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Informace ÚŘADU
Naše obec i v roce 2016 má možnost získat pro naše občany zdarma kompostéry. Jde
o stejnou akci, která proběhla v letošním roce 2015. Kompostéry máme možnost získat
opět pomocí Svazku znojemských vinařských obcí Daníž z dotace v rámci Operačního
programu Životní prostředí prostřednictvím fondů Evropské unie a Státním fondem
Životního prostředí. Kdo z občanů Šatova bude mít o kompostéry zájem, ať od 4. ledna
do 31. ledna 2016 toto přijde nahlásit na Úřad městyse Šatov.

CO SE DĚJE S ODPADEM
Pro člověka to vlastně končí ve chvíli, kdy odchází od tzv. kontejnerového hnízda,
Roztřídil svůj odpad a má dobrý pocit, že udělal něco pro své životní prostředí.
Ale kelímky, PET lahve a vše ostatní putuje dál složitým procesem. Svozový vůz
odpad dopraví na dotříďovací linku. Tady její pracovníci ručně vybírají to, co do kontejneru nepatří a také odstraňují nečistoty. Už z této první fáze je patrné, že je velmi
důležité, abychom třídili kvalitně a nepřidělávali jiným práci. Děláme to v konečném
důsledku pro sebe, protože vytříděná surovina dále pokračuje ke zpracovatelům, kteří
z ní vyrábějí výrobky. Ty putují do obchodu, kde si je my zase dojdeme koupit a cena
záleží na množství a složitosti úkonů, kterými budoucí výrobek musel projít.
Toto je první možnost. Druhá spočívá v tom, že vytříděný odpad, který je znečištěný
nebo není vhodný k dalšímu zpracování, putuje do Zařízení pro energetické využití
odpadů (ZEVO). Vzhledem k stále modernějším technologiím, které garantují dokonalejší
spalování a zajišťují tak čistotu ovzduší, je tento směr stále více žádaný. Země jako
Švýcarsko, Finsko či Rakousko používají směsný komunální odpad především k výrobě
tepelné a elektrické energie! Provoz ZEVO je svými emisemi na úrovni energetického
zdroje na zemní plyn a je pro životní prostředí nesrovnatelně šetrnější, než kterákoliv
uhelná teplárna nebo elektrárna.
Třetí možnost je nejméně dobrá. Když například PET lahev nevytřídíme, ale odneseme do běžné popelnice na směsný odpad, nic už z ní nevznikne. Nejspíš skončí zcela
bez užitku na skládce. Nevíte si rady, co kam patří? Do kterého kontejneru máte odhodit
tříděný odpad? Pomůže vám náš návod. Pro zlepšení a zkvalitnění vašeho třídění vám
napoví následující přehled a doporučení:

ZELENÝ KONTEJNER NA SKLO
Patří sem lahve od nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové
sklo z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
Nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Častým omylem je fakt, že si lidé pletou keramiku a porcelán se sklem. Sklo
je průsvitné. Pokud můžete, zbavujte lahve kovových uzávěrů, zjednodušíte tak jejich
recyklaci. Pro další zpravování je velmi vhodné, aby sklo v nádobě bylo co nejméně
rozbité. Nenechávejte sklo u kontejneru, hrozí nebezpečí zranění!
ŽLUTÝ KONTEJNER NA PLASTY
Patří sem hlavně PET lahve, kterých vyhazujeme nejvíce. Kromě nich také folie,
sáčky, plastové tašky, obaly od šamponů, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků a balící
folie. Drobné znečištění kelímků nevadí – stačí, když obsah důkladně vyškrábete.
Nepatří sem naopak mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly
od žíravin a barev.
MODRÝ KONTEJNER NA PAPÍR
Patří sem veškerý použitý papír, např. kancelářský papír, noviny, časopisy, letáky, ale
také papírové obaly a krabice.
Nepatří sem naopak mokré, mastné nebo jinak znečištěné papírové obaly se zbytky
potravin, použité kapesníčky nebo dětské pleny
KONTEJNER NA NÁPOJOVÉ KARTONY
Nápojové kartony se vhazují do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených
oranžovou nálepkou. Podle místních podmínek se sbírají buď samostatně, nebo společně
s papírem či plastem. Důležité je sledovat nálepky na kontejneru.
Patří sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před
vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
Nepatří sem krabice silně znečištěné zbytky nápojů a potravin.
V rámci Jihomoravského kraje je:
● 30082 kontejnerů pro tříděný sběr v kraji
● 132 obyvatel připadá v kraji na jedno průměrné sběrné hnízdo (průměrné sběrné
hnízdo obsahuje 3 kontejnery – papír, plast a směsné sklo)
● 658 obcí je v kraji zapojeno do systému Eko-kom
● 37,31 kg je výtěžnost papíru, skla, plastu a nápojového kartonu na obyvatele/rok
Jak třídění pomáhá
25 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno právě díky třídění odpadu. Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 75% celkové produkce obalových
materiálů! Recyklát pak při výrobě nových výrobků nahradil přírodní zdroje, které se tak
nemusely vytěžit. Tím se také podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky
třídění odpadu je v atmosféře o 1 000 000 tun CO2 ekv. méně. Má to smysl, třiďte odpad!
Zajímavosti, rady a typy a jiné důležité informace naleznete na stránkách
www.jaktridit.cz
zdroj: http://www.jaktridit.cz/
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SDH ŠATOV
Letní měsíce jsou ve znamení větší pozornosti pro vznik požárů. Letošní rok byl
mimořádně teplý a suchý. Našemu okolí se požáry celkem vyhýbaly. Vyjíždělo se hlavně
na požáry strnišť a suché trávy. Mezi ty náročnější patří požár strniště v Micmanicích, kde
při požáru strniště se oheň dostal i do prostoru fotovoltaické elektrárny, včasným zásahem
nedošlo ke škodám na zařízení. Další je požár lesa u Hnanic. Kvůli špatnému přístupu
z české strany jednotky najížděly z Rakouska, zde se účastnily i jednotky z Rakouska.
Další akce sboru byly ve znamení kulturních akcí na dětských dnech v okolních obcích, společně z policií ukázkou techniky. Také naše družstva mužů a žen se účastnily
závodů v požárním sportu. Šlo vidět že někdy chyběl trénink, ale ostudu neudělaly,
poháry se přivezly. Jednou z hlavních soutěží je v Orlickém Záhoří, kam jsme jeli na
obhajobu putovního poháru. Soutěž se konala 11.7.2015 pod názvem Česko-Polských
závodů dobrovolných hasičů. Zde se účastnilo 17 týmů. Obhajoba je těžká, loni jsme
pohár sebrali polskému týmu Plownice, letos nám to vrátili - pohár si odvezlo polské
družstvo. Poslední akcí je soutěž o vánočního kapra konaná dne 12.12.2015 – 1. místo
SDH Nový Šaldorf muži, 2. místo SDH Lažinky ženy, 3. místo SDH Šatov ženy.

Také náš sbor přihlásil naši členku do soutěže miss hasička Československa.
Přihlášeno bylo 258 dívek. Za náš sbor to byla Nikola Novotná, která prošla až do
finále mezi 8 dívek. Finále bylo dne 31.10.2015 v TOP Hotelu Praha. Zde se Nikola
umístila na krásném 5. místě. Porota tak rozhodla, vypadly hezké dívky, jednou z priorit
je výška. Náš sbor bere za velký úspěch už ten postup do finále, je to pro nás takové
vítězství. Jenom je třeba dodat, že nezastupovala jen SDH Šatov, ale i Městys Šatov.
Stále trvá sběr elektroodpadu. Letos se odvezlo televize – 138, pračky a sporáky - 53,
lednice – 63, žehličky, mikrovlnky atd - 40 vaků (pro porovnání asi 4 tuny).
Protože se blíží konec roku, děkujeme všem spoluobčanům za spolupráci a přízeň.
Přejeme hodně zdraví a štěstí v roce 2016, ať se scházíme na kulturních akcích - mezi
první je masopust 2016, který se bude konat 6.2.2016.
výbor SDH,JPO III/1 Šatov
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Finále MISS Hasička ČeskoSlovensko 2015
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Chceme být školou otevřenou a vlídnou
Nový školní rok přinesl do Základní školy v Šatově spoustu novinek. Změnilo se
vedení školy, přibyly nové tváře v pedagogickém sboru a mění se i filozofie a směřování
školy. Chceme se stát školou otevřenou veřejnosti, vlídnou k žákům a jejich rodičům.
Školou, o které se mluví a její absolventi jsou úspěšní v dalším životě. Cesta k tomuto cíli
nebude jednoduchá a bude vyžadovat spoustu úsilí a obětavé práce všech zaměstnanců
školy.
I přes poměrně krátké období se už
podařilo některé z plánů uskutečnit. V
období letních prázdnin se upravil vstup
do školy. Do nového kabátu se oblékly
šatny, které rozkvetly barvami a zdobí
je i nové a praktické botníky. Změnilo
se umístění školní družiny, která se
přestěhovala do přízemních prostor tak,
aby byla lépe přístupná dětem i jejich
rodičům. Do původních prostor družiny,
do patra staré budovy, se přestěhovali
kopaná
prvňáčci, kteří jsou teď více v kontaktu
se svými spolužáky. Z daru občanského sdružení se pořídila interaktivní tabule na 1.
stupeň, zprovoznila se také interaktivní tabule na 2. stupni. Škola má teď k dispozici tři
učebny s možností využití moderní výpočetní techniky.
Z prostředků Evropské unie se momentálně uskutečňuje vzdělávání žáků druhého
stupně v oblasti cizích jazyků formou blended learningu prostřednictvím internetu za
využití počítačů a tabletů. Dva pedagogové se díky výzvám EU měli možnost zúčastnit
zahraničních stáží. Jedna se týkala vzdělávání v ostatních zemích EU, kdy paní učitelka
absolvovala pětidenní stáž na základní škole ve Vídni, aby se mohla seznámit s metodami
a formami vyučování využívaných v zahraničí. Druhý zahraniční pobyt je směřován na
zdokonalení výuky cizích jazyků v anglicky mluvící zemi pro vyučující anglického jazyka na naší škole. Z dalších projektů se zakoupí knihy do školní knihovny v rozsahu
minimálně tři sta kusů, dovybaví se
dílny pro praktické vyučování nářadím
a další moderní technikou tak, aby se
našim žákům poskytovaly mimo teoretických znalostí i znalosti praktické,
využitelné v běžném životě.
Škola díky aktivnímu přístupu
pedagogů i letos nabízí pro žáky spoustu
možností využití volného času v aktivitách po vyučování. Mimo kroužků, které
byly oblíbené i v minulých letech se
objevila nabídka nových. Mezi ně patří
1. třída
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kroužek keramiky, dramatický kroužek, kroužek břišních tanců, florbal nebo kroužek
náboženství, který vede Otec Marian.
Ale nejen mimo vyučování jsme aktivní. Pod vedením pana učitele tělesné výchovy
se naši žáci v uplynulých dvou měsících zúčastnili fotbalové soutěže Coca Cola Cup a
Turnaje v malé kopané, kde úspěšně reprezentovali školu.
V měsíci říjnu proběhla exkurze žáků osmé a deváté třídy v jaderné elektrárně Dukovany a ve vodní elektrárně v Dalešicích.
Žáci třetí třídy se s velkým úsilím a zaujetím připravují na přehlídku Znojmo rukama šikulů, která se uskuteční v měsíci listopadu v Louckém klášteře ve Znojmě. Školní
družina momentálně chystá pro děti a jejich rodiče dýňovou stezku.
V nejbližších dnech přivítáme návštěvu ze školy z Zellerndorfu, se kterou se nám
podařilo navázat spolupráci a připravujeme pro žáky i pedagogy společné akce se
zaměřením na sport, poznání jiné kultury, jiný způsob vzdělávání a odbourávání jazykových bariér.
V plné přípravě je také lyžařský zájezd pro žáky druhého stupně, který se uskuteční v
březnu příštího roku a další spousta akcí, které se momentálně snažíme realizovat.
Všechny aktuality, novinky a další informace naleznete na našich webových stránkách,
které se snažíme pravidelně aktualizovat a které také dostaly novou tvář.
Vážení rodiče, žáci, přátelé školy, na závěr bych Vám všem chtěla poděkovat za podporu a přízeň, kterou prokazujete naší škole. Chceme zde být pro vás, vaše děti i vnoučata
a chceme poskytovat zejména kvalitní vzdělávání. Zároveň bychom si přáli, aby se naše
škola stala centrem kultury a setkávání, panovala zde příjemná přátelská atmosféra, což
nedokážeme bez přispění každého z nás.
Autor: Petra Konvalinová Vlašínová, ředitelka školy

Dění v mateřské škole
Ani jsme se nenadáli a je tu Advent! A co mu předcházelo? Letošní školní rok začal
podobně jako každý jiný. Jen od září do prosince se některé děti a jejich rodiče změnili a
také akce, které jsme uskutečnili, se podstatně lišily. Ráda bych Vás o některých akcích
krátce informovala.
V září jsme se sešli spolu s rodiči na pracovním odpoledni nazvaném „Všechno o
podzimu“- rodiče s dětmi zdobili žebřík vším z podzimní přírody a vyrobili si panáčka
„Bramboráčka“.
V listopadu jsme poseděli u čaje a martinských rohlíčků u příležitosti svátku
Sv. Martina. Kromě rohlíčků připravili rodiče spoustu jiných dobrot, za což se jim
děti odvděčily krátkým vystoupením. Během posezení měli ještě čas společně vyrobit
papírovou hlavu koně. Rodiče nezapřeli tvořivého ducha ani při vytváření vánočních
stromečků, které spolu s dětmi doma během listopadu připravili a nyní zdobí chodbu
mateřské školy. Na další a poslední letošní společnou akci jsme pozvali paní Skalníkovou, která ukazovala rodičům, jak dělat vánoční svícny. Vyrábění se neobešlo bez velkého
množství materiálu, které paní Skalníková přinesla s sebou. Zvlášť různé blýskavé ozdoby a hvězdičky se dětem líbily, takže je rodičům snášely ve velkém. Výsledkem pracov7

ního odpoledne nazvaném „Výroba vánočních svícnů“ byly krásné výrobky, ze kterých
měly radost nejen děti. Kromě této spolupráce s rodiči jsme pro děti samotné připravili
kulturní akce v podobě tří divadelních a hudebních vystoupení v mateřské škole a první
návštěvu divadelního představení ve znojemském divadle. Pro děti zřejmě nejzajímavější
byl výlet na výlov rybníka do Jaroslavicích. Protože nám letos přálo počasí, mohli jsme
výletu využít i k pěkné procházce zámeckým parkem.
Svůj příspěvek jsem začala adventem a tím také skončím. K zahájení adventu
jsme připravili krátké vystoupení. Děti v mateřské škole navštívili čert s Mikulášem a
nechyběla ani nadílka pod stromečkem. Věřím, že právě všechny tyto akce přinášejí
okamžiky zpestření a radosti pro nás učitelky, rodiče i jejich děti.
Za kolektiv zaměstnanců mateřské školy přeji všem šťastné Vánoce a abyste se
v příštím roce dokázali radovat i z maličkostí.
Ředitelka mateřské školy Jana Doválelová

Dětský den
Hřiště v Šatově se 12.6.2015 proměnilo na jedno odpoledne v pohádkový svět. Již při
vstupu čekaly pohádkové bytosti a vtáhly děti i dospělé do pohádkové atmosféry. Čekala
je cesta za pokladem. Děti přecházely z jedné pohádky do druhé, plnily úkoly a nechaly
se vlákat do děje různých pohádek. A nebylo to jednoduché! Pohádkové bytosti byly tak
opravdové, že splnit úkol a nebát se, bylo hodno obdivu. Vždyť taková čarodějnice a její
pavouci a hadi budili respekt i zpovzdálí. A co teprve Strašidelný dům s kouzelníkem
nebo Kocour v botách, Králíci v klobouku, Vodník, Rumcajs nebo Večerníček. Malí obdivovali Rumcajse nebo Dlouhého, velcí třeba Spidermana nebo princeznu Koloběžku.
Všechny ale okouzlil Rytíř na koni. I ten nejmenší návštěvník dětského dne uměl jezdit na
koni. Dvanáct pohádek,dvanáct pohádkových bytostí a dvanáct splněných úkolů vyplnilo
tajenku s dvanácti písmeny v plánku trasy, který měl každý účastník. Jen pak se každému
otevřel poklad. Pohádkový skřítek vydal z pokladu malou odměnu a opět poklad uzavřel.
Do pohádky se zapojili i rodiče. Děti tak s nimi mohly své prožitky sdílet.
Dětský den se vydařil. Díky
všem pohádkovým bytostem,
které připravily dětem krásnou atmosféru pohádek. Díky hasičům,
myslivcům, díky paní Hájkové,
která přispěla občerstvením
a také díky všem dětem a
rodičům, kteří věří pohádkám.
Máme rádi pohádky, ať jsme malí
nebo velcí. A je dobré se k nim
občas vrátit!
Autor: Anna Sovová
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Činnost sdružení vinařů Šatov
Sdružení vinařů Šatov v roce 2015 doposud pořádalo dvě hlavní, dnes již tradiční akce
– výstavu vín a den otevřených sklepů.
Výstava vín, jejíž 32. ročník proběhl v obvyklém velikonočním termínu dne 4.4.2015,
byla úspěšná. Šatovští vinaři shromáždili přes 600 vzorků vín z celé jižní Moravy
i ze sousedního Rakouska. Ochutnávku navštívil rekordní počet hostů z řad místních
i „přespolních“ a organizátoři věří, že byli hosté spokojeni. Pořadatelé odměnili výrobce
vítězných vín hodnotnými cenami a na samotnou ochutnávku plynule navazovala tradiční
zábava, která se protáhla do časných ranních hodin. Ze strany organizátorů byla tato
akce vyhodnocena jako úspěšná a návštěvníci se na Velikonoce 2016 mohou těšit na
33. výstavu vín v Šatově.
Po výstavě vín bývá druhou stěžejní akcí šatovských vinařů Den otevřených sklepů,
který proběhl dne 6.6.2015. Návštěvníci se mohli těšit na nabídku vín od místních vinařů,
turistický vláček a živou hudbu. Samozřejmostí bylo i zabezpečení občerstvení na místě,
posilové spoje ze Znojma a okolních obcí a další služby, směřující k zabezpečení maximální spokojenosti všech návštěvníků. Nově bylo možno zakoupit zvýhodněné vstupenky v předprodeji. Tato novinka se ujala a my ji nabídneme návštěvníkům a milovníkům
vína i v roce 2016.
Již třetím rokem funguje mezi vinaři Vinařská pohotovost, která umožňuje
návštěvníkům Šatova i místním navštívit vinaře přímo ve sklepě. Tato služba se osvědčuje,
lidé si ji chválí a přispívá k dobrému jménu obce.
Novou akcí, která se v naší obci rozvíjí je Festival mladých vín. Jak je již z názvu akce
patrné, jednalo se o ochutnávku mladých vín ročník 2015. Kulturní dům v Šatově patřil
milovníkům vína 12.12. 2015, u popíjení a degustování vín ročníku 2015 hrála příjemně
cimbálová muzika a večer tradičně pokračoval taneční zábavou, kde k tanci i poslechu
hrála skupina Klaxon. Přesto, že tento ročník byl tzv. nultý, máme všichni pocit, že se i
tato akce vinařů pro milovníky vín uchytí a bude každoročně pokračovat.
Mimo tyto zaběhnuté i nové akce šatovští vinaři i dále do budoucna plánují rozvíjet
své aktivity a zkvalitňovat služby. Hosté jsou vždy vítáni a věříme, že vše, co do práce
vkládáme, se nám zúročí.
Autor: Ing. Jan Doležal a Sdružení vinařů Šatov

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Za účasti 20 tříčlenných týmů se konal 18. července 2015 na půdě TJ Tatranu Šatov
již třetí ročník nohejbalového turnaje O pohár starosty městyse Šatov. Turnaje se účastnili
sportovní nadšenci nejen ze Šatova a nejbližšího okolí, ale cestu si k nám našly i týmy
z Vysočiny, Liberce nebo Ostravy. Všichni hráči byli odměněni za své snažení nejen
pořádnou dávkou sluníčka, ale zejména hodnotnými cenami. Tímto by hlavní pořadatel,
p. Zdeněk Peřinka, chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali ceny. Dále patří
velký dík za podporu ze strany Městyse Šatov a stejný dík patří také všem, kteří jakkoliv
přiložili ruku k dílu, aby se tento turnaj mohl konat. Celý den bylo zajištěno občerstvení
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nejen v podobě bohatého pitného režimu,
ale zejména selátko na rožni i dobroty z
udírny a pro děti bylo připraveno sladké
překvapení. Finálové klání narušila letní
bouřka, ale to sportovce samozřejmě neodradilo. Turnaj pokračoval večerní afterparty, která si taktéž našla své příznivce,
jenž se dobře bavili. Již nyní se pořadatelé
těší, že se v příštím roce opět setkáme při
dalším ročníku turnaje.
Pořadatel akce Zdeněk Peřinka
Vítězové třetího ročníku
nohejbalového turnaje JAGR TEAM
s hlavním pořadatelem
Zdeňkem Peřinkem.

TRAKTURKIÁDA
5.9.2015 se konal již 9. ročník Trakturkiády v Šatově. Zúčastnilo se 16 závodníků,
kteří při registraci dostali kšiltovku s logem.
Před místním parkem bylo možno si prohlédnout zemědělskou i vinařskou techniku
domácí i tovární výroby – kultivační traktory, postřikovače, traktor s nakladačem a jiné.
Bylo 5 disciplín – jak na rychlost, tak na zručnost. Všichni závodníci dostali věcné
ceny a první 3 místa byla
oceněna poháry. Na 1.místě
se umístil František Berka
ml., na místě 2 se umístil
Milan Chloupek a 3. místo obsadil Pavel Kružík
ml. Na letošní trakturkiádě
jsme připravili 2 soutěže
pro děti, tahání pneumatiky
a slalom. Všechny děti si
odnesly čokoládové medaile
a kšiltovky.
D ě k u j e m e
návštěvníkům, kteří přišli
fandit a podpořit soutěžící a tímto zveme na 10. ročník Trakturkiády, která se uskuteční
opět v místním parku 3.9.2016.
S pozdravem pořadatel Milan Chloupek
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Dýňová stezka
24.10.v 18.30 hod. se scházeli u kulturního domu dospělí s dětmi, aby se zúčastnili
dýňové slavnosti. Rozsvícené lampiony zaplnily celou ulici. Velký průvod směřoval
na místní hřiště. Cesta byla lemována osvětlenými vyřezávanými dýněmi, aby dojem
byl ještě krásnější. V čele průvodu svítila velká „Dýnice“, která sehrála svou úlohu
na hřišti u ohně. Jistě i ona měla zásluhu na tom,že celý průvod se nesl v lehce tajemném duchu. Proto byly děti celou cestu připravovány na to, že je čeká něco tajemného.
Naučily se a stále si opakovaly “ Říkání proti strachu“. Již při vstupu na hřiště čekalo děti
překvapení v podobě ulice duchů a strašidelných výjevů. Dýňovou slavnost zahájily čtyři
dušičky, které předvedly rituální tanec s „Dýnicí“. Byly tajemné i strašidelné, ale nikomu
neubližovaly a lákaly všechny na „stezku odvahy“. Projít stezkou odvahy a najít „Dýnici“
bylo někdy nadlidské síly, ale všechny děti projevily nejen statečnost, ale i humor. Vždyť
všechna strašidla byla jen pro tuto noc a dokonce poslouchala na slovo! Na závěr se mohly
děti s nimi i vyfotografovat a přesvědčit se, že vše je jenom hra. Krásný večer pokračoval
opékáním špekáčků, diskotékou a popíjením čaje nebo punče. Nechyběla ani dýňová
polévka. Děkujeme všem, co přispěli k pěknému večeru, jakož i těm, kteří svou účastí
podpořili tradiční akci. A také
všem, kteří ozdobili a osvítili
svůj dům pro tento večer.
Říkání proti strachu:
„My se noci nebojíme,
na zlé duchy nevěříme!
Hodné duše ať se vrátí,
Dýnice nás světlem chrání!“
Autor: Sovová Anna

Svátek mrtvých ,lidově „Dušičky“
Jsou podle tradice křesťanů vzpomínkou na zesnulé. Kořeny tohoto svátku jsou mnohem starší. Je odvozen z keltského svátku SAMHAIN, kterým pro Kelty končil starý a
začínal nový rok. Keltský svátek se slavil v předvečer 1. listopadu. Keltové věřili, že v
tuto noc se svět živých a mrtvých propojuje, a proto zapalovali ohně, aby duše mrtvých
přišly a pobyly se svými blízkými. O samhainské noci se na okno nebo ke vchodu obydlí
dávalo malé pohoštění a z vyřezané řepy plálo světýlko svíčky, aby duše zemřelých našly
cestu domů. Zároveň mělo světlo chránit domovy před zlými duchy.
Poz.: převzato z internetu
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Advent 27.11.2015

Vážení spoluobčané,
blíží se kouzelný čas Vánoc, čas, kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku.
Společně prožité chvíle pohody, radosti a odpuštění, jsou tím nejkrásnějším dárkem,
který si můžete přát.
V dnešní nelehké době a čase, který žijeme stále rychleji, je potřebné se i pozastavit.
Takovým malým, ale krásným pozastavením je pro nás čas vánoční, doba, kdy jsme
si blíž než jindy a snažíme se zapomenout na běžné problémy.
Dovolte mi, milí spoluobčané, popřát Vám, aby tyto vánoční svátky byly u Vás
naplněné radostí, štěstím, štědrostí a láskou v kruhu Vašich nejbližších.
Do nového roku bych Vám chtěl popřát hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních
úspěchů a velkou dávku životního optimismu a tolerance.
Starosta městyse Šatov, Petr Javůrek

Pěkné prožití vánočních svátků
a nový rok 2016 naplněný štěstím,
úspěchy a životní pohodou
přejí zaměstnanci a zastupitelé
Městyse Šatov
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