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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám podal několik informací, které se týkají dění v obci od
začátku roku 2013.
Jak jistě všichni víte, byly vykoupeny pozemky na Farské Nivě (stavební místa), a tyto jsme začali
začátkem roku prodávat. V současné době nám už zbývají poslední dva volné pozemky. Svědčí to o
tom, že Šatov je atraktivním místem pro bydlení. Byla vypracována potřebná projektová
dokumentace potřebná pro vydání územního rozhodnutí. Toto již bylo vydáno a v současné době
čekáme na další vyjádření státních institucí potřebných pro vydání stavebního povolení. Jakmile
toto povolení získáme, tak přistoupíme k vypsání výběrového řízení a následně k zahájení
stavebních prací. Pevně doufám, že se tak stane co nejdřív. V loňském roce jsme požádali o dotaci
na výměnu oken a zateplení budovy Základní školy Šatov. Žádost byla úspěšně vyřízená a začátkem
července budou zahájeny práce. Zároveň je připravována dokumentace pro dotaci na výměnu oken
a zateplení budovy Mateřské školky Šatov. Jsem pevně přesvědčen, že i tato žádost bude úspěšná.
Bohužel s žádosti na vybudování dětského hřiště na sídlišti jsme úspěšní nebyli. Dle mých
informací na tuto dotaci na Moravě dosáhly pouze 3 obce a zbytek skončil v Čechách.
V listopadu loňského roku byl vydán kolaudační souhlas pro užívání stavby pod realizačním
názvem „Realizace polních cest a protierozních opatření v lokalitě Vácova zmola.“, která byla
realizována díky dotaci z OPŽP. Funkčnost těchto protierozních opatření prověřil letos přívalový
déšť, který zatopil sklepy a dvory několika domů a dva domy vytopil. Z ,,Vácové zmoly“ se voda
do obce nedostala. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat členům sboru dobrovolných hasičů,
kteří nastoupili snad se 100 procentní účasti a pomáhali postiženým s odstraňováním škod až do
ranních hodin. Je to dobrý pocit, když vidíte, jak někteří dokážou být obětaví a na úkor svého času a
mnohdy i zdraví, bez nároků na jakoukoliv odměnu jít a pomoci druhému v nouzi. Na druhou stranu
nechápu pohnutky různých individuí, kteří jdou cíleně škodit. Už se patrně stalo tradicí, že
připravenou vatru na čarodějnice někdo zapálí před oslavou. Naprosto nechápu, že si dá někdo práci
a jde uříznout stromek u lavičky na „Gottwaldce“, že vytrhá z květináče stromečky před úřadem a
nechá je ležet na zemi, že schody úřadu jsou dennodenně polité pivem a limonádou a spousta
dalších větších nebo menších projevů vandalství. Všímejme si těchto projevů a upozorňujme na ně.
Nejde do nekonečna z jedné strany vynakládat úsilí na vzhled obce a na druhé straně tolerovat
vandaly. Tím, že budou na obec směřovat pouze stížnosti se nic nevyřeší.

Ale na konec něco příjemnějšího.
V letošním roce již proběhlo v Šatově několik úspěšných akcí. Proběhlo vítání jara – pálení
čarodějnic organizovaného členy SDH, hasičské závody, dětský den – organizovány kulturní
výborem a ,,Klubíkem“, ochutnávka vín – Šatovský košt a Den otevřených sklepů, tyto akce
zabezpečovalo Sdružení Šatovských vinařů a poslední akce oslavy 90. výročí vzniku TJ v Šatově
organizované členy Tatranu Šatov za účastí delegace partnerské obce Semerovo.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na těchto akcích podíleli a přispěli tak k dobrému
jménu Šatova a k jeho propagaci .
Starosta: Petr Javůrek

Vítání občánků
Vítání občánků patří mezi tradiční událost v naší obci, proto i letošní rok není tomu výjimkou a
2. února 2013 jsme v obřadní síni Městyse Šatov slavnostně uvítali do života Barborku
Vystrčilovou. Rodiče, prarodiče, kmotři a všichni příbuzní při této události nemohli chybět a
Barborka si svůj den užívala, s dětským klidem a s úsměvem poslouchala a pozorovala dění kolem
sebe. Na konec celé události se fotografovala se všemi přítomnými.
Milé Barborce přejeme hodně zdraví a lásky, rodičům mnoho hezkých zážitků a úspěchů při její
výchově.

Klub důchodců
Setkání důchodců, jejich manželů a partnerů patří již k další milé tradici u nás v obci. Přátelské
posezení s tancem se konalo 7.června 2013 v sále Kulturního domu v Šatově. Program byl jako
vždy zajímavý a bohatý, nesměla chybět známá hudba pana Klempy z Dobšic, dále v programu
vystoupila taneční skupina. Zábava se opravdu vydařila, všichni se bavili a byli veselí, což
dokumentuje fotografie z této akce. Další fotografie si můžete prohlédnout na nástěnce na úřadě a
mimo to, si je můžete i zakoupit, vždyť vzpomínky v této podobě jsou úžasné a trvalé.
Tímto moc děkujeme Výboru klubu důchodců za jejich pravidelnou a skvělou organizaci a také
všem sponzorům.

Dětský karneval
Dne 23.února 2013 uspořádal kulturní výbor městyse ve spolupráci s Klubíkem 3. dětský karneval.
Karneval zahájila děvčata z tanečního kroužku svým vystoupením. Následoval program dětí ze
Znojma s netradičními hudebními nástroji pod vedením p. Petra Vysočana. Víly, indiáni, Křemílek
a Vochomůrka, včelky, Červená Karkulka, čarodějnice, pejsci, baletky, berušky a celá řada jiných
nádherných masek si přišla zařádit do kulturního domu. O hudbu se tradičně postaral p. Martin
Rajnoha. Dospělí strávili příjemné odpoledne se svými dětmi. Na zdařilé akci se podílela celá řada
sponzorů, za což jim patří velký dík.
Zpracovala: Mgr. K. Pykalová

Dětský den
se uskutečnil dne 1.června 2013. Vzhledem k dlouhodobě nepříznivému počasí se uskutečnil v
kulturním domě. Výbor kultury městyse musel také upravit plánovaný program. Děti mohly celé
odpoledne využívat 4 skákací hrady. Dětský den zahájila slečna Martina se svým pejskem tanečním
vystoupením. Děti účinkující odměnily velkým potleskem a pejsek dostal svůj pamlsek. Za dětmi
přijeli klauni Sáša a Váša, kteří kouzlili květiny, šátky, plyšová zvířátka a další věci. Ke spolupráci
zvali i děti. Z balónků modelovali zvířátka a rozdávali je dětem. Každé dítě obdrželo vlastní
omalovánky s klaunem Sášou a balónky. Na závěr se konala diskotéka. Doufejme, že příští rok nám
bude počasí přát a budeme moci využít prostranství na hřišti.
Zpracovala: Mgr. K. Pykalová

Výlet mateřské školy
V úterý 11.června 2013 jely děti z naší mateřské školy spolu s dětmi z Hnanic na výlet do Jaroměřic
nad Rokytnou. Samozřejmě, že na výletě nemohly chybět baťůžky s dobrotami, které děti začaly
ochutnávat dřív, než se autobus rozjel ze Šatova. Cestu dětí provázelo napětí a očekávání věcí
příštích. Na zámku jsme shlédli loutkovou pohádku Honza a drak. Po té jsme si prohlédli zámek a
prošli se velmi pěkným zámeckým parkem. Co na děti nejvíc zapůsobilo a co se jim na výletě
líbilo, to si můžete přečíst v následujících odpovědích.
Románek – „Ten drak, jak se topil do vody a to mýdlo.“ (pozn. ve vodě bylo rozpuštěné
mýdlo a děti pomáhaly foukáním vytvářet bubliny).
Dominik – „Ten hrad – jsou tam velká okna a hezky to vybarvili a ještě jak hráli pohádku.
Taky v parku voněl řízek.“
Adélka – „Ten pán, jak nadával, jak byl zlej.“ (pozn. legračně zahraný zámecký správce).
Verunka – „Jak Honza zachránil tu princeznu.“
Deniska – „Jak tam foukali do vody.“
Mareček J. – „Ten hrad a jak byla ta louka u hradu.“
Šimonek P. – „Ta kašna na hradě, byl tam hezký vodotrysk a ten drak.“
Mareček P. – „Ty stromy v parku, jak byly spojeny a ostřihany.“ (pozn. zajímavě střihané
vysoké stromy do čtverců tvořily dlouhý obdélník).

Samuel – „Jak chtěl drak sežrat Honzíka.“
Vojtíšek – „Ten začátek, jak jsme jeli v autobuse.“
Anetka R. – „Jak byl Honza malej, aji ten drak a bludiště.“
Šimonek K. – „Jak se zasekl mlýn a Honza ho potom spravil.“
Oliver – „Jak princezna dala Honzovi pusu.“
Mareček L. – „Ten drak.“
Natálka – „Mně se líbila ta princezna, jak ji Honza zachránil.“
Lucka CH. – „Jak princezna toho draka s tím koštětem drbala.“
Anetka P. – „Jak jsme byli na těch kačenkách, protože byly ve vodě.“ (pozn. v zámecké
kašně plavaly kachny)
O tom, že se výlet vydařil svědčil spontánní zpěv dětí v autobuse při zpáteční cestě. Také ovšem
spokojené, byť unavené tváře některých děti a jejich tvrdý odpolední spánek, ze kterého se jen
těžko probouzely.
Zpracovala: J. Doválelová, ředitelka MŠ Šatov

Na základní škole žáci „Tvoří svůj život“
„Hurá na prázdniny!“ chtělo by se vykřiknout při pohledu do kalendáře. Pro každou školu je však
červen obdobím plným různých nezbytných činností a zejména bilancování právě končícího
školního roku. Nadchází hodnocení dosažených úspěchů i neúspěchů. Jako pro každou školu, tak i
naši ZŠ Šatov je jedním z největších ukazatelů úspěšnosti další uplatnění žáků. V Šatově jsou žáci
ve většině případů vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Tvoříme svůj
život.“ Jeho největším posláním je připravit žáky tak, aby našli uplatnění v dalším vzdělávání, ale i
v běžném životě. Že se to daří, potvrzují přijetí našich žáků na střední školy. V letošním školním
roce končí devátý ročník, celkem deset žáků- 4 chlapci a 6 děvčat. Sedm z nich bylo přijato na

střední školy s maturitou a tři odchází do učebních oborů. Podobný trend byl i v loňském školním
roce, kdy z patnácti vycházejících žáků devět z nich úspěšně složilo přijímací zkoušky na střední
školy a jedna žákyně z páté třídy odešla studovat osmileté gymnázium. Naši žáci se také druhým
rokem zúčastňují zkušebního plošného testování žáků pátých a devátých tříd. V loňském roce byla
úspěšnost našich žáků v porovnání s celorepublikovým průměrem velmi dobrá a podle dílčích
výsledků se dá předpokládat, že i letošní žáci potvrdí kvalitu vzdělávání, kterého se jim na naší
škole dostává. Školní vzdělávací program (ŠVP) ZŠ Šatov,„Tvoříme svůj život“, vytvořili místní
pedagogové v roce 2007. V současné době se ŠVP upravuje podle doporučení Ministerstva školství
a tělovýchovy České republiky. To se rozhodlo do výuky nově začlenit a zvýraznit některá aktuální
témata, jako jsou finanční gramotnost, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí,
dopravní výchova a další. Součástí úprav jsou také změny ve vzdělávacích oblastech Jazyk a
jazyková komunikace, týkající se cizího jazyka a dalšího cizího jazyka, a matematika. Jedná se o
mravenčí práci všech učitelů, jejímž účelem je přizpůsobení učebního programu v co největší míře
potřebám společnosti a přípravě žáků do dalšího života. Úpravy začnou platit od příštího školního
roku, proto je potřeba jednotlivé předměty upravit již nyní tak, abychom mohli naše žáky i nadále
co nejlépe vzdělávat, a to i na základě nových požadavků.
Žáci novinářského kroužku, ZŠ Šatov

Sbor dobrovolných hasičů Šatov
V letošním roce se práce našeho sboru nějak neliší od předešlých. Plánované akce, jako je
masopust, se vydařily - počasí nám přálo a také účast dětí byla hojná. Další akcí bylo pálení
čarodějnic a stavění máje – i zde počasí vyšlo i účast byla vynikající. Jen velká škoda, že jsou mezi
námi občané, kteří tyto akce kazí svým chováním a rozumem, je to slušné vyjádření k tomu, co
některý z nich vatru před stavěním máje zapálil. Ať si uvědomí, tím že zapálí táborák před akcí,
nekazí radost nám, ale především těm nejmenším, jenž se těší nejvíce. Zde chceme poděkovat
občanům za pomoc při svážení dřeva a roští na tuto akci. Nepálí jej za svými domy a různě na
mezích, ale na jednom místě a ještě se přijdou pobavit. Dne 4.května 2013 proběhla i soutěž Májové
hry z GENERALI. Zúčastnilo se 10 družstev, z toho byly 3 družstva žen a 7 mužů, naše děvčata
byla na 2. místě s časem 25,22 a muži se umístili na 1. místě s časem 20,14.Této soutěže se
účastnila i družstva pozvaná z Kunštátu na Moravě a z Orlického Záhoří, kam naše družstvo také
pravidelně jezdí. Hlavní sponzor Generali pojištovna přivezla i stimulátor havárie automobilu. Kdo
chtěl, mohl zkusit, jaké to je při havárii auta. Dne 18. května byla naše družstva na okrskové soutěži
v Krhovicích. Muži skončili na 4. místě (čas 27,14) a děvčata na 1. místě (čas 27,68) a tím si
všichni potvrdili i účast v obvodovém a okresním kole. Z činnosti naší zásahové jednotky - ta v
letošním roce vyjížděla již k 18 událostem. V roce 2012 byl výjezd ke 40 událostem. Dále trvá i
sběr elektroodpadu, v sobotu u zbrojnice a jindy po domluvě s možností vynesení a odvozu. Při
prvním sběru se odvezlo 120 kusů spotřebičů a letos jsme již odvezli 170 kusů. Děkujeme všem,
kterým není životní prostředí a ekologie lhostejná. Chceme poděkovat občanům za podporu hasičů
účastí na akcích. Naši hasiči to dělají ve svém volném čase, dobrovolně, na úkor svých rodin a
zadarmo, ale dělají to rádi.
Výbor SDH a JPO/III Městyse Šatov

Den otevřených sklepů v Šatově
Dne 8.6.2013 otevřeli šatovští vinaři vůbec poprvé hromadně své sklepy pro širokou veřejnost.
Přesto, že několik dní před akcí neměly meteorologické podmínky moc příznivý průběh a
předpověď na tolik očekávanou sobotu také nevěstila nic dobrého, se počasí nakonec umoudřilo a
nachystalo pro návštěvníky nádherný víkend. Šatovské sklepy přišlo navštívit bezmála 600
milovníků vína, což místní vinaři považují za velký úspěch, vzhledem k tomu, že se jednalo o první
ročník této akce a není ještě zažita do povědomí lidí. Naprostá většina účastníků si akci
pochvalovala a nešetřila chválou na místní vína a vinaře. Byl nachystaný i bohatý doprovodný
program, návštěvníci mohli shlédnout ukázky ruční výroby keramiky v místní dílně pana Slámy
nebo zručnost uměleckých kovářů z Moravského Krumlova, pro lepší náladu zahrála cimbálová či
folková kapela atd. Už nyní vinaři přemýšlí, čím překvapí návštěvníky příště.
Sdružení vinařů vzniklo hlavně z toho důvodu, aby převzalo tradici v pořádání velikonoční výstavy
vín. Otevřením svých sklepů však snad místní vinaři započali další příjemnou tradici a budou do
nich zvát návštěvníky ze širokého okolí každoročně. A v hlavách už se jim rodí nápady na další
akce, máte se jistě na co těšit.
Zpracoval: Ing. T. Plocr

Z historie Tatranu
Rok 1923 je datován jako historický mezník vzniku dnešního Tatranu. Tehdejší Sokol byl založen v
uvedeném roce jako odbočka znojemské Jednoty. Zpočátku cvičil v nádražní kantýně, po otevření
české školy pak v její tělocvičně. V roce 1924 cvičili členové místního Sokola na župním sletu v
Třebíči. V r. 1925 se členové Sokola zúčastnili župního cvičení ve Znojmě. V roce 1926 se
zúčastnili župního sletu v Praze. V naší obci pořádala jednota Sokol tělovýchovné akademie,
veřejná cvičení. První fotbalové hřiště menších rozměrů bylo v blízkosti šatovské keramiky a klub

měl název Sportovní klub Šatov. Poválečné období přináší další změnu v místě sportoviště - ruší se
hřiště u keramiky. Následuje vybudování nového hřiště Na Loukách, za bývalým mlýnem dnešního
zemědělského družstva. Dne 10. listopadu 1948 dle přídělové listiny Národního pozemkového
fondu při ministerstvu zemědělství v Praze bylo vloženo právo vlastnické Tělocvičné jednotě Sokol
v Šatově na pozemky, kde se nachází současný sportovní areál Tatranu. Na základě výpisu z
Pozemkové knihy bylo právo vlastnické dne 30.6.1956 vloženo Tělovýchovné jednotě Tatran Šatov.
V tomto roce hráli místní fotbalisté pod hlavičkou Tatran Šatov v okresním přeboru a obsadili 5.
místo. Předsedou Tatranu byl Ladislav Háva, mistr v keramické továrně. V roce 1957 byly na hřišti
Tatranu vybudovány nové kabiny, a to hlavně zásluhou Ad. Peřinky, J. Lukase, Fr. Vybírala a
dalších. Také se na hřišti buduje značným nákladem studna. Po tragické smrti dosavadního předsedy
Tatranu p. Hávy byl dne 29. září 1957 zvolen novým předsedou Ad. Peřinka. V roce 1958 čítá
Tatran Šatov 100 členů. Mužstvo kopané skončilo v okresním přeboru na 3. místě. V roce 1960
veškerou tělovýchovnou činnost v obci organizuje TJ Tatran. Konala se II. celostátní spartakiáda, k
čemuž byla zaměřena veškerá činnost jednoty. Po dva roky nacvičovalo žactvo, dorost i členstvo
svá prostná. Přehlídkou připravenosti bylo veřejné cvičení konané v květnu. Pak proběhla cvičení v
Dyjákovičkách, Oblekovicích, ve Znojmě a krajská spartakiáda v Brně. Následně II. celostátní
spartakiáda v Praze. V roce 1961 bylo snahou jednoty, aby činnost TV po spartakiádě neochabla.
Cvičily všechny složky. Jako cvičitelé působili – Dokulilová, Peroutková, Pryclová, Hübnerová,
Málková, Němcová, Klusková, Geidlová a dále pak Prycl, Liner, Pokorná. Výsledky cvičitelské
práce byly předvedeny na tělovýchovném a sportovním odpoledni 25. června. Oddíl kopané si vedl
úspěšně ve III. třídě. V roce 1962 vyvíjel TJ Tatran kromě činnosti tělovýchovné i činnost kulturní a
brigádnickou. Sportovní činnost vyvíjely 3 oddíly – oddíl odbíjené, který získal vybudováním
druhého hřiště větší možnost tréninku. Družstvo žáků obsadilo 1. místo v okrese. Dále tu působil
oddíl házené, oddíl stolního tenisu. V roce 1963 pracovaly oddíly odbíjené, házené, stolního tenisu
a kopané. Fotbalisté obsadili 2. místo v přeboru okresu. Pěkného výsledku dosáhli zvláště
volejbalisté, kteří si vybojovali postup do krajské soutěže. V roce 1964 bojovali fotbalisté úspěšně
ve své soutěži a umístili se v první polovině tabulky. Výroční schůze se konala 20. ledna a
předsedou zůstává Ad. Peřinka. V roce 1965 byla činnost zaměřena na III. celostátní spartakiádu.
Deset nejlepších chlapců pak cvičilo i na Strahově. Nácvik prostných žen vedla p. Vajčnerová.
Nácvik mužů p. Prycl. Fotbalový oddíl obsadil v okresní soutěži jedno z předních míst.
V r. 1966 bylo přebudováno sportovní hřiště. Slavnostní otevření se konalo 10. července. Program
byl pestrý – atletika, odbíjená, házená, fotbal. Pravidelný průběh jarního a podzimního kola
fotbalistů byl zpestřen přátelským utkáním s rakouskými fotbalisty FC Lustenau. Památkou na toto
utkání zůstala vlajka uvedeného klubu. V r. 1967 vyvíjela tělovýchovná jednota hlavní činnost v
oddíle kopané. Vyvrcholením se stal turnaj v kopané o "Pohár pohraničí", který se konal 2.
července. V sále kulturního domu podpořil Tatran uspořádání přátelského přeboru v judo mezi
Znojmem a Herzbergem (bývalá NDR). V r. 1968 byla tělovýchovná činnost zaměřena hlavně na
činnost ve sportovních oddílech. Ze všech složek cvičily pouze ženy, které se pak zúčastnily
tělovýchovných slavností v Hluboké u Českých Budějovic a v Mor. Krumlově. Dobře si vedl oddíl
odbíjené. Obsadil 4. místo na okrese. V první polovině roku navštívili Šatov funkcionáři Sokola ze
Znojma se snahou obnovit činnost Sokola. Ale bezvýsledně. Oddíl kopané si vedl poměrně dobře v
okresním přeboru. V jeho mužstvu hrálo několik příslušníků Pohraniční stráže. V r. 1969 přestala
cvičit i poslední složka dospělých, tedy ženy. Činnost byla zaměřena na odbíjenou, lehkou atletiku a
stolní tenis. Největší pozornost upoutává oddíl kopané, i když jeho výsledky neodpovídají
finančním nákladům. Volejbalisté se umístili v okresním přeboru na 3. místě. R. 1970 byl předsedou
Tatranu po Františku Tobolkovi zvolen učitel Ladislav Chvíla. Na poradě představenstva JZD s
pracovníky Tatranu, která se konala 1. dubna, přislíbilo JZD potřebnou finanční výpomoc pro oddíl
kopané. Ve finále okresního přeboru v odbíjené dne 18. října v Rakšicích skončil Šatov na 2. místě.
V následujícím roce nedošlo v činnosti Tatranu k podstatným změnám. Pravidelnou činnost vyvíjely
pouze oddíly kopané a odbíjené. V odbíjené jsme obsadili 3. místo v okresním přeboru. V roce 1972
se značně zlepšila finanční situace TJ Tatran, a to díky značným příspěvkům místního JZD a za
pomoci okresního výboru Svazu tělovýchovy. Větší činnost vykazovaly oddíly fotbalový a

odbíjené. Problémem je nedostatek cvičitelů i nářadí. V roce 1973 měl být uspořádán sportovní den
a vybetonováno kluziště, ale nestalo se tak. Celoročně pracoval pouze oddíl kopané a odbíjené.
V roce 1974 byl předsedou Tatranu zvolen Jozef Kučera. Fotbalové mužstvo, stolní tenis i odbíjená
se zapojují do různých soutěží. V odbíjené se Šatov stává přeborníkem okresu, a to v sestavě: Jan
Vajčner, Pavel Vajčner, František Texl, Pavel Radosta, Štefan Ondrejovič, Boh. Jahoda, Lub. Novák
a Jiří Malich. V tomto roce byl zahájen nácvik na IV. celostátní spartakiádu. Nácvik mužů vedl Jan
Vajčner, nácvik žen p. Vajčnerová. V roce 1975 se konal přebor žáků ve stolním tenise, kterého se
zúčastnilo 19 žáků. Družstvo odbíjené zvítězilo v okresním přeboru, a tak následovala reprezentace
v krajském finále v Prostějově, kde Šatov obsadil 6. místo. V roce 1976 se celoroční činnost Tatranu
zaměřovala na činnost sportovních oddílů, a to kopané, odbíjené a stolního tenisu. Nejlépe si vedli
členové odbíjené. Obsadili 1. místo v okresním přeboru. V roce 1977 pod vedením p. Kučery měl
Tatran 101 členů, a to 12 dorostenců, 17 žen a 72 mužů. Do soutěže "Vzorný oddíl" se zapojil oddíl
kopané, odbíjené i stolního tenisu. Titul získali fotbalisté i oddíl odbíjené. Členové Tatranu
vyhlásili, že odpracují 1400 brigádnických hodin. Odpracovali 1500 hodin, a to v JZD, na koupališti
a na údržbě tělovýchovného zařízení. Tatran navázal družbu s TJ Družstevník Semerovo, okres
Nové Zámky, a to 16. a 17. července 1977 za účasti zástupců výboru TJ Semerovo, zástupců OV
ČSTV a představitelů politického a veřejného života obce. V tomto roce obsadil oddíl kopané v
okresním přeboru 5. místo, dorost 7. místo. Oddíl stolního tenisu skončil jako druhý. Oddíl odbíjené
se umístil na 4. místě. V roce 1978, ve dnech 24. a 26. června 1978 navštívil Tatran Šatov TJ
Družstevník Semerovo. V r. 1979 je vedoucím kroužku stolního tenisu p. Dovaly, pod jehož
vedením získal oddíl titul "Vzorný oddíl". Ve dnech 30. 6. a 1.7. se konala návštěva z TJ
Družstevník Semerovo. Šatov navštívilo 46 občanů Semerova. V turnaji v kopané zvítězilo družstvo
ze Semerova. V roce 1980 vyvíjel Tatran velmi dobrou činnost. Dne 23. února byla uskutečněna
"Zimní spartakiáda" – turnaj ve stolním tenise, běh ve třech kategoriích a cyklistice. Tatran má 133
členů, 23 žen, 82 mužů, 14 dorostenců, 14 žáků. Pokračuje družba se Semerovem, pracuje se na
rozšíření spolupráce, a to v rámci národních výborů. V roce 1981 pokračovala družba s TJ
Družstevník. Tatran získal dalších 44 členů. Má tedy 161 členů – 98 mužů, 27 žen, 8 dorostenců, 28
žáků. Trenéři kopané: Šmerda, Šinka, Obšusta O. (žáci), Jurák, Christl (I. mužstvo). V roce 1982 se
v rámci Tatranu slavilo – 25. výročí vzniku. Byla uspořádána celá řada akcí – běh, turnaj ve stolním
tenise, turnaj v kopané, v odbíjené a další. Ve dnech 10. a 11. 7. navštívili členové Tatranu
Semerovo. V tomto roce družstvo žáků obsadilo 4. místo, dorostenci 10. místo, dospělí 8. místo. Ve
stolním tenise první družstvo obsadilo v okresním přeboru 3. místo a druhé družstvo 6. místo. V
roce 1983 má Tatran 171 členů, 119 dospělých, 19 dorostenců, 29 žáků. Dobře si vedlo družstvo
kopané pod vedením O. Obšusty - 6. místo. Družstvo mužů se umístilo na druhém místě v tabulce, a
to pod vedením F. Christla a F. Juráka.
Z kroniky obce Šatov – zpracovala: Mgr. K. Pykalová

TJ Tatran Šatov oslavil 90 let
..... dovolte, abych navázal na předešlý článek a pokračoval v bohaté a zajímavé historii TJ Tatran
Šatov a seznámil Vás s průběhem oslav jeho významného jubilea.
Po zbourání železné opony v roce 1989 a následném ukončení činnosti jednotky pohraniční stráže a
mnoha aktivních hráčů už soutěží oficiálně pouze tým kopané. Jeho výkonnost však rapidně klesá a
v roce 1994 končí sestupem do IV. třídy okresního přeboru. K obratu dochází v roce 1994, kdy si
nový výbor pod vedením Jana Peřinky, sekretáře Václava Kropáče, správce Miroslava Matuščina a
členů Jozefa Kučery, Jana Medvěda a Rostislava Dudeška dává nelehký úkol – splnit sen mnoha
fotbalových generací v Šatově – vybudovat travnaté hřiště. Usilovnou prací mnoha brigádníků, díky
obci Šatov, ČMFS a akci „zelený trávník“, OTS ČSTV Znojmo, Znovínu Znojmo, ZD Šatov a
mnoha dalším sponzorům a vlastní ekonomickou činností se podařilo v červnu 1996 nové travnaté
hřiště slavnostně otevřít. Novými investicemi jsou pak vybudování kanalizace, vodovodní přípojky,
plynofikace sportovního areálu a jeho celková úprava, dále pak postavení 2 antukových tenisových

kurtů, nových kabin pro mládež, kempu pro cykloturistiku a úprava pohostinství na hřišti, kde se
pravidelně schází široká veřejnost k rozboru nejen sportovních záležitostí. Díky dlouhodobé práci
se žáky a dorostenci trenérů Matuščina, Rohovského a Jozefa Saxy, vhodným doplňováním A
mužstva se po pěti letech podařilo trenérům Novákovi a Danielovi v roce 1998 postoupit zpět do
okresního přeboru. Dalším cílem fotbalistů se tak stává postup do krajské soutěže dospělých. Tato
meta byla dosažena v roce 2005 zásluhou týmu trenérů Matuščina a Rohovského a hráčů – Jana
Alexy, Jiřího Nehybky, Františka Vrby, Františka Berky, Zdeňka Peřinky, Luboše Artima, Pavla
Kříže, Jindry a Vojty Štorkových, Miroslava Müllera, Martina Nesnídala....V roce 2008 je zvolen
nový výbor TJ Tatran s předsedou Lubošem Rohovským, sekretářem V. Kropáčem, správcem M.
Matuščinem a členy Františkem Berkou, Rostislavem Halkocim, Martinem Šuhajdou a Jaroslavem
Slabým.. Vedení Tatranu má za úkol udržet výkonnost A týmu, proto vzniká tým přípravky a B
mužstvo, dlouhodobě pak soutěží v okresu žáci či dorostenci. V roce 2011 se podařilo Tatranu
zrealizovat výstavbu víceúčelového hřiště s umělým povrchem o rozměru 40x28 m a o rok později
pak rehabilitovat sociální zázemí výstavbou nových kabin. Obě akce byly uskutečněny s investiční
podporou MŠMT, projekční a dozorovou činnost finančně zaštítil městys Šatov. Oslavy 90tin
proběhly za účasti mnoha bývalých funcionářů - Jozefa Kučery, Františka Tobolky, Miroslava
Raaba, Štefana Obšusty, Jana Peřinky, bývalých fotbalistů – Petra Grecmana, Pavla Obšusty,
Miroslava Košťála aj. zástupců městysu Petra Javůrka, Josefa Ustýnka, Karla Hulána, ředitele
Znovínu Pavla Vajčnera, předsedy ZD Václava Kropáče, předsedy OFS Znojmo Zdeňka Leitnera,
zástupce ČUS Jaroslava Štěpána, všech hráčů až po nejmenší z přípravky, kteří mohou mít jako
vzor některé ze sportovců, kteří se po šatovském pažitu také proháněli – např. fotbalisty Tomáše
Rosického /Arsenal Londýn/, Tomáše Hübschmana /Šachtar Doněck/ či hokejisty NHL Patrika
Eliáše nebo Martina Havláta.
Všem, kteří by měli zájem se dozvědět více informací z devadesátileté historie či současnosti TJ
Tatran ŠATOV, mohou posloužit webové stránky : www.tatransatov.cz
Za výbor TJ Tatran: Václav Kropáč
Použité zdroje: Kronika obce Šatov, vzpomínky pamětníků – Jozef Kučera, Antonín Bulín, Adolf Peřinka, Jozef Saxa

Místní poplatek
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Upozorňujeme občany, že od 1.1.2013 platí zákon 174/2012 Sb. ze dne 2. května 2012, kterým se
mění zákon číslo 565/1990 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Důležitá změna nastala:
§10b
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající

poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v
rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
(3) Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba hlášena k pobytu, nebo obci, na jejímž
území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.
Za § 11 se vkládá § 12, který zní:
(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení
poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v
takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek
jednomu z nich
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.
Obecně závaznou vyhlášku Městyse Šatov č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů naleznete
na našich internetových stránkách www.obecsatov.cz (v obsahu - informace pro občany - odpady jak platit za komunální odpad).

Separovaný sběr
Aby ze starých výrobků byly nové!
Sběrné kontejnery určené pro tento odpad jsou umístěny na veřejných prostranstvích a jsou
pravidelně vyprazdňovány podle stanoveného plánu svozu. Umístění a velikost kontejnerů se řídí
množstvím obyvatel, docházkovou vzdáleností a v neposlední řadě dispozičními a dopravními
možnostmi v lokalitě. Neexistuje tedy žádný právní nárok na umístění sběrného kontejneru.
Barevné rozlišení
Separovaný sběr
(sklo bílé, sklo barevné, plasty, nápojové kartony, papír)
Zbytkový odpad
Sběrný dvůr odpadů
(objemné, stavební, nebezpečné, železný šrot, bioodpady)
PAPÍR - separovaný sběr
Starý papír - důležitá surovina papírenského průmyslu.
Moderní zpracovatelské postupy umožňují vyrábět z různých druhů starého papíru znovu velmi
kvalitní výrobky. Vytříděný papír se v papírnách využije jako náhrada suroviny ze dřeva. Některé
výrobky mohou být ze 100% vyrobeny z recyklovaného papíru, jedná se např. o hygienické
výrobky (toaletní papír). Také karton, lepenka, sešity, novinový papír jsou v dnešní době vyráběny z
recyklovaného papíru. Papír, který se nevytřídí a zůstane ve zbytkovém odpadu, se na skládkách
rozkládá za vzniku metanu, který významně přispívá ke globálnímu oteplování.
1 TUNA VYTŘÍDĚNÉHO PAPÍRU UŠETŘÍ 13 STROMŮ.
Správné třídění
* Kartonové krabice rozložte.
* Obaly a vazby knih odstraňte.

* Papír nesmí být špinavý, mastný, nesmí v něm být plastové desky, kovové spony a podobně.
CO PATŘÍ do sběrového papíru?
kartonové a lepenkové obaly (vlnitá i hladká lepenka)
noviny, časopisy, katalogy, letáky
knihy (bez vazby), sešity
papírové obaly
kancelářský papír (z tiskáren, kopírek, faxů, obálky)
papírové sáčky, papírové tašky
lepenkové obaly od vajec

CO NEPATŘÍ do sběrového papíru?
znečištěný papír (mastný, mokrý)
nápojové kartony - tetrapak (např. obaly od mléka, džusů)
papíry potažené fólií (jednoduše se zjistí natržením)
voskovaný, dehtovaný a asfaltovaný papír
průklepový (uhlový) a pauzovací papír
potahované obaly z mražených potravin
tapety, fólie, termopapír, nálepky, etikety, fotografie a
fotopapír, pohlednice, hygienický papír (např. kapesníky)
krabičky od cigaret s celofánovým obalem a vnitřní fólií

SKLO - separovaný sběr
Staré sklo - důležitá surovina sklářského průmyslu.
Tříděním skla ušetříte mnoho surovin a energie. Těžba sklářských písků výrazně narušuje ráz
krajiny, takže tříděním skla pomáháte budoucím generacím zachovat nedotčenou přírodu. Sklo je
jednou z nejlépe recyklovatelných surovin, lze jej používat vlastně donekonečna. Ze starého skla se
ve sklárnách vyrábí nové výrobky, především lahve na nápoje, zavařovací sklenice a jiné skleněné
obaly. Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá se do výchozí směsi k výrobě nového skla, takto lze nahradit
až 90% vstupních surovin.
SKLO JE SUROVINA, KTEROU JE MOŽNO STÁLE ZNOVU RECYKLOVAT.
Správné třídění
* Skleněné obaly dávejte do kontejneru čisté a zásadně bez obsahu.
* Skleněné obaly s obsahem léků odevzdejte v lékárně.
* Dříve, než vhodíte lahev a jiné skleněné obaly do sběrného kontejneru, odstraňte uzávěry a zátky.
* Také lehce zabarvené sklo patří do barevného skla.
CO PATŘÍ do kontejnerů na sklo?
nevratné lahve (např. lahve od vína nebo lihovin)
sklenice bez obsahu potravin (např. sklenice od
zavařenin, džemů apod.)
skleněné obaly (např. flakony od parfému) - vždy bez
uzávěru a obsahu
tabulové sklo a střepy

CO NEPATŘÍ do kontejnerů na sklo?
Zrcadla, drátěné sklo, olovnatý křišťál
žárovky, zářivky, úsporné žárovky
 keramické výrobky (např. hliněné, porcelánové nebo
kameninové)
skleněné nádobí (varné sklo)
tvrzené sklo (z dveří, nábytku apod.), autosklo

PLASTY - separovaný sběr
Plasty - důležitá surovina textilního a obalového průmyslu.
Základní surovinou pro výrobu plastů je ropa. Vzhledem k omezeným zdrojům, vysoké poptávce a
zvyšujícím se cenám ropy, získává třídění a recyklace plastů na významu. Z vytříděných PET lahví
se vyrábí nové lahve a jiné obaly, dále např. vlákna do výplně bund a spacáků nebo se přidávají do
koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový
polystyren se přidává do stavebních výrobků (cihel apod.). Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové
koše, zahradní nábytek, palety, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny apod.
PLASTY - PRO SKLÁDKU PŘÍLIŠ CENNÁ SUROVINA
Správné třídění
* Plastové obaly ukládejte zásadně bez obsahu (zbytky nápojů a potravin).
* Plastové lahve vhazujte co možná nejvíce stlačené (např. je sešlápněte).
* Nevhazujte obaly od olejů, barev a jiných chemikálií - jedná se o nebezpečný odpad!
* Výrobky z PVC (linoleum, novodurové trubky) do sběru plastů nepatří. Komplikují recyklaci
plastů, protože obsahují chlór.
CO PATŘÍ do kontejnerů na plasty?
PET lahve od nápojů
plastové obaly od potravin
lahve a obaly od čisticích prostředků a kosmetiky
plastové sáčky a tašky, balící fólie

plastové kanystry, polystyren, obaly od CD
nápojové kartony (tetrapaky)
CO NEPATŘÍ do kontejnerů na plasty?
znečištěné plasty

obaly se zbytky potravin
hračky, obaly z PVC, podlahové krytiny (linoleum)
trubky (novodur)

hadice, kabely, pryžové výrobky (guma)
textilie CD, diskety, kazety

NÁPOJOVÉ KARTONY - separovaný sběr
Nápojové kartony - důležitá surovina papírenského průmyslu.
Nápojové kartony (tetrapaky) mají pro účely recyklace jednu základní nevýhodu – jsou
kombinovány z více materiálů, většinou se jedná o papír, plastovou fólii a hliníkovou fólii. Na
druhou stranu je z důvodů pevnosti použit papír natolik kvalitní (dlouhá vlákna), že se jeho
recyklace vyplatí. Moderní technologie v papírnách dokáží papír oddělit od ostatních materiálů a
následně jej zpracovat do nového kartonu. Dalším způsobem využití je podrcení celých nápojových
kartonů a jejich lisování do stavebních desek (např. izolačních).
NÁPOJOVÉ KARTONY OBSAHUJÍ NEJKVALITNĚJŠÍ PAPÍR!
Správné třídění
* Nápojové kartony se sbírají do žlutých kontejnerů (společně s plasty).
* Nápojové kartony zcela vyprázdněte a vypláchněte je trochou studené vody.
* Před vhozením do kontejneru jej rozložte a stlačte (případně sešlápněte).
Zdroj: Příručka pro třídění odpadu (od A do Z)

Rok 2013 - rok Hada
Rok 2013 je podle čínského horoskopu ve znamení Hada. Měl nastat 9. února 2013 ve 23 hodin.
Had, který je trpělivý, nebezpečný a bdělý, má moc vyvolat dramatické události a zasáhnout tak do
dějin. V dřívějších rocích Hada se stalo mnoho významných událostí. Šlo např. o Říjnovou revoluci
1917, o rok 1989 a pády komunistických režimů, zbourání Berlínské zdi, ale také o rok 2001, kdy
na USA zaútočili teroristé. V tomto roce by mohlo dojít k uzavření významných mezinárodních
dohod, které mohou přinést pozitivní změny. Rok Hada sám o sobě zaručuje významné události, ať
už pozitivním či negativním směrem. Jen v našem českém případě můžeme zmínit první volbu
prezidenta ČR občany. V roce Hada bývá mnoho intrik a fám. Nevyhýbá se ani korupce, špionáž a
skandály. Rok Hada by měl být rokem pokroku. Není tedy vyloučeno, že se svět seznámí s novými
vynálezy. Očekávají se nové objevy z oblasti medicíny. Velké slovo dostanou i humanitární pomoci
a otázky životního prostředí. Rok Hada nutí k zamyšlení. Může dojít k extrémním výkyvům počasí,
které mohou přinést přírodní katastrofy. Rok Hada přináší i významné lidské úspěchy jak na zemi,
tak na moři, ve vzduchu, v kosmu i co se týče sportu a světových rekordů. Rok Hada přináší
potenciál, osobní růst a učení. Přináší s sebou činy, velká očekávání a změny.
Zdroj: Internet – zpracovala Mgr. K. Pykalová

