně ku pomoci, ať už je to
po stránce technické či manuální. Stejně tak jako někteří
z vás, tak i my jsme se účastnili na výsadbě Aleje svobody,
která se konala v sobotu 14.11.2020.
Bohužel kvůli pandemie, která všem, co na radosti nepřidá,
nám vláda nepovolila konání kulturních akcí, nicméně se držíme a táhneme za jeden provaz.
Rád bych poděkoval všem co nám vozí elektroodpad a železo. Z jeho prodeje pořizujeme vybavení, které používáme.
DĚKUJEME VÁM.

Chtěl bych poděkovat všem, co našemu koníčku, závazku
nebo HASIČINĚ věnují tolik volného času! Poděkování patří
zásahové jednotce za jejich práci. Mužskému a ženskému
družstvu. Ženám, které chodí pomáhat, pracovat a činit se
na našich akcích. Bez nich bychom to těžko zvládali. Vám
všem děkuji a pevně doufám v to, že tu naši hasičskou káru
potáhneme společně dál.

naši hasiči

Hlášení SDH Šatov

Velké poděkování patří Městysu Šatov za podporu. ZD Šatov za poskytnutí techniky, kterou nám vždy pomohou, za
poskytnutí prostorů při opravách našich vozidel a techniky
a MS DANÍŽ za účast na ukončení prázdnin.
NEJVĚTŠÍ DÍK PATŘÍ VÁM, našim spoluobčanům, kamarádům a příznivcům. Dovolte mi, abych vám za sebe a hlavně
za SDH ŠATOV popřál klidné prožití svátků vánočních a do
nového roku 2021 ŠTESTÍ, ZDRAVÍ, POHODU A KLID.
Těším se na brzké setkání při nějaké pohodové akci.
S pozdravem za SDH ŠATOV Vladislav Beck
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vinařův
podzim...
V září začala většině vinařů sklizňová kampaň. Toto období je pro
každého vinaře svátkem, protože
konečně sklízíte to, o co jste se celý rok starali.

spolek vinařů

Úroda byla nádherná, a tak se můžeme těšit na krásná, voňavá letošní vína. V listopadu se práce přesunula, po cca 2
měsících ve vinicích, do našich sklepů. Tady budou vína nějakou dobu odpočívat a zrát. Výjimku tvoří tzv. mladá vína,
která již teď můžete od většiny vinařů ochutnat.
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Co se týká akcí Spolku vinařů, tak na letošní rok nebudeme
vzpomínat v dobrém. Pandemie nám neumožnila pořádat:
Výstavu vín, Otevřené sklepy v plánovaném červnovém termínu ani Festival mladých vín. Doufáme, že v příštím roce
už to bude všecko, jak má být a my pro vás naše akce uspořádáme podle plánu.
Na závěr bychom vám chtěli popřát krásné a klidné Vánoce,
třeba u dobrého šatovského vína a šťastný nový rok 2021
Za spolek šatovských vinařů - Martin Rajnoha, zastupitel

ŠATOVSKÝ zpravodaj

vánoční vydání
Božena Němcová - Tři rady
Byl jeden bohatý kupec a jeden chudý. Ten bohatý byl tomu
chudému za kmotra, ale nikdy mu v nouzi nepomohl, protože byl ukrutný skrblík.
Jedenkráte se trefilo, že jeli oba do dalekého města. Bohatý kupec jel, aby svůj vůz zbožím naplnil a hodně vydělal;
chudý jel, aby vůz i s koněm prodal a na zádech trochu
zboží domů přinesl. I přišli na oběd do hospody; bohatý
seděl zvlášť, maje před sebou dobrý oběd, chudý seděl také
zvlášť a měl před sebou jen skrovný obídek. Tu přišel žebrák
a prosil o almužnu nejdříve ovšem toho, co měl před sebou
pečeni; ale bohatý kupec se na něho zle osopil, řka, aby se
tu chvíli odstranil. Chudý kupec ale vytáhne z kapsy groš,
podá ho žebrákovi a přidá k tomu ještě trochu od skrovného
oběda.
Žebrák vroucně poděkoval, a když vyšel kupec ven, povídal chudému: „Pane, já vím, že jste svůj poslední groš se
mnou rozdělil; chci vám býti za to vděčný. Poslechněte tři
rady: Předně, neopouštějte nikdy starou cestu pro novou;
za druhé, nenocujte v hospodě, kde je mladá šenkýřka
a starý šenkýř; a za třetí, nesvěřujte žádné tajemství ženě.
Zachováte-li se podle toho, budete šťastný a vzpomenete
často na starého žebráka.“
Chudý kupec poděkoval žebráčkovi za rady a ten odešel. Po
obědě se oba kupci zdvihli a na cestu se vydali. Když ujeli
kus, nutil chudý bohatého, aby jeli starou cestou, že si půl
hodiny nadjedou; ale bohatý si nedal říci, nýbrž jel novou
cestou. Chudý uhnul a dal se na starou, spoléhaje na radu
žebrákovu, že mu z toho štěstí vyplyne.
A vskutku se tak stalo. Netrvalo to dlouho, tu zakopnul kůň
o kořen, který se přes cestu táhl, ten se vyvrátil a zpod něho
vyvalil se kotel peněz. Kupec zavýskl, sebral peníze, stokráte v duchu žebrákovi poděkoval a s radostí kotel do vozu
uschoval. Bylo po nouzi a po starosti! O půl hodiny přijel
dříve na hospodu, a když tam druhého kupce ještě nenašel,
poslal mu naproti pacholka s přípřeží, který ho muset čtvrt
hodiny z bláta páčit. Teprve nyní bohatý litoval, že kmotra
neposlechl, ale ten se mu vysmál.
Zatím pozoroval chudý kupec, že je v té hospodě hezká hospodská a starý ošklivý hospodský, a již tam neměl stání.
Bohatý však na jeho radu nedbal a nikterak s ním dále jít
nechtěl pouze pro tu jedinou příčinu, ze je šenkýřka hezká.
Odešelť tedy chudý sám, ale jen nedaleko do druhé hospody.
V noci mu to nedalo pokoje, proč by asi v takové hospodě
zůstat neradno bylo. Sebral se, šel ven a vloudil se až pod
okna té hospody, kde bohatý kmotr spal. Najednou k půlnoci otevře se pomalu okno, ozve se šepot a muž v plášti
zahalený leze dolů. Kupcovi napadlo, aby mu uřízl kus pláště, a již byl nůž v ruce a kus pláště ušmiknuto. Okno se
zavřelo a muž šel ve vesnici do jednoho stavení, kupec pak
na své lože.
Ráno sotva pánbůh den dal, strhl se pokřik, že ten cizí kupec, co v hořejší hospodě zůstal, starého hospodského zabil
a také již do vězeni dán je. Tu se chudý kmotr sebral, šel
k úřadu, vše udal, co v noci viděl, a kus pláště, který byl vrahovi uřízl, ukázal. Na to udání drželo se vyšetřováni, a brzy
našli vraha. Byl to mladý chasník, který za šenkýřkou chodil a jejím návodem sveden muže zabil. Bohatý kupec, jsa
vazby sproštěn, děkoval kmotru svému a slíbil, že ho nikdy
v nouzi neopustí. Ten se nemusel ale již na pomoc bohatého
kmotra spoléhat neboť sám bohatší byl. Chudý - nyní také
již bohatý kmotr - jel po koupi domů, ale druhý zůstal ještě
déle na cestě. Přijížděje k domovu, chtěl se přesvědčit zdali
i třetí rada žebrákova dobrá byla. Koupil tedy zabité tele,
svázal ho do pytle a hodil na vůz. Se soumrakem dorazil
domů, kde ho již starostlivá žena s úzkostí čekala. Jakého tu

bylo ale divení, když muž skládat počal, a zboží tu bylo, jaké
nikdo ve městě neměl.
„Proboha, muži, kdo ti dal tolik na dluh?“ ptala se kupce.
„To všecko je moje jmění. Ale teď mi pomoz ten pytel dát
dolů, vezmi kliček a pojď do sklepa,“ poroučel muž, když
se dostal až k pytli, kde tele bylo. žena lekla se krve. Aby
nikdo nepřišel a neviděl, co se stalo, pospíchala do sklepa,
nemohouc se dočkat mužovy zpovědi.
Když přišli do sklepa, povídá muž: „Abys věděla, ženo, zač
jsem to zboží nakoupil a kde jsem peníze vzal, tedy věz, že
jsem na cestě našeho skrblivého kmotra zabil. Měj rozum
a drž jazyk za zuby; to víš, co by se mi stalo, kdyby se to
prozradilo.“
Žena přislibovala hory doly, a ač se strachy třásla a plakala,
přece se brzy upokojila.
Druhý den byla v hospodě muzika. Kupec vzal několik tolarů
do kapsy, ženu pod paží a šel se trochu poveselit. Bylo tam
několik měšťanek a měšťanů, samí známí, a kupec i kupcová dali se do tance. Kupec ale naschvál se ženou netancoval a prováděl vždy jen druhé ženy, co kupcovou vždy více
a více mrzelo. Konečně přijde k němu a začne mu domlouvat; kupec se smál, a tím ji ještě více rozhněval, takže hlasitě nadávat začala. Tu se on obrátí a pleskne ji přes pusu.
To byl olej do ohně.
„Ty ošemetníku, šejdíři, ty vrahu, chceš mě zabít, jakos zabil
kmotra. Myslíš, když máš v kapse uloupené peníze, že smíš
mnou pohrdat a jen pro jiné oči mít? Ne, ne, půjdu a udám,
že jsi kmotra zabil a do sklepa ho zakopal.“ Tak křičela žárlivostí rozvzteklená žena před užaslými hostmi.
Hned se měšťané kupce chopili a jeden běžel poptat se bohaté kupcové, zdali její muž doma, aneb co o něm ví. Za
chvíli ale přišel zpět se zprávou, že kupec nyní přijel.
„Co to tedy ta žena povídala?“ ptal se jeden druhého.
„Povídala to, co jsem jí řekl,“ ozval se kupec pln smíchu.
„Posaďte se zase na svá místa a já vám povím, co se mi na
cestě přihodilo.“
Měšťané sedli a kupec jim začal o žebráčkovi vypravovat.
Když byl všecko vypověděl, doložil: „Nyní jsem se o pravdě
třetí rady jeho také přesvědčil. Běda, kdybych byl kmotra
vskutku zabil a ženě tajemství svěřil!“
Měšťané se smáli, ženy se hněvaly, ale kupcova žena litovala svého přenáhlení a svatosvatě muži slibovala, že si dá
na jazyk dobrý pozor. Jestli to vskutku učinila, není známo.
Zdroj: www.cist.cz
Co přináší pravidelné čtení dítěti?
 uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
 vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
 podporuje psychický rozvoj dítěte;
 posiluje jeho sebevědomí;
 rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
 formuje čtecí a písemné návyky;
 učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;
 rozvíjí představivost;
 zlepšuje soustředění, uklidňuje;
 trénuje paměť;
 přináší všeobecné znalosti;
 ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
 učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
 rozvíjí smysl pro humor;
 je výbornou zábavou;
 zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
 je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
 chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
 je prevencí patologických jevů;
 formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po
celý další život;
 je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte

dětský koutek

Pohádka
aneb čteme dětem
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omalovánka

hádanky
Běhá to okolo chalupy,
dělá to cupity dupity?
Běžím, běžím, nemám dech.
Přitom ležím na zádech.
Kdo jsem?

(dešťové kapky)

Bílá jako mléko je, tichem všechno přikryje.
Auto, domy, stromy, lidi nikdo neuvidí.
Čtyři rohy, žádné nohy,
chaloupkou to pohne?



Znáte tlustou holčičku? Nosí žlutou sukničku.
Když jsme ji svlékali, všichni jsme plakali.

najdeš rozdíly?

spojovačka
VyhodnoceNí
soutěžních kvízů

dětský koutek

V minulém čísle jsme zveřejnili dva kvízy. Vy, kteří
jste je vyřešili, vyplnili a přinesli na úřad městyse se
můžete těšit. Dnes vám sdělíme, kdo byl vylosován
a dostane od nás malou odměnu.

Markétka Hlucháňová
Eliška Pavelková a
Janička Novotná

Pavlína Roupcová
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(řeka)

(mlha)

(šnek)

(cibule)

ŠATOVSKÝ zpravodaj

vánoční vydání

dětský koutek

vymalovánka
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Ježíšku,
vrať nám žáky
do školy!
Blíží se Vánoce a konec kaledářního roku. V tyto dny
to běžně v naší škole bzučí jako v úle. Připravují se
adventní trhy, vystoupení, vánoční pošta, po chodbách voní perníčky, zdobí se třídy…
Letos je však škola nezvykle tichá. Ten klid je ale zdánlivý.
Přestože v současné chvíli chodí do výuky pouze žáci prvního a druhého ročníku, ve škole se děje spousta věcí.

škola

Díky bedlivé přípravě v létě a v září se všichni žáci nyní
vzdělávají on-line na platformě MS Teams. Pedagogové mají
díky dotaci z MŠMT každý pracovní notebook, který slouží k
výuce, škola mohla zapůjčit potřebným žákům techniku na
domácí vzdělávání. V měsíci září se také podařila zrealizovat
konektivita internetového připojení tak, aby byly pokryty internetem všechny prostory školy. Pedagogové byli proškoleni s prací v novém systému a žáci se rychle přizpůsobili.
I ti nejmenší se už umí připojit a zvládají základní pravi-
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dla obsluhy počítačů a další techniky. Dokonce se podařilo
zrealizovat i on-line třídní schůzky. Tímto bych chtěla moc
poděkovat všem rodičům za trpělivost a úžasnou spolupráci
při on-line výuce.
Pro lepší informovanost a komunikaci s žáky a jejich rodiči
se nyní připravují nové webové stránky školy a v 2. pololetí
nastartujeme ve zkušebním provozu elektronické žákovské
knížky.
Pro naše žáky jsme připravili vánoční dárky v podobě nového sportovního vybavení tělocvičny. Díky úzké spolupráci
s MAP Znojemsko má škola novou 3D tiskárnu a hry na rozvoj finanční gramotnosti.
Největším dárkem však pro všechny učitele a zaměstnance
školy bude návrat žáků a běžné výuky do školy.
Vážení čtenáři, rodiče, žáci, ráda bych Vám tímto za celou
školu a všechny její zaměstnance popřála krásné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku 2021.
Petra Konvalinová Vlašínová

ŠATOVSKÝ zpravodaj

vánoční vydání
„POKLAD Z PŮDY“
Jak jistě všichni víte, v mateřské škole probíhá rozsáhlá rekonstrukce půdních prostor. V souvislosti
s tím se s Vámi chci podělit o (pro nás) nové informace týkající se fungování mateřské školy v Šatově,
které jsme získali právě při vyklízení půdy.
Našli jsme zde v uzavřené krabici třídní knihy, z nichž nejstarší se datuje do školního roku 1948/1949. Nález byl pro
nás velkým překvapením, neboť jsme předpokládali, že
školka v Šatově začala fungovat až v roce 1956, kdy se začíná psát kronika mateřské školy. První zápisy kroniky tak
zřejmě souvisí s provozem mateřské školy v současné budově. Z nalezených třídních knih jsme se dozvěděli, že v rocích
1948 - 51 existovala Mateřská škola v Šatově „K nádraží“

a v roce 1951/52 „Na kopci“. Nyní zjišťujeme, kde se budovy přesně nacházely.
Také obsah vzdělávání byl dle třídních knih podstatně jiný,
než nyní. Učitelky se zaměřovaly převážně na pohybové
činnosti, čtení pohádek, hudební aktivity a hygienu. Jeden
takový zápis jsem Vám ofotila a doufám, že se pobavíte
stejně jako my a že Vám přinese trochu uvolnění v dnešní
hektické době.
Za kolektiv mateřské školy Vám přeji klidně prožité Vánoce a v novém roce hodně pohody, tolerance
a hlavně zdraví.
Jana Doválelová, ředitelka mateřské školy

školka

Fotozáběry z rekonstrukce střechy MŠ:
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Z činnosti
SK Tatran Šatov, z.s.
Rok 2020 byl po sportovní stránce značně odlišný od
ostatních. Jistě nemusíme zdůrazňovat, že se jednalo o celosvětovou pandemii nemoci Covid-19, která
totálně utlumila nejen sportovní, ale i celospolečenskou aktivitu.
Ještě před vypuknutím nemoci začala příprava na jarní část
soutěžního ročníku 2019/20 u všech věkových kategorií.
U dospělých probíhala na venkovních prostorách a u mládeže se jednalo o přípravu ve vnitřních prostorách tělocvičen.
Soutěžní zápasy jarní části ročníku 2019 začaly dle rozpisů
fotbalových svazů. Dlouho jsme si však fotbalové radosti
neužívali. Vládním nařízením byla veškerá sportovní činnost
přerušena a rozhodnutím vedení fotbalové asociace FAČR
byl soutěžní ročník 2019/20 ukončen.
Dalším dopadem v důsledku vládního nařízení bylo zrušení dalších sportovních akcí, které se každoročně pořádaly
a na kterých se význačnou měrou podílel i sportovní klub. Je
to celostátně organizovaný fotbalový turnaj základních škol
McDonald’s Cup, cyklistický závod Znovín Cup, který je největší sportovní událostí nejen pro náš klub, ale i pro městys
z hlediska účasti závodníků (až 1500) a jejich doprovodu
z celé republiky.

sport

I přes toto nepříznivé období došlo v letních měsících
k uvolnění společenského života. V areálu Tatranu proběhlo
několik vydařených kulturních a společenských akcí. Ať to
byl již každoročně úspěšný Dětský den organizovaný městy-
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sem, Tradiční šatovské krojované posvícení v režii Šatovské
chasy a v neposlední řadě i akce pořádané Hospůdkou na
hřišti. Paní Kopečková Chloupková připravila několik překrásných večerů hudby spojené s vynikající gastronomií.
V souladu s termínovou listinou odstartovaly v měsíci srpnu
fotbalové zápasy nového soutěžního ročníku 2020/21. Start
soutěží mládeže byl naplánován na začátek měsíce září.
Radost z fotbalu měla pro fanoušky, ale i pro nedělní návštěvníky sportovního areálu krátkého trvání.
Druhá vlna pandemie a s tím související vládní opatření opět
ukončila sportovní a společenskou aktivitu našich sportovců,
příznivců a občanů městyse.
Skoupé informace z fotbalových svazů slibují pokračování
amatérských soutěží v březnu následujícího roku. I přes tyto
problémy a potíže bylo nutné neustále udržovat kvalitu travnatých ploch a údržbu celého sportovního areálu.
Přejeme všem sportovním přátelům a občanům městyse Šatov pevné zdraví, optimismus a radost ze života.
Pro potěšení rodičů a příznivců přidáváme pár fotek našich
nejmladších reprezentantů městyse.
Naše motto: Kde není sport, není pohyb, kde není
pohyb, není život.
Za SK Tatran Šatov, z.s.:

Luboš Rohovský - předseda
Ondřej Šinka - sekretář

Pro ŠATOV
k zamyšlení...
Milí přátelé, je tady vánoční čas, čas dárků, čas zastavení, zamyšlení. Jak víme, čas plyne stále stejně
rychle, když pomineme relativitu, ale člověk se snaží stále zrychlovat. Necháváme se strhnout vším
možným, internetem, zprávami, prací, dalšími skutečnostmi a z toho může být v hlavě doslova pěkný
guláš. Máme z toho v srdci klid? Není proto špatné, vrátit se na „start“ a začít znovu a lépe. Jak na to?
Podívejme se na počátek, nejlépe na počátek stvoření, a to podle Bible. Ostatně Ježíš to i dosvědčuje
u evangelisty Marka v desáté kapitole. Je to text, o rozluce manželství, kde farizeové pokoušejí Ježíše,
zda je dovoleno propustit manželku. A Ježíš se postupně vrací k počátku pravdy. Jde k Mojžíšovi, tam
mu farizeové odpovídají, že Mojžíš dovolil dát rozlukový list. Ale Ježíš jde dále a odpovídá, pro tvrdost
Vašeho srdce to dovolil, a ještě hlouběji odpovídá, na počátku to tak nebylo. Proto muž opustí svého
otce i matku a připojí se ke své manželce a ti dva budou jedno tělo. A co předkládá jako důležité? co
Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Můžeme si tedy všimnout důležité zprávy: „Na počátku to tak nebylo.“
A tak je to vlastně i v našem životě.
Můžeme se tedy sami sebe ptát, jaký byl můj začátek povolání Bohem a kde jsem teď, nejsem jinde,
kam jdu v životě, vím, že jsem Bohem milován? Jak víme, člověk se odloučil od Boha už v ráji a od té
doby se to s námi doslova vleče. Ale Bůh nás v tom nenechal a hned po prvním hříchu přislíbil Mesiáše.
A až se naplnil čas, poslal svého syna, aby nás z této komplikace vytáhl. Proto Ježíš říká, já jsem cesta,
pravda a život, on je Bůh a jedině s Ním víme, co je správné. My vidíme jen velmi mlhavě do budoucnosti, ale o to více vidíme do své minulosti. Ovšem Bůh ve své všemohoucnosti vidí celý náš život
v jednom okamžiku. Od narození až do smrti. Mezi tím je cesta.
Teď je vánoční čas, čas dárků, čas zastavení, zamyšlení. Prožijme tento čas do hloubky. Vraťme se na
počátek. Začněme znovu a lépe. Nechme se Bohem milovat. Poznáme tak správný směr i cíl života.
Ze srdce Vám všem přeji požehnaný vánoční čas.
P. Ladislav Bublán
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