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Slovo starosty
Ani jsme se nenadáli a je tu
opět konec roku.
Je to období, kdy hodnotíme to, co jsme v průběhu této doby udělali a co ne. Patrně nebudou všechny akce
seřazeny chronologicky, jak šly za sebou. Možná, že některé nebudou jmenovány,
ale to není až tak důležité.
Začnu
kácením
stromů v parku u ZD. Asi všichni s tímto krokem nebyli
nadšeni, ale bylo to nutné.
Všechny stromy, které byly skáceny, byly pracovnicí
Městského úřadu Znojmo,
odboru životního prostředí ohodnoceny jako nebezpečné
a ohrožující životy. V konečném důsledku se park prosvětlil a ostatní stromy mají více prostoru k životu. V
příštím období počítáme ve spolupráci
s WWW STAVBA, s. r. o., s koncepčním řešením tohoto prostoru.
V obci byly umístěny odpadkové koše, sloužící pro úklid psích exkrementů. Bohužel, ne všichni majitelé čtyřnohých miláčků pochopili jejich účel. Sáčky mizí a v popelnicích je všechno možné, kromě sáčku s
odpadem, pro který jsou určeny.
Byla provedena celková rekonstrukce podlahy v herně mateřské školy. Díky práci zaměstnanců Městyse Šatov, ve spolupráci s firmou WWW STAVBA, s. r. o., náklady na tuto akci byly velmi příznivé.
Opravili jsme pokřivená zábradlí u mostků přes Daníž a provedli nové nátěry. Umístili jsme lavičky a
odpadkové koše kolem Daníže ve směru k sídlišti. Taktéž se nám podařilo vlastními silami opravit chodník
kolem „cihlářských„ rodinných domků.
Došlo k rekonstrukci vstupní haly do Úřadu městyse Šatov, kanceláře starosty a byla natřena střecha
na kulturním domě.
Provedli jsme provizorní opravy silnic. Bohužel na jejich profesionální opravu v současné době obec nemá
prostředky.
Díky spolupráci s Úřadem práce Znojmo se nám podařilo zajistit práci pro tři zaměstnance, kteří jsou
tímto úřadem placeni. Dalších dvanáct lidí se střídá u obce na veřejně prospěšných pracích. Práce na udržování zeleně a čistoty v obci je stále dost. Zvláště od jara do podzimu, kdy se seká tráva a pak hrabe listí, je potřebná každá ruka. V této souvislosti bych se rád obrátil na Vás občany Šatova, abyste v rámci svých možností
přiložili ruku k dílu. Někdy stačí, když si zametete kolem svého domu, ať smetí nebo v zimě sníh. Mnozí z
Vás tak již činí a patří jim za to dík.
V těchto dnech jsme koupili nový malotraktor s radlici a mulčovacím zařízením. V příštím roce bychom chtěli pořídit vlečku a kartáče. Díky tomuto zařízení dojde k výraznému urychlení úklidových a sekacích prací.
V průběhu uplynulého roku došlo k několika jednáním, týkajících se projektové dokumentace dokončení průtahu Šatova až k přejezdu.
V příštím roce v červnu začnou práce na protierozních opatřeních „Vácova zmola“. Před započetím
této stavby provede obec rozšíření a prodloužení kanalizace a vodovodu až za pozemek p. Šedivého, kde
vnikne přípojka pro plánovanou zástavbu.
Připravujeme podklady a dokumentaci směřující k získání dotace pro zateplení a výměnu oken na staré
budově ZŠ.
V blízké době vyměníme staré kotle v budově Úřadu městyse Šatov a provedeme výměnu oken. Je to
jediný způsob, jak ušetřit nepřiměřené náklady na vytápění této budovy.
V současné době probíhá řízení k stavebnímu povolení na vybudování přípojky na Znojemský vodovod a zařízení pro míchání vody v souvislosti s udržením její kvality a odstranění dusičnanu.
Máme před sebou spoustu úkolů. Bohužel se musíme připravit na to, že nám poklesnou obecní příjmy.
Městys byl při posledním finančním auditu hodnocen velmi dobře. V současné době splácíme na úvěr z dřívější doby každý měsíc 58.300,-Kč ( průtah Šatovem). Tento úvěr skončí až v srpnu 2017. I přes to se nám
podařilo vytvořit určitou finanční rezervu, která nám pomůže ufinancovat připravované akce. Pokud to bude
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jen trochu možné, tak udělám všechno proto, aby se obec nemusela zadlužovat. V této souvislosti lze kladně
hodnotit skutečnost, že se obec zbavila nepotřebného nemovitého majetku, do kterého již v budoucnu nebude
muset investovat. V současné době prožíváme období, ve kterém musíme všichni šetřit. Ale účelně vynaložené prostředky, mohou přinést zisk. Tak tomu bylo v případě Tatranu Šatov, kdy díky navýšenému rozpočtu
máme dnes v obci víceúčelové hřiště v hodnotě bezmála tři miliónů korun, které bude sloužit nám všem.
Díky iniciativě příznivců cyklokrosu vznikla na „Loukách“ cyklokrosová trať, na kterou chodí trénovat spousta mladých cyklistů. Tato trať byla zbudována bez nároků na jakékoliv finanční prostředky.
V letošním roce Městys Šatov vydal publikaci „Šatov v proměnách času“, do které jste, Vy občané,
přispěli zapůjčením dobových a aktuálních fotografií. Tímto děkujeme všem přispěvatelům. Dále jsme vydali
pexeso a nové pohlednice. Vše si občané mohou zakoupit v kanceláři Úřadu městyse Šatov.
Proběhlo několik kulturních i sportovních akcí. Chtěl bych poděkovat všem sponzorům a organizátorům těchto akcí, bez jejichž přispění a pomoci bychom tyto akce nebyli schopni uskutečnit. V neposlední řadě bych chtěl vyzvednout až nadstandardní spolupráci se Zemědělským družstvem Šatov, které nám pomáhá
technikou při provádění náročnějších prací v obci.
Zde je vidět, že když se chce a najde se společná řeč, jsme schopni najít i společnou cestu.
Občané, kteří mají zájem o zasílání zápisů ze zastupitelstev městyse mohou zanechat svoji emailovou
adresu v kanceláři Úřadu městyse Šatov, rád Vám zápisy pošlu.
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám popřál krásné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a krásný nový rok. Přeji všem pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů.
Přeji Vám, abyste si v této dnešní uspěchané době našli chvíli pro sebe i pro Vaše blízké.
Mějte se rádi a užívejte si každý den života.
To vše Vám přeje
Starosta Petr Javůrek.

Oznámení k vydávání občanských průkazů
Oznamujeme občanům, že od 02.01.2012 dle novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech již nebude možné podávat žádosti na matričních úřadech, tedy ani na našem matričním
úřadě. Občané tedy budou podávat žádosti o vydání občanských průkazů na pracovišti trojkového
úřadu, tj. ve Znojmě, odbor správní, agenda občanských průkazů, Pražská 53. Od 02.01.2012 budou vydávány pouze tzv. elektronické občanské
průkazy.
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Sběr nebezpečného odpadu- upozornění
Dne 19.11.2011 proběhl v naší obci mobilní sběr
nebezpečného odpadu, sbíraly se pneumatiky z
osobních automobilů bez disků, zářivky, autobaterie, plechovky od barev, elektrozařízení s motory, zbytky hnojiv, olejů, obrazovky monitorů a
televizí a další nebezpečný odpad, někteří občané
však neodevzdali nebezpečný odpad (hlavně pneumatiky) ve stanovenou dobu mobilního sběru, ale
odložili je na veřejné prostranství v místech, kde
byl hlášen mobilní sběr nebezpečného odpadu.
Žádáme občany, aby v příštích mobilních sběrech odkládali nebezpečný odpad vždy ve stanovenou dobu a místo, přímo na auto !

4Staré občanky končí, nahradí je elektronické
Zelené OP zalisované v průhledné fólii končí. Od nového roku je nahradí tzv. e-občanky o velikosti kreditní
karty.
Doklady na žádost a za správní poplatek 500,- Kč mohou obsahovat i kontaktní elektronický čip, do kterého
se zapíše číslo OP a další údaje, např. elektronický podpis.
Na informace budou ale nové průkazy skoupější. Povinné už nebude uvádět např. rodinný stav, chybět budou
i údaje o manželovi, manželce či dětech.
Výměna dosavadních OP není povinná, zůstávají v platnosti po dobu v nich vyznačenou. Po novém roce už
však nebude možné žádat o OP, např. na
matričních úřadech obcí s rozšířenou působností.
V budoucnu by se elektronické OP mohly stát klíčem pro přístup k elektronickým službám ve všech člen-
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ských státech Evropské unie.
matrika Šatov
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Události ze školy

V šatovské Základní škole se nezahálí
Šatovská základní škola nepatří mezi zrovna velké školy. Co se ale týče počtu akcí, které jsou během každého
školního roku uspořádány pro děti, patří mezi velmi aktivní. Jen v průběhu loňského roku proběhlo na Základní škole v Šatově 68 akcí. Některých se zúčastnili všichni, jiné byly určeny jen pro konkrétní ročníky či
žáky. A v neposlední řadě se škola svými aktivitami výrazně podílela na společenském a kulturním životě
městyse Šatov a obce Hnanice. Děti se velmi rádi takovýchto akcí účastní a odnáší si z nich rozličné zážitky.
Právě proto, že jsou určeny zejména pro ně. Některé z akcí popsaly ve vlastních příspěvcích.
Advent v Hnanicích
V sobotu, v listopadu 2010 byl advent v Hnanicích.
Zpívaly a recitovaly tu děti z prvního i druhého stupně. Rozsvěcela se první adventní svíčka. K lidem promluvil pan farář o tom, co jsou Vánoce. Podával se teplý čaj a svařené víno i zelná polévka. Všem se to moc líbilo. Děti pak za odměnu dostaly dárečky od Mikuláše, s kterým přišel i anděl s čerty a běhali mezi lidmi.
Aneta Jiříčková (5. třída)

Vánoční dílny
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Vánoční dílny mě bavily, protože jsme vyráběly spoustu krásných věcí. Modelovaly jsme zlatá prasátka, u
kterých jsem se s holkama, i s paní učitelkou moc

nasmály. Motaly jsme noviny na uzounké ruličky a poté z nich pletly košíčky, které nás naučila plést paní
učitelka
Staňková. Výrobky se pak prodávaly na Vánočních
trzích, které se
pravidelně pořádají pro návštěvníky zahájení Adventu
v Šatově.
Naše výrobky si zde mohou zakoupit všichni, kterým se
líbí.
Eva Brožová (8.

třída)

Plavání
V loňském
školním roce jsme navštěvovali společně s ostatními spolužáky z prvního stupně plavecký výcvik. Před první hodinou jsem se strašně bála. Nastoupili do autobusu a
jeli do Znojma. V lázních jsme se rozdělili do šaten a převlékli se do plavek. Až jsme se vysprchovali, rozdělili nás plavčíci podle toho, jak dobře jsme uměli plavat, do skupin. Já jsem byla v prvním družstvu. Nakonec
bylo plavání fajn, protože jsme měli výbornou paní plavčici. Naučila mě různé plavecké styly, které jsem před
tím neuměla.
Kristýna Waldová (5. třída)

Návštěva DDM a Městské policie ve Znojmě
Na konci loňského školního roku jsme se s celou čtvrtou třídou vydali do Znojma. Čekala nás tady návštěva
Městské policie Znojmo, kde jsme se dozvěděli, jak se máme chovat v různých situacích. Třeba, když
nalezneme někde použitou injekční stříkačku, nebo, že nemáme chodit do neznámých míst. Policista nám také
ukázal výstroj městských policistů. Nechal kolovat čepici, obušek, odznak a pouta. Jeden z našich spolužáků
si je přidělal na ruku a nemohl je sundat a pan policista ho pak připoutal k židli. Tolik jsme se smáli, že se do
místnosti přišel podívat i ředitel Městské policie Znojmo, protože mu bylo divné, jak se smějeme. Z policie
jsme šli do Domu dětí a mládeže. Tady jsme se šli podívat na zvířata, která tu chovají. Bylo to velmi zajímavé.
Výlet se nám moc líbil a rádi bychom zase něco podobného prožili.
Jan Dřevínek, Martin Šprynar (5. třída)

Školní výlet-Šobes
15. června 2010 jsme se s naší třídou na školní výlet na Šobes.
Šla s námi paní vychovatelka Dana Doláková i naše třídní paní učitelka Petra Konvalinová. Cesta byla dlouhá
a šli jsme hodně dlouho, až už nás bolely nohy.
Hledali jsme ukrytý poklad, který nakonec našli kluci. Chytili jsme ještěrku. Byl to moc krásný výlet, ještě
bych si ho stokrát zopakovala.
Aneta Jiříčková (5. třída)
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Předání vysvědčení
Dne 30. 6. 2010 jsme dostali školní vysvědčení.
První hodinu k nám paní ředitelka promlouvala o tom, jaký byl tento školní rok.
Předávali žákům různé ceny, např. za sběr pomerančové kůry, nejlepší prospěchy žáků a podobně. Nakonec
žáci deváté třídy zakončili poslední den ve škole projevem o tom, co tu zažili. Bylo to moc dojemné. Potom
jsme se svými třídními učitelkami přemístili do tříd.
Když jsme přišli do třídy, paní učitelka nám rozdala vysvědčení. Někteří byli spokojeni, jiní to musí zlepšit.
Všichni jsme si popřáli krásné prožití prázdnin a šli jsme se rozloučit s devátou třídou. Po rozloučení jsme šli
domů.
Sandra Rockenbauerová, Zuzana Dobrovolná
(8. a 7. třída)

Advent v Šatově 2011
Stejně jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili zahájení Adventu v Šatově. Asi tři týdny, před samotnou akcí
jsme ve škole začali nacvičovat recitační a hudební pásmo k této příležitosti. Nácvikem jsme strávili příjemné
chvíle i výsledek stál za to. V Šatově se v pátek i přes nepříznivé počasí sešla spousta lidí, aby společně se
starostou městyse Šatov Petrem Javůrkem, otcem Marianem, dětmi z mateřské školy a s námi přivítali vánoční čas. V průběhu oslav zahájení adventu se také v sále obecního úřadu prodávaly výrobky, které jsme zhotovili v rámci vánočních dílen, či hodin pracovních činností. Vyvrcholením večera byl příchod Mikuláše, andělů
a čertů, kteří nám pak za básničku nebo písničku rozdali balíčky se sladkostmi.
(Společná práce)

Všichni výše uvedení žáci jsou žáci novinářského kroužku při ZŠ Šatov, v rámci kterého příspěvek vzniknul.

Mateřská škola
Vážení rodiče,
vzhledem k blížícímu se termínu zápisu dětí do mateřské školy Vás chci seznámit s novým předpisem, podle
kterého budou od příštího školního roku přijímány děti do naší mateřské školy. Jedná se oproti minulým letům
o velkou změnu.
Ředitelka MŠ Šatov, příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při
rozhodování na základě ustanovení §165,
odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu max.
počtu dětí pro mateřskou školu.
I. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky. Výjimečně může ředitelka přijmout dítě mladší tří let, pokud je způsobilé k předškolnímu vzdělávání. Toto dítě
ředitelka přijme na dvouměsíční
zkušební lhůtu.
II. Pro přijímání dětí do MŠ vychází ředitelka z následujících kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším
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počtem bodů. Při shodě bodů přijme ředitelka dítě věkově starší.
trvalý pobyt v obci
věk dítěte:
dítě s přirozeným odkladem
4 roky věku (k 1. 9.)
3 roky věku (k 1. 9.)
Individuální situace dítěte:
MŠ navštěvuje sourozenec - předškolák
dítě se hlásí k celodenní docházce

3 body
3 body
2 body
1 bod

1 bod
1 bod

Týká se i dětí občanů EU a občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění
k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20, odst. 2, písm. d) škol. zákona.
Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34, odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.
III. V případě rovnosti bodů může ředitelka v ojedinělých individuálních případech zohlednit:
- sociální situaci rodiny přijímaného dítěte a jeho potřebnost předškolního vzdělávání
- výdělečnou činnost rodiče dítěte
Výše uvedený předpis nahrazuje Vnitřní předpis z 1. 2. 2006 a nabývá platnosti 1. 1. 2012.
Jistě jste zjistili, že výrazná změna nastane hlavně v tom, že nebude přednostně přihlíženo k zaměstnanosti
rodičů. Důvodem je stanovisko ochránce lidských práv, ve kterém zdůrazňuje, že "kritéria pro přijímání dětí
do MŠ se mají týkat dětí, nikoli
posuzovat jejich rodiče." Kritérium zaměstnanosti rodičů přehlíží vzdělávací funkci MŠ a přisuzuje ji primárně funkci hlídací služby poskytované rodičům. Jestliže je školka součástí vzdělávacího procesu (a to naše MŠ
je), není možné toto kritérium používat paušálně, ale vždy na základě posouzení individuální potřeby předškolního vzdělávání konkrétního dítěte. Opačný přístup by byl v rozporu
s právem na vzdělání garantovaným Listinou základních lidských prav a svobod.
Na závěr jednu optimističtější zprávu pro rodiče menších dětí. V příštím roce odejde do první třídy přibližně
11 předškoláků, což vytváří dost volných míst pro nové děti.
Hezké svátky a v novém roce samou radost a pohodu!
Jana Doválelová, ředitelka MŠ
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Informace z knihovny
V období od ledna do listopadu 2011 si občané vypůjčili celkem 529 knih a 957 časopisů (i brožované romány pro ženy).
Web využilo 226 dospělých a 71 dětí.
Návštěvy knihovny celkem: 367 dospělých a 155 dětí.
Konaly se 3 besedy, a to 2x s panem farářem Čížkem a 1x se spisovatelkou Nopovou.
knihovnice - p. Lexová

Myslivci přejí všem do nového roku 2012
Naše myslivecké sdružení přes 35 let hospodaří na katastrech pěti obcí
- Šatov, Havraníky, Hnanice, Chvalovice, Dyjákovičky.
Členská základna: průměrný věk 48 let. V současné době máme 38 členů, což je o 3 méně než vloni (17 Šatov, 3 Havraníky, 4 Hnanice, 6 Chvalovice,
6 Dyjákovičky, 2 s trvalým bydlištěm mimo působnost sdružení. O budoucnost členské základny nemusíme
mít strach, protože v současné
době máme pět nových zájemců o výkon práva myslivosti, kteří vzešli z našich řad.
Činnost sdružení lze
dále pak kulturně výlectví.

rozdělit do několika oblastí. Hlavní náplní je chov zvěře,
chovná a propagační činnost, chov loveckých psů a stře-

Hlavními druhy zvěře,
které se vyskytují v honitbě, jsou: srnčí zvěř, zajíc, bažant, dále okrajově divočáci, kachny, husy, koroptve atd. Pro tyto druhy se každoročně shání krmení, a
to pro dobu strádání a nouze, kdy je nutno ji přikrmovat.
Jedná se o krmivo objemové, jadrné, minerální a o léčiva.
Myslivci se pravidelně scházejí 4x do roka na členské schůzi a mezi těmito
schůzemi řídí činnost výbor, který byl zvolen v roce 2008 na pět let.
Pracuje ve složení:
Matěj Nehybka – předseda
František Fišer st. - místopředseda
Petr Schmuttermeier - myslivecký hospodář
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František Matiňák - finanční hospodář
Josef Albert - jednatel
Rostislav Dudešek - kynologický referent
Myslivecké sdružení Daníš se sídlem ve Chvalovicích je občanským sdružením,
a to dobrovolně sdružených lidí, kteří dobrovolně, bez nátlaku jsou domluveni
dodržovat nějaké zásady (zakotvené ve stanovách). Sídlo je ve Chvalovicích,
protože zde máme myslivnu, kterou nabízíme v současné době k pronájmu.
Jinak je možné si ji zapůjčit k různým oslavám, včetně ubytování.
Chtěli bychom všechny občany pozvat na tradiční myslivecký ples, který budeme pořádat
14. ledna 2012 v kulturním domě v Šatově.
Závěrem přejeme všem spoluobčanům, přátelům i nepřátelům, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do
dalšího roku. Ať se všem splní i ta nejtajnější přání.
Myslivecké sdružení

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
opět uplynul další rok, který byl, doufám, stejně úspěšný, jak pro Vás, tak pro nás.
Naše činnost v roce 2011:
V březnu jsme absolvovali návštěvu školní družiny, kde jsme seznámili děti se základní činností sboru. Dne 5.
3. proběhlo masopustní veselí.
Děti byly v maskách úžasné. Večer se konala taneční zábava, kde hrála skupina PHOENIX. Účast byla velká.
A všichni se dobře bavili. Proběhlo i tradiční stavění máje, kde nám ze začátku nepřálo počasí, ale nakonec se
vyčasilo. Letos jsme navázali spolupráci s pojišťovnou Generali, která nám pomohla zorganizovat první šatovskou soutěž v požárním sportu. Byly připraveny hry pro děti a ukázka hasičské techniky. Dostali jsme od
p. Saxy staré auto, na kterém jsme názorně ukázali
stříhání automobilu pomocí hydraulických nůžek. Proběhla i ukázka hašení hořícího automobilu. Akce měla
velký ohlas. Dva týdny poté proběhla hasičská soutěž v požárním sportu. Účast byla opět velká. Jsme rádi, že
u Vás máme tak velkou podporu.
Jsme zařazeni do SPO III., takže máme více výjezdů k požárům. To zároveň přináší více starostí, musíme absolvovat různá školení.
Na naší základní škole proběhlo jedno z cvičení. Zde se ukázala spolupráce požárníků i základní školy. Žáci
si vyzkoušeli, jak se v podobných situacích chovat.
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Nevynechali jsme žádné soutěže - absolvovali jsme jich 17. Dovezli jsme 10 pohárů. Letos jsme také založili
družstvo žen, které se zúčastnilo 3 soutěží a dovezlo jeden pohár. Oběma týmům gratulujeme.
Proběhla velká změna v naší zbrojnici. Vyměnili jsme vrata, což je pro nás obrovským přínosem, a to z několika důvodů. Jednak se jedná o úsporu času při výjezdu, neboť se vrata rolují sama. Hasiči se zatím převlékají
do zásahových obleků. Další výhodou je menší únik tepla, což je důležité, aby v cisterně nezamrzala voda. Na
výjezd ze základny je stanoven čas 10 minut.
Další změnou je nový "domov" pro koňskou stříkačku. Bylo by jistě škoda takovou památku schovávat ve
zbrojnici, když se z ní může těšit každý, kdo naší obcí třeba jen projíždí. Dále jsme se pustili do opravy půdy
a stropu ve zbrojnici. Navštívili nás naši nejmenší, prohlédli si auta a celou zbrojnici. Jako každý rok jsme se
zúčastnili zahájení adventu v Šatově.
A naše plány v příštím roce?
Klasické masopustní veselí plánujeme na
18.2. 2012. Stavění máje proběhne v příštím roce u bunkru. Připravujeme Májové dny s Generali pojišťovnou.

Šatovské pověsti
Čtyři páni ze Šatova
Za času císaře
Josefa II. chtěla
šatovská zavésti
také trh týdenní.
dřívějška konalo
se Šatovští na
enci u císaře o
byla
zamítnuta.
jsou tito pánové?",
si přejí tito pánonejmilostivěji
byla." "Ta buď
pány propustil.

městská obec
kromě výročních trhů, potvrzených od každého císaře,
Jelikož už od
Znojmo výroční trh v sobotu a Retz ve čtvrtek, dohodli
středě a vyslali čtyři obecní radní do Vídně, aby v auditento týdenní trh prosili. Pravda je, že tato jejich žádost
Pověst však vypravuje, že na otázku císaře Josefa: "Kdo
odpověděl mluvčí: "My jsme čtyři páni ze Šatova." "A co
vé?", ptal se smějící se císař. "Aby nám Vaší milostí co
každý týden středa udělena
vám v milosti poskytnuta," odpověděl císař a milostivě

Unzendorfský spor
Mezi Šatovem a Chvalovicemi nedaleko kóty 255 ležela kdysi vesnice Unzendorf, po které
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do dnešní doby nezůstaly žádné stopy. Je pověst zůstala.
Za Marie Terezie bylo v Unter Retzbachu tolik vinic, že byla nouze o pole. Proto byly zorány pastviny a takto
získané pozemky byly přiděleny celo-, polo- a čtvrtlánikům. Domkaři vyšli naprázdno. Jelikož pastviny zmizely, vyháněli občané dobytek na šatovskou stranu na bývalé pozemky Unzendorfu. To velmi hněvalo Šatovské, kteří se pokládali za právní nástupce Unzendorfu. A tak, když zase jednou pastýři u Unter Retzbachu vyhnali dobytek na sporné území, bojovní šatovští muži zbili pastýře i jejich pomocníky, celé stádo zajali a nechtěli je vrátit. Protokoly postižených byly bezvýsledné,
a tak rozhořčení rostlo. Když jednou šatovští rolníci orali pastviny, přepadli je zase muži z Unter Retzbachu,
oplatili jim výprask a zmocnili se pluhů. Spor pak pokračoval dále, až se do toho vložila vrchnost. Hranice
byly přesně vymezeny a zabavený majetek - krávy a pluhy - měl být navzájem vrácen. Občané Unter Retzbachu vrátili pluhy v bezvadném pořádku. Když jim však šly vstříc jejich tak těžce postrádané krávy, které Šatovští hnali, spustili náhle velký nářek: "Ano, to jsou naše
krávy, kde však zůstala teleta?" Na to Šatovští: "Keibeln (telat) je u vás dost!" Šatovští si
chtěli vylíhlá teleta nechat. Museli je však dodatečně vrátit, a tak byl konečně tento
vleklý spor ukončen.

Nejčastěji dávaná jména v ČR:
Rodiče vybírali v r. 2011 u dcer z 373 jmen, u synů z 273 jmen.
Na 1. místě oblíbenosti zůstává Tereza (13. vítězství), následuje Eliška a Anna (loni si vyměnila Anna místo s
Eliškou), dále Adéla, Karolína,
Natálie, Kateřina, Kristýna, Lucie, Barbora.
Nejčastějším jménem chlapců je Jakub, který opět předehnal Jana, následuje Tomáš, Lukáš, Matěj, Matyáš,
Adam, Filip, Vojtěch a Ondřej.

Co přináší o vánocích smůlu?
- Před půlnoční mší se nesmí šít ani plést, protože by pak myši dílo zničily.
- Na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal.
- Na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu a neštěstí do domu.
- Na Štědrý den nepište své milé - milému zamilované psaní, jinak by to
mohlo znamenat rozchod.

Češi a vánoční dárky
Výzkum agentury NMS ukázal, že většina Čechů chce utratit za dárky kolem pěti tisíc. Češi nejsou žádní
skrblíci. V Evropě patří mezi zlatý střed. Loni byli ochotni vytáhnout ze svých peněženek 8 167 korun. Irové
např. utratili 20 tisíc korun.
korun, Nizozemci 4 617 korun, Němci 5 952 korun.
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A jaké jsou nejoblíbenější?
Dospělým prý Ježíšek nejčastěji naděluje parfém, druhým nejčastěji darovaným dárkem je kniha a třetím oblečení. Zhruba třetina českých dětí dostává mobil nebo jízdní kolo.

Vůně VÁNOC
skořice
Bez ní se neobejde
víno nebo punč. Přiskvělých
moučníků
jemná moc již několik
ku a Římě. Olej, který
růstu plísní a podporuIndickém moři, kdysi
bane - země skořice deníků jako skutečný

příprava horkých vánočních nápojů, jako jsou svařené
dává se do nejrůznějších likérů a nechybí ani v řadě
a drobného pečiva. Aromatické kůře je připisována tatisíciletí před naším letopočtem ve starém Egyptě, Řecobsahuje, působí totiž antibakteriálně, brání vzniku a
je pravidelný pohyb střev. Její domovinou je ostrov v
známý jako Cejlon. Původním jménem se ostrov Taprozapsal do mnoha řeckých a římských
ráj na zemi.

vanilka
Toto jemné koření ze Střední Ameriky přivezli do Evropy španělští dobyvatelé v 16. století. Staří Toltékové a
Aztékové je používali jako vonnou přísadu do oblíbených nápojů z kakaových bobů a do čokoládových placek. Věřili, že vanilka posiluje
srdce, odstraňuje únavu, zahání strach a celkově dodává sílu a zdraví. Vanilkové lusky, plody tropické orchideje, zrají tři roky, než se mohou sklidit zelené tobolky, které nemají skoro žádnou vůni ani chuť. Aromatické
látky se vytvářejí během fermentace, během níž vanilka také získá svoji typickou hnědočernou barvu.
hřebíček
První záznamy o něm pocházejí z Číny ze 3. století před Kristem. Koření se získává sušením nerozvinutých
poupat tropického stromu hřebíčkovce, který dorůstá výšky až 15 metrů. Nejlépe se mu daří v tropických přímořských oblastech s vlhkým klimatem. Světová kuchyně jej využívá jako součást oblíbeného kari koření.
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Kolik nás je?
Počet obyvatel v Šatově k 31. 12. 2010 je 1166.
Mužů 573, žen 593.
Osob ve věku 0 - 14 let je 170, 15 - 64 let je 835, 65 let a více - 161 osob.
Počet narozených osob v ČR v r. 2010 byl o 10,3 tisíce vyšší než počet zemřelých.
A to při současném poklesu počtu narozených (o 1,2 tisíce) i zemřelých (o 0,6 tis.).
Migrací získala ČR 15,6 tis. obyvatel. Počet uznaných manželství opět klesl (o 1,1
tis.), počet rozvodů byl o 1,6 tis. vyšší.
ČR měla k prosinci 2010 celkem 10 532 770 obyvatel.
(čerpáno z výsledků zpracování statistických hlášení o jednotlivých demografických
událostech za rok 2010)

Jen tak mimochodem, kolik bylo občanů
v Šatově?
r. 1656
r. 1790
r. 1840
r. 1880
r. 1900
r. 1921

900
1800
1716
1700
2484
2184

domů 269
domů 273
domů 366
domů 393

Vánoční přání
Za oknem sype se sněhová nadílka,
záclony provoní anýz a vanilka.
Vánoční koledy zpívají andělé,
už jsou tu Vánoce, šťastné a veselé!
Neplánuj nic na dnešek,
vyzvedne tě Ježíšek.
Psala jsem mu do nebe,
ať tě taky přivede.
Chci pod stromkem místo darů
každého z mých kamarádů!
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