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SLOVO starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám předem popřál krásné léto a spoustu příjemných zážitků na
dovolené. Jak jistě víte, letošní rok je rokem, kdy proběhnou ve dnech 10. a 11. října
volby do obecních zastupitelstev. Z tohoto důvodu budu velmi stručný a nebudu se rozepisovat o tom, co se v obci od posledního vydání zpravodaje událo. Nechci, aby mě
někdo obviňoval, že zneužívám Obecní zpravodaj k propagaci své osoby před volbami.
Nezbývá mi nic jiného, než Vám popřát šťastnou volbu a doufat, že se nenecháte ovlivnit
,,hospodskými řečmi“ a různými škarohlídy, kterým se nikdy nikdo nezavděčí, a že ať
budete volit kohokoliv, tak se budete řídit vlastním rozumem.
Petr Javůrek, starosta Městyse Šatov

placení poplatků a nájmů
Rádi bychom touto cestou připomněli našim spoluobčanům splatnosti platby poplatků a nájmů: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
• komunálních odpadů – splatnost do 30.6. 2014 (550,- Kč/za osobu)
• poplatek ze psů – splatnost do 30.9. 2014 (100,- Kč/za psa)
• nájem pozemky – splatnost do 31.12.2014
• nájem popelnice – splatnost do 30.11.2014 (133,- Kč/za popelnici)
Obecně závazné vyhlášky Městyse Šatov naleznete na stránkách městyse
www.obecsatov.cz pod obrázkem Úřad Městyse Šatov, dále ,,Úřední deska“ a pak
v kategorii ,,Závazné vyhlášky Městyse Šatov“.
Zastupitelstvo Městyse Šatov na svém zasedání č. 2/2010 ze dne 8.12.2010 usnesením
č. 29 schválilo poskytnutí finančního daru narozeným dětem s trvalým pobytem v Šatově
ve výši 500,- Kč po předložení rodného listu dítěte rodičem (finanční částka je určena na
platbu poplatku za odpad).

Volby do evropského parlamentu
Ve dnech 23.5. a 24.5.2014 proběhly v naší republice volby do Evropského parlamentu.
Z celkového počtu voličů naší obce (946) se zúčastnilo 115 voličů, což bylo 12,16 %,
z toho platných hlasů bylo 112.
Nejvíce hlasů 36 obdržela KSČM, na druhém místě s počtem hlasů
19 byla ČSSD a na třetím místě s 15 hlasy strana ANO 2011. Dále Koalice TOP 09 a STAN získala 8 hlasů, pro ODS hlasovalo 7 občanů, Strana svobodných občanů měla 6 hlasů, Úsvit přímé demokracie T. Okamury
5 hlasů, KDU – ČSL měla 4 hlasy, Strana zdravého rozumu – Nechceme euro a Česká
pirátská strana získaly po 3 hlasech, Koalice SP a NO! zaujala voliče 2 hlasy a po
1 hlase získaly strany SNK Evropští demokraté, Liberálně ekologická strana, LEV 21Národní socialisté a KSČ.

Zpráva o ochraně révy
Městys Šatov už několik let má uzavřenou smlouvu se Svazem integrované
a ekologické produkce hroznů a vína, o.s. EKOVÍN. Tato společnost provozuje poradenství v oboru prognózy a signalizace výskytu houbových chorob (plíseň révová, padlí révové, plíseň šedá) a škůdců (obaleč jednopásý, obaleč mramorovaný)
révy vinné. Na základě údajů ze sítě meteostanic svazu integrované produkce
hroznů a vína a odborných znalostí vydává informace tlaku houbových chorob
a letu obalečů. Rádi bychom tyto důležité informace poskytli všem pěstitelům révy
v našem katastru, proto tyto zprávy najdete ve vývěsce městyse nebo na stránkách
městyse www.obecsatov.cz pod obrázkem Úřad Městyse Šatov, dále na ,,Úřední
desce“ a pak v kategorii ,,Různé“. Na dokumenty z úřední desky lze nahlížet i do archívu,
kde je možné si přečíst již dříve vyvěšené dokumenty.

dětský karneval
Již počtvrté dne 15.3.2014 se
v kulturním domě v Šatově sešly
krásné masky - vodníci, princezny,
rytíři,
pohádkové
postavičky,
kočičky, kuřátka, Micky Mouse,
čarodějnice, baletky, indiáni, čuníci
a další. Program zahájila amatérská
skupina Fashion girls svým tanečním
vystoupením. Jedná se o skupinku
děvčat, která se schází proto, že tanec
je její nejoblíbenější činností. Jedna z
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maminek děvčatům umožnila "soustředění" před vystoupením u ní doma. Vystoupení bylo
velmi poutavé a všem se líbilo. Následoval "Otec Abrahám" - písnička s pohybem, kterou
jistě znají maminky, možná i babičky dnešních nejmenších ze svého dětství. Karneval
navštívili dva mladíci, kteří předvedli, co vše dokážou s jojem. Jeden z nich je dokonce
mistrem republiky v "jojování". Potom jsme si zahráli hru "Putující klobouk", běhali jsme
z domečku do domečku, posílali jsme si smeták za zvuků hudby. Protože letos bylo sněhu
málo, tak jsme se koulovali papírovými koulemi v kulturáku. Celý sál si zatančil oblíbené
Pongo a Letkiss. Proběhla i soutěž pro maminky a pro tatínky, případně i babičky, a to
posouvání papírových koulí lžící uvázanou v pase. Na závěr zazněla "Mašinka" a byl
spuštěn balónkový hrozen, takže všechny děti odcházely s balónkem v ruce. Co dodat?
PRIMA! Bylo nám spolu moc fajn a ještě jsme se společně pobavili. Prostě jsme si karneval užili. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci i těm, kteří pomohli na závěr
s úklidem.
Autor: Mgr. Květoslava Pykalová

Šatovský kupec se vrací do Šatova
Dne 5. dubna 2014 ožil park pod lipami návratem dobových trhů. Místní trhovci
a trhovkyně nabízeli své výrobky. Čepce měli ušité ručně jako za starých časů. Každý
stánek měl svůj název a prodávající si ho sami stylově nazdobili. Bylo z čeho vybírat
– domácí marmelády, loutky, květiny,
obrázky, domácí nudličky, vyšívané
dečky, sladkosti, šperky, velikonoční
dekorace, kraslice, med, dřevěné a keramické výrobky, háčkované kabelky
a mnohé další. Kupující mohli obdivovat v každém stánku nějakou specialitu
– např. ,,Šatovský sklípek“, Šatovský
špíz“, Šatovský zvonek“ apod. Bylo
co obdivovat i se potěšit! Je úžasné,
kolik šikovných lidí se v Šatově našlo
a obdivuhodné, že byli ochotni
jít do něčeho nového. Pro děti bylo zajímavé povozit se na koních a prohlédnout si
protipožární techniku. Velmi pěkné bylo vystoupení dětí ze základní školy. K příjemné
atmosféře přispěl i harmonikář a občerstvení, které zajistili místní hasiči i stánek s grilovanými specialitami. Nápad
oživit postavu Šatovského kupce, který přinesl potvrzené
právo pořádat trhy, inspirovala historie ze starých kronik
o šatovských trzích a jarmarcích. Velká účast na trzích
dokazuje, že původní myšlenka, proč trhy pořádat, byla
správná. Šatovský park pod lipami ožil a byl svědkem toho,
že se lidé na sebe usmívali, zdravili se a na chvíli se vrátili do starých časů. Symbolická ,,Kniha přání“, vyrobená
4

z ručního papíru, se zaplnila poděkováními a přáním, aby se pokračovalo v započaté
tradici. I znojemský deník přinesl několik výtisků s fotografiemi a texty o Šatovských
trzích. Velký dík patří Úřadu městyse Šatov za vstřícný přístup a v neposlední řadě
i zaměstnancům údržby městyse za pomoc se stánky. Nápadů a inspirací je dost a dost.
Tak na shledanou na příštích trzích - samozřejmě se Šatovským kupcem. Je přece ,,náš“!
Autor: Anna Sovová

klub důchodců
V letošním roce Klub důchodců Šatov zvýšil aktivitu a uspořádal více akcí pro své členy. Kromě již
oblíbených zájezdů do termálních lázní v maďarském
Büku se nám podařilo zorganizovat zájezd na
výstavu květin v Olomouci "Flora Olomouc",
a to 26. dubna tohoto roku. Výlet se vydařil
a účastníkům se velmi líbil. Dne 9. května se konalo přátelské posezení všech důchodců i s tancem
v Kulturním domě v Šatově. V programu vystoupila
taneční skupina "Grácie" ze Znojma a dále následovala módní přehlídka dámských šatů pod vedením p. Sovové Anny, která měla také velký
úspěch. Přítomní se dobře pobavili, zatančili si, byli veselí. Je škoda, že tuto možnost setkání nevyužívá více občanů našeho
věku. Klub důchodců chce také svým
dílem přispět pro zkrášlení naší obce
a tím zvýšit zájem turistů a ostatních
hostů Šatova. Po dohodě se starostem
obce, Petrem Javůrkem, se budeme
starat o kapličku u ,,Malého bunkru
(u Rückera)“, po jejím vysvěcení.
V parku "U lisu" jsme vysázeli záhon
růží a usadili první lavičku. O tento
park budeme pečovat i v dalších
letech a podle námi zpracovaném projektu upravovat tak, aby park sloužil k potěše
a odpočinku kolemjdoucích. Výbor Klubu důchodců děkuje touto cestou všem členům,
kteří se zúčastnili zmíněných akcí. Děkujeme také všem sponzorům za jejich dary na
setkání důchodců.
Autor: Pavel Šinka

DEN DĚTÍ
Oslava Dne dětí proběhla dne 31.5. 2014 na hřišti Tatranu v Šatově. Každému
z dětí byl na uvítanou nalepen obrázek s pejskem, autem, motorkou, kytičkou,
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motýlkem nebo smajlíkem. Přestože se zde také konalo Putování po vi-nicích, pořádané Znovínem, vše
se zvládlo. Pro děti byl od 11 hodin k dispozici skákací
hrad, kolotoč, i houpačky, a to zdarma do 16.30 hodin.
I když nám počasí moc nepřálo, protože občas zavítala
nějaká přeháňka, děti uvedené atrakce využily. Přijela
k nám i Městská policie Znojmo. Viděli jsme ukázky
zadržení pachatele, což komentoval malý "budoucí
policista" slovy: "Ty brďo, to bylo fakt hustý!" Následovala ukázka sebeobrany i prohlídka policejního auta.
Děti si mohly sednout i na policejní motorku a vyfotit se. Organizátoři připravili dětské koutky - slalom
s florbalkou, lezení housenkou, skákací želvičky, hod
gumákem (za což jsou děti doma kárány), přebírání fazolí
a čočky - Popelky, hod kroužků, komín nebo obrázek
z kostek. Po absolvování všech stanovišť děti
obdržely diplom - "ŠIKULKA". Akci navštívilo
105 dětí se svými rodiči i prarodiči. Bohužel
náš program přerušil prudký déšť. Ale ani ten
nám dobrou náladu nevzal. Organizátoři Dne
dětí děkují všem, kteří se podíleli na zábavných
koutcích, ozvučení, úklidu zařízení nebo přispěli
ke zdárnému průběhu akce sponzorováním či
výzdobou.
Autor: Mgr. Květoslava Pykalová

Svěcení kapličky v Šatově
Kaplička u ,,Malého bunkru“ (u Rückera) byla během loňského roku zrenovována - zednických prací se ujal Aleš Plocr a místní zámečník Vladimír Plocr zhotovil
novou stylovou masivní kovovou mříž s ochranou sítí. Větve obou vzrostlých dominantních kaštanů, které kapličku obklopují, musely být odborně ořezány. Kaplička se
oblékla do bílého a její bílá barva nyní svítí do daleka. Turisté a návštěvníci Šatova ji
tudíž nemohou minout. I cesta ke kapličce byla upravena a vysypána štěpkou, aby si
mohli návštěvníci tuto památku prohlédnout pěkně zblízka. V kapličce pyšně vzhlíží
patron všech vinařů sv. Urban, jenž má po svém levém i pravém boku symbolické
číše. Tento unikát a jedinečný originál vznikl v dílně známého keramika pana Slámy,
který je se Šatovem velmi blízce spjat, nejen proto, že má v naší obci keramickou dílnu. Sv. Urban je patronem všech vinařů a proto Městys Šatov se rozhodl zasvětit tuto
kapličku právě tomuto světci. Ne náhodou se kaplička světila v neděli 25. května,
v tento den má svatý Urban podle katolické církve svátek. Za přítomnosti pana starosty Petra Javůrka a místních občanů šatovský farář Mgr. Marian Jiří Husek, OPraem
6

v 11.30 hodin slavnostní obřad zahájil a kapličku vysvětil. Celý akt doprovázelo
příjemné počasí v podobě jarního sluníčka a zpěvu ptáků. O kapličku po vysvěcení
pečují šatovští důchodci, za což jim děkujeme a věříme, že se kaplička líbí nejen nám
Šatovákům, ale i návštěvníkům a že bude tento svatostánek místem k zahloubání se
a k zamyšlení (viz fotografie kapličky na titulní straně zpravodaje).

Mami, vem mě do ZOO….
znělo v květnu téměř denně z DVD
v mateřské škole. Děvčata zpívala a
tancovala, chlapci je pozorovali a občas
se k nim s ostychem přidali. Třetího
června se píseň stala skutečností. Po
obědě jsme spolu s rodiči nasedli do
autobusu a vyrazili do zoologické
zahrady v Jihlavě. Děti se těšily a
také počasí nám přálo. Věřím, že si
děti i rodiče odnesly pěkné zážitky ze
společně stráveného odpoledne. Nedá
mi, abych se nezmínila ještě o jedné
červnové akci, která se uskutečnila na
hřišti Tatranu Šatov, a to o prvním ročníku Královny koloběžky. Děti si zde vyzkoušely
například zručnost při řízení kola či koloběžky při jízdě
mezi kužely, připomněly si základní dopravní značky,
pokoušely se o vyfouknutí co největší bubliny, závodily
a soutěžily spolu s rodiči ve sběru „mrkviček“, v předávání
balónů nohama a podobně. Na závěr děti čekala odměna
v podobě ovoce a nanuka. Poslední tečkou za školním rokem
bylo rozloučení se školáky, na kterém děti „zkouškou“
prokazovaly, zda mohou po prázdninách nastoupit do základní školy. Samozřejmě všechny uspěly. Hezké léto a krásně
prožité prázdniny.
Autor: Jana Doválelová, ředitelka mateřské školy

Co je nového ve škole v Šatově
Školní rok utekl jako voda, zbývá jen pár dní a je tu poslední den školního roku
2013/2014. Nadarmo se neříká, že učitelům i dětem se život počítá na školní roky, ne na
kalendářní. Odejdou žáci deváté třídy, pro ně byl letošní školní rok opravdu ten poslední.
Jsou šikovní, na studijní obory s maturitou odchází 16 žáků, na odborná učiliště 4 žáci.
Co jsme po celý školní rok dělali, kromě toho, že jsme se museli učit? Sbírali jsme
7

víčka z PET lahví – 141 806 kusů, abychom pomohli postiženým dětem k nadstandardním léčebným metodám a pobytům. Navázali jsme spolupráci se Speciálními školami
ve Znojmě, kde na tuto pomoc čeká hodně dětí. Zkusili jsme také sbírat alobal a aluminiové obaly – 12 kg. Paní vychovatelka školní družiny, Dana Doláková, s dětmi již
tradičně sbírala sušenou pomerančovou kůru, kde vydatně pomáhají sušit i rodiče - 136
kg. Další tradiční činnost, kde rovněž pomáhají rodiče, je sběr starého papíru. Letos jsme
byli obzvlášť pilní a nasbírali jsme 6 100 kg, utržili 7 930,- Kč. Absolvovali jsme 49
výchovně- vzdělávacích akcí, počítáno souhrnně I. + II. stupeň + školní družina. Před
námi je už jenom slavnostní zakončení školního roku 2013/2014.
Všichni jsme se těšili na to, až bude mít stará budova školy nová okna a zateplení.
Nyní se blíží oprava staré budovy do finále a už teď budova pěkně prokoukla. Letošní
zimu budeme mít ve škole pěkně teploučko, když nebude teplo utíkat okny ven. Nezbývá
než poděkovat zřizovateli školy – starostovi Petru Javůrkovi za iniciativu a finance, díky
čemuž se mohl tento dlouholetý záměr a přání uskutečnit. Ke všemu jsme neplánovaně
museli opravit i strop tělocvičny, protože začal padat a odborník na bezpečnost nám
tělocvičnu zavřel. Opravou jsme získali nejenom pocit bezpečí, ale i krásné osvětlení
tělocvičny. Poděkování patří i zastupitelstvu Obce Havraníky, které přispělo na potřebné
dokončovací práce částkou 50 000,- Kč a zastupitelstvu Obce Hnanice, které poslalo
30 000,- Kč, za které jsme zakoupili vertikální žaluzie do tří učeben. V současné době
už chystáme nový školní rok a těšíme se na budoucí prvňáčky, kterých by mělo přijít
šestnáct. Přejeme všem hezké slunné léto prožité ve zdraví a spokojenosti.
Autor: Mgr. Alena Stehlíková, ředitelka základní školy

SDH Šatov
Prostřednictvím zpravodaje bychom chtěli poděkovat všem spoluobčanům, kteří nás podpořili, jak při
,,masopustním chození“ po obci, tak
i všem maskám, jejich příprava zabrala
nějaký čas. Dále děkujeme za pomoc
při konání pálení čarodějnic, hlavně za
materiál na táborák. Počasí se vydařilo
i děti byly spokojené. Velká škoda,
že na soutěž v požárním sportu se
pokazilo počasí. Zde byla malá účast
diváků. Ze strany soutěžících hasičů
se zúčastnilo celkem 6 družstev mužů
a žen. Tradičně přijelo i družstvo
z Kunštátu. Naše družstva jezdí
také soutěžit v okrese Znojmo i mimo něj. Na výsledky těchto soutěží a umístnění se
může každý podívat na našich stránkách www.sdhsatov.cz. Naše družstvo je pozvané
na mezinárodní soutěž do Orlického Záhoří, kde se udržuje uprostřed výsledné tabulky.
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Zásahová jednotka SDH Šatov vyjíždí k požárům již z dvěma vozy CAS-25. K těm
velkým zásahům, kam jsme již letos vyjížděli, patří požár seníku v Lančově. Zde jednotka našeho sboru pomáhala celou noc. Chtěli bychom vysvětlit některým spoluobčanům
houkání sirény. Sirénu nespouští nikdo z nás, ale centrála v Brně. Trochu nás mrzí dáváme letáky, píšeme, že sběr elektroodpadu stále trvá a jsme schopni po domluvě
přijet nebo kdykoliv dovézt ke zbrojnici. Stává se občas, že nějaká firma formou letáčků
oznámí, že se koná sběr. Někteří občané nepotřebné věci položí na náves před domy
a protože firma nepřijede, leží zde tento odpad i několik dní. Proto vyzýváme tímto naše
spoluobčany o větší důvěru a spolupráci s námi.
Autor:. Výbor SDH- JPOIII/1 Šatov

Činnost Sdružení vinařů Šatov
Sdružení vinařů Šatov
pořádalo v letošním roce 2
větší akce, které si získávají
mezi lidmi stále větší oblibu
a přijíždějí na ně návštěvníci
nejen z blízkého okolí, ale
prakticky z celé republiky. První z nich je tradiční
výstava vín, které letos před
Velikonocemi proběhl již
31. ročník. V letošním roce
shromáždili vinaři 831 vzorků.
Zúčastnili se vinaři nejen
ze všech vinařských oblastí
Moravy ale i z Rakouského
Weinviertelu. Vítězná vína
pořadatelé odměnili hodnotnými cenami, šampion výstavy si dokonce odnesl
voucher z cestovní kanceláře na 5000,Kč. Na samotnou výstavu pak plynule
navazuje taneční zábava, takže rozjaření
návštěvníci mohou pokračovat v degustování až do ranních hodin.
Další významnou akcí je Den
otevřených sklepů, který proběhl 7. června
2014. Letos se zúčastnilo 18 vinařů a nabídli návštěvníkům téměř 200 vzorků
špičkových vín. V tento den vinaři opravdu otevřou dveře do svých lisoven a sklepů
a nabídnou návštěvníkům ty nejlepší poklady, co jejich sklepy skrývají. V letošním roce
proběhl teprve druhý ročník, ale téměř 800 spokojených návštěvníků ukazuje, že z této
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akce se také stane příjemná tradice a najde si své místo v kalendářích všech milovníků
vína. Dalším velmi důležitým počinem šatovských vinařů je tzv. Sklepní pohotovost.
Vinaři se po týdnech střídají a drží „službu“ ve svých sklepech tak, aby byl stále aspoň
jeden otevřený. Dříve, když do naší obce zavítal turista, který by si rád dal skleničku
dobrého vína, mnohdy se stalo, že nezastihl ve sklepě žádného vinaře a odjížděl zklamaný
někam jinam. Tyto situace už jsou díky sklepní pohotovosti minulostí a jistě tak přispívají
k lepšímu jménu naší obce.
V současné době pracují vinaři převážně na svých vinicích, kde jsou hrozny odkvetlé,
jsou ve fázi zvětšování bobulí a dávají tušit slibnou úrodu. Nezbývá tedy než popřát, ať je
k vinařům příroda milostivá a dopřeje jim bohatou a kvalitní sklizeň.
Autor: Ing. Tomáš Plocr
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TISKÁRNA SLÁDEK

Rozšířili jsme náš strojový park o digitální produkční tiskové stroje
Xerox Nuvera EA144, Xerox 700 DCP a o automatickou lepičku knih
Bourg BB3002 a dokážeme tak pro Vás nyní produkovat knihy té nejvyšší
kvality již od nízkých nákladů a v expresních časech dodání.
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Rudoleckého 23, Znojmo
T: +420 515 22 57 30
E: info@tiskarna-sladek.cz
www.tiskarna-sladek.cz

KNIHY, MANUÁLY,
KATALOGY, ZPRAVODAJE,
UČEBNICE A JINÉ PUBLIKACE
NYNÍ I V MALÝCH NÁKLADECH

