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Podpisom tejto deklarácie 
priateľstva a spolupráce 

potvrdzujeme trvalý záujem 
naďalej udržať a rozširovať 

priateľské, kultúrne, spoločenské, 
vzdelávacie, hospodárske 

a rozvojové aktivity. Nadväzujúc 
na obojstranné priateľské 
kontakty, uzatvorené dňa 

16. júla 1977 v Šatove, ktoré 
svojím podpisom potvrdili 

pán  Jozef  KUČERA, tajomník  
MNV,  predseda TJ Tatran Šatov 

za obec Šatov  a  pán Štefan 
ROSENBERG, tajomník MNV 
a predseda TJ Družstevník 

Semerovo za obec Semerovo         
a  svojimi aktivitami napomáhali 

tieto priateľské kontakty 
udržiavať, ktoré boli vždy 

naplnené ľudským teplom, 
a srdečnosťou, 

priateľstvom medzi Českým 
a  Slovenským národom, 

blízkym jazykom, kultúrou 
a slovanstvom.

Preto my, zástupcovia Obce Šatov 
a Obce Semerovo, slobodne 

svojím podpisom potvrdzujeme 
trvalý záujem o napĺňanie 

a rozširovanie doterajších aktivít, 
ich rozvoj a napredovanie podľa 

možností oboch partnerov              
so zámerom zbližovania oboch 

partnerských samospráv 
a inštitúcií v prospech Šatova, 

Semerova a národov oboch 
našich štátov v Európskej únii.

za Obec Šatov   
Ing. Františka Jahodová, 

starostka obce  
za Obec Semerovo  
Imrich Hrabovský, 

starosta obce

Semerovo Šatov́

Senátor PČR MUDr. Milan Špaček na fotografiách vľavo počas podpisu deklarácie 



Z  histórie  priateľstva    zaznamenanej  v  Spravodajoch  JRD  Červená  zásta-
va  Dubník  –  Jasová  -  Semerovo  1977  až  1986,  Semerovských  spravodajov  
1991 až 2007 a kroník obce Semerovo vyberáme:

Na návštevu okresu Nové Zámky v dňoch 
13.  –  14.  mája  1977 prišli priatelia 
z družobného okresu Znojmo. V budove 
MNV v Semerove privítali hostí funkci-
onári a členovia ZPOZ. O práci národ-
ného výboru informoval hostí tajomník 
MNV Štefan Rosenberg, o práci ZPOZ 
 Mária Baloghová. Hostia si so záujmom 
prezreli novú sobášnu miestnosť, v kto-
rej ich upútalo umelecké dielo akade-
mického sochára A. Ilečka. Tajomníčka 
OSPM v Znojme Irma Kripelleová sa po-
ďakovala za milé privítanie a oboznámila 

hostiteľov s prácou SPOZ u nich. Členom 
delegácie bol aj predseda MNV Šatov 
Štefan Ondrejovič, ktorý si sadol úpl-
ne  náhodou  vedľa  tajomníka  MNV 
a predsedu TJ Družstevník Semerovo 
Štefana Rosenberga. Slovo dalo slovo 
a dohodli, že sa v júli 1977 uskutoční 
spoločné  stretnutie  zástupcov  telo-
výchovných  klubov,  spoločenských 
organizácií  a  poľnohospodárskych 
družstiev  a  obcí  Šatova  a  Semerova 
s možnosťou podpisu priateľstva. 

V  dňoch  16.  a  17.  júla  1977 sa vydal 
po prvýkrát autobus na cestu do Šatova 
s funkcionármi obce, zlúčeného JRD 
Červená zástava Dubník a športovcami 
TJ Družstevník Semerovo. Cestou 

do Šatova sa zastavili v Břeclavi,  
na Lednickom zámku sa popoludní 
pridala aj delegácia do Šatova.  
Na pôde MNV delegáciu privítal  predseda 
TJ Tatran Šatov, tajomník MNV Jozef 
Kučera a predstavitelia spoločenského 
a kultúrneho života v obci. Semerovčania 
navštívili Keramické závody a Vinárske 
závody, ktoré sa nachádzali v katastri 
obce. Hostitelia ukázali aj unikátny 
„Maľovaný sklep“ s množstvom 
sošiek, zariadený ručne vyrezávaným 
nábytkom. Na druhý deň sa hostia 
zo Semerova okúpali na Vranovskej 
priehrade a zúčastnili sa na slávnostnom 
obede v Šatove, kde podpísali dohodu B
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o družobných vzťahoch medzi Šatovom 
a Semerovom za prítomnosti hostí okresu 
Znojmo a Nové Zámky, za športovcov 
oboch obcí podpísali : Predseda TJ 
Tatran Šatov a tajomník MNV Šatov Jozef 
Kučera a Štefan Rosenberg, tajomník 
MNV a predseda TJ Družstevník 
Semerovo a prisľúbili, že toto priateľstvo 
bude nielen medzi športovcami, ale aj 
medzi poľnohospodárskymi družstvami 
a celými obcami. Významnou udalosťou 
bola prítomnosť Karela Havliša, bývalého 
pána učiteľa v Semerove, ale aj v Šatove, 
na tejto slávnosti so svojou kapelou. 
Srdečných zvítaní nemalo konca-kraja, 
ani jedna strana netušila, že pán učiteľ 
bol učiteľom v oboch obciach, ktoré 
nadväzujú priateľstvo! V priateľskom 
futbalovom zápase domáci zvíťazili 
nad Semerovom 3:2, ktorí Šatovčanov 
pozvali na futbalový turnaj v Semerove 
na budúci rok.
Návšteva plná prekrásnych stretnutí 
vyvrcholila podpisom priateľstva, ktoré 
vydržalo neuveriteľných 30 rokov.     „Ďa-
kujeme  Vám  všetkým  z  úprimného 
srdca! Ing. F. Jahodová a I. Hrabovský, 
starostovia obcí, poznámka vydavate-
ľov“

V nedeľu, 15. januára 1978, pri príleži-
tosti 45. výročia vzniku TJ sa v obci kona-
la výročná členská schôdza TJ Družstev-
ník Semerovo za prítomnosti tajomníka 
OV ČSZTV A. Baču a vzácnej návštevy 
– delegácie z družobného Šatova, vede-
nej predsedom TJ Tatran Jozefom Kuče-
rom a Jozefom Saxom. Jedným z hostí 
bol aj Štefan Ujček, zakladateľ a prvý 
predseda TJ Sokol Semerovo. Schôdzu 
otvoril a viedol J. Kocán. Vystúpil ta-
jomník MNV v Semerove a predseda TJ  
Š. Rosenberg, tréner futbalistov J. Hata-
la, tajomník OV ČSZTV A. Bača a v závere 
prítomní členovia TJ zvolili nový výbor. 
Hostia zo Šatova pripravili pre domácich 
milé prekvapenie, keď, podľa tamojších  

zvykov, pasovali za rytierov znojemské-
ho vinobrania A. Baču, F. Guliša, Š. Rosen-
berga a Š.Ujčeka, na fotografii sprava.

V  dňoch  24.  -  25.  júna  1978 hostia  
zo Šatova prišli po prvýkrát na družobnú 
návštevu do Semerova. V slávnostne 
vyzdobenom kultúrnom dome priateľov 
zo Šatova a vzácnych hostí predsedu OV 
ČSTV a podpredsedu ONV Ľudovíta Deáka, 
podpredsedu OV ČSZTV Jozefa Hruboša 
a  predsedu FZ OV ČSTV Milana Ondušeka 
a predsedu JRD ČZ Dubník Ing. Ladislava 
Boroša, ktorého Šatovčania pasovali  
za Rytiera znojemského vinobrania 
a  nášho  bývalého  pána  učiteľa 
Karela  Havliša, privítal  tajomník 
MNV a predseda TJ v Semerove Štefan 
Rosenberg. Po slávnostnom obede 
nasledovala prehliadka dediny, keď 
najväčší obdiv hostí vyvolala budova 
a vybavenie miestnej základnej školy, 
pomník padlým v II. svetovej vojne 
a obradná miestnosť MNV. Hostia navštívili 
závod TOS Jasová, poľnohospodárske 
družstvo Červená zástava Dubník 
a fóliové hospodárstvo. Návštevu už 
tradične skončili v pivnici pri degustácii 
vín. V nedeľu sa Šatovčania zúčastnili 



na futbalovom turnaji o Putovný 
pohár predsedu JRD Červená zástava 
v Semerove. 
TJ Družstevník Semerovo na  výročnej 
členskej  schôdzi  14.  januára  1979 
zhodnotila svoju činnosť za uplynulé 
obdobie za prítomnosti vzácnej návštevy 
z družobnej vzornej TJ TATRAN Šatov. 
Predseda TJ Družstevník Semerovo  
Štefan Rosenberg privítal predsedu 

šatovskej TJ Jozefa Kučeru, trénera A 
mužstva Karla Šváru a dvoch členov 
výboru – Antonína Bulína a Adolfa 
Peřinku a všetkých prítomných členov 
TJ. Predsedom TJ Družstevník Semerovo 
sa stal Jozef Baláž, predniesol správu 
o činnosti TJ, podčiarkol, že najhlavnejším 
cieľom všetkých semerovských futbalistov 
je návrat do okresnej futbalovej súťaže. 
V diskusii vystúpil predseda šatovskej 
TJ Jozef Kučera, tréner A mužstva Ján 
Hatala, vedúci mužstva Štefan Mokráš, 
tréner úspešného dorastu Gejza Kuki. 
Na záver výročná členská schôdza 
prijala uznesenie, že TJ bude udržiavať 
a upevňovať družobné styky so vzornou 
TJ Tatran Šatov v okrese Znojmo. 

V dňoch  30.  6.  a  1.  7.  1979 delegácia 
zo Semerova navštívila družobnú obec 
Šatov. Na slávnostnom obede nás pri-
vítal predseda miestnej TJ Tatran Jozef 
Kučera. Za hostí odpovedali predseda 
TJ Semerovo J. Baláž a predstavil celú 

delegáciu: tajomník MNV Š. Rosenberg, 
zootechnik Š. Balogh, poslanec MNV  
I. Slobodník, členovia výboru a hráči. 
Popoludní nasledovala prehliadka obce, 
v rámci ktorej sme navštívili materskú 
a základnú školu, vinárske závody a poľ-
nohospodárske družstvo. Večera bola 
v kultúrnom dome a pokračovala taneč-
nou zábavou. 
Ráno otvorili futbalový turnaj Tatrana 
o Pohár pohraničia. V prvom zápase TJ 
Tatran Šatov zvíťazil nad TJ Sokol Konice 
2:0 a v druhom stretnutí Semerovčania 
porazili TJ Jaroslavice 6:0, góly: K. Buj-
dák 3, Kršák, Balogh a J. Baláž. V zápase 
o 3.miesto zvíťazili Jarovice nad Koni-
cami 2:1 a vo finale sa stretlo Semerovo  
so Šatovom. 
V úvode sa domáci rýchlo dostali  
do vedenia gólmi Matuština a Horeckého.  
Do prestávky sa hosťom nedarilo, avšak 
potom spustili skutočný strelecký kon-
cert a 15 minút pred koncom, keď už 
viedli 5:2, o víťazovi nebolo pochýb. Se-
merovčania zvíťazili 7:2 gólmi K. Bujdá-
ka 5, Balogha a Baláža. Na slávnostnom 

vyhodnotení získali kryštálový pohár 
a sadu dresov. Najúspešnejším strelcom 
turnaja sa stal K. Bujdák s 8 gólmi. 

V dňoch  12.  -  13.  júla  1980 usporia-
dala  TJ  Semerovo  turnaj – Memoriál 
Štefana Navrátila za účasti futbalistov TJ 
Tatran Šatov, TJ Družstevník Semerovo, 
TJ Družstevník Dubník a TJ TOS Jasová. 
Súťaž vyhral Dubník, druhé bolo Seme-
rovo, tretia Jasová a štvrtý Šatov. Hos- B
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tia zo Šatova pozvali svojich priateľov  
zo Semerova na turnaj o Pohár pohrani-
čia v budúcom roku. 

Nasledovali vzájomné stretnutia :  
v roku 1981 v Šatove, 

Dňa 10. 7. 1982 v Semerove,
predseda JRD ČZ Dubník Ing. Ladislav 
Boros a predseda JZD Šatov Ing. Miro-

slav Langhammer vo vzájomnom roz-
hovore na fotke.

Ďalej nasledovala návšteva  
v roku 1983 v Šatove,

V dňoch 30. 6. a 1. 7.  1984 usporiada-
li v Semerove tradičný futbalový turnaj 
Memoriál Štefana Navrátila za účasti 
družobnej TJ Tatran Šatov, TJ TOS Jasová 
a TJ Branovo. 

Členovia TJ Družstevník Semerovo si 
v lete r. 1985 zrekonštruovali šatne na 
ihrisku, odpracovali niekoľko brigádnic-
kých hodín. Na tieto práce JRD Červená 
zástava poskytlo športovcom 40-tisíc ko-
rún. Futbalisti sa odvďačili dobrými vý-
konmi, až v 4 letných turnajoch hrali vo 
finále! Výborne obstáli aj na družobnej 
návšteve v Šatove v dňoch 16. – 18. júla 

1985, kde na turnaji TJ TATRAN Šatov 
obsadili druhé miesto. 

V dňoch 20. – 22.  júna 1986 sa usku-
točnilo v rámci Medzinárodného roku 
mieru nové podujatie - futbalový turnaj 
mieru a priateľstva pri príležitosti 10.vý-
ročia zlúčenia JRD Dubník - Jasová - Se-
merovo. Zúčastnili sa na ňom mužstvá 
zo Semerova, Dubníka a Jasovej a 3  dru-
žobné futbalové družstvá z maďarského 
Kemenesszentpéteru, Čebína z okresu 
Brno-vidiek a Šatova z okresu Znojmo. 
Hralo sa v 2 skupinách: v prvej iba do-
máce mužstvá a v druhej – zahraničné. 
Potom nasledovali štvrťfinálové, semifi-

nálové zápasy a boje o medaily. V stret-
nutí o 3. miesto český Čebín zvíťazil  

nad Jasovou až na pokutové kopy 3:2 /po 
remíze 1:1/. Vo finále sa stretlo Semero-
vo a Šatov. 90 minút nepriniesli žiadne 
góly. Na pokutové kopy zvíťazili futbalisti 
TJ Družstevník Semerovo 3:2. . .

Nasledovali vzájomné stretnutia:  
v roku 1987 v Šatove,

Dňa 16. 6. 1989 v Semerove.   1210
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V  roku  1992  v  Semerove v rámci 
osláv Zvrchovanosti, ktoré naši hostia 
znášali rozpačito, ale na znak pretrvá-
vajúceho priateľstva spoločne zapáli-
li Vatru zvrchovanosti pred turnajom  
a priateľstvo napredovalo úspešne ďalej,  

čo  potvrdzuje  návšteva  3.  7.  1993 
v Šatove. na fotografii.

Dňa  9.  7.  1994  návšteva  v  Semerove 
za  vzácnej  účasti  nášho  bývalého 
pána  učiteľa  Karela  Havliša  
v  bielom,  so  svojimi  bývalými 
žiakmi  a  funkcionármi  semerovskej 
telovýchovy.

Dňa  8.  7.  1995  v  Šatove, na fotke 
starostovia pri odovzdávaní ocenení.

Obe  delegácie  v  závode  Znovín  a.  s. 
Znojmo so sídlom v Šatove. B
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V roku 1996 opäť v Šatove  pre povod-
ňou zničený areál FC Semerovo.

,  v roku 1997 v Semerove - 
oslava 20 rokov priateľstva, za 
účasti Karela Havliša,

Dňa  28.  6.  1997  v  Semerove - osla-
va 20 rokov priateľstva, za účasti  
Karela Havliša. Spoluzakladateľ priateľ-
stva, Š. Rosenberg a bývalý funkcionár  
F. Regás sa tejto slávnosti, žiaľ, nedožili.

Dňa 27. 6. 1998 v Šatove so slávnos-
ťou  otvorenia  nového  futbalového 
štadióna, pýchy Šatova.
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Dňa 22. 7. 2000 v Semerove - oslava 790 rokov Semerova.



V roku 2001 v Šatove - oslava 800 ro-
kov Šatova za účasti významných pred-
staviteľov kultúrneho a politického živo-
ta Čiech a Moravy. Náš okres zastupoval 
prednosta Okresného úradu Ing. Ladi-
slav Marenčák.

Dňa 13. 7. 2002 - 25 rokov priateľstva 
obcí SEMEROVO – ŠATOV, cezhraničná 
spolupráca  má  štvrťstoročie! Sláv-
nostné odovzdávanie pamätných listín 
niektorým zakladajúcim členom telový-
chovných jednôt, zástupcom podnikov 

a funkcionárom oboch obcí sa uskutoč-
nilo v obradnej miestnosti  obecného 
úradu za účasti prednostu Okresného 
úradu v Nových Zámkoch Ing. Ladisla-
va Marenčáka, ktorý odovzdal starost-
ke obce Šatov Ing. Františke Jahodovej 

a starostovi obce Semerovo Imrichovi 
Hrabovskému blahoželanie, v ktorom 
vyjadril radosť  z pokračovania priateľ-
ských kontaktov a vyjadril presvedče-
nie, že stretávanie sa ľudí na poli špor-
tovom i kultúrnom napomáha výmene 
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skúseností a poznatkov pri riešení 
každodenných problémov oboch obcí, 
jej obyvateľov a je dobrým základom  
pre budúcnosť i v oblasti hospodár-
skych a ekono-
mických vzťahov 
i rozvoja obcí. Do 
budúcnosti nám 
pán prednosta za-
želal úspech, rozvoj  
a šťastie.
Obecné zastupi-
teľstvá a výbory TJ 
Tatran Šatov a  FC 
Semerovo si navzá-
jom  odovzdali upo-
mienkové darčeky 
a Šatovčania roz-
dávali aj ich chýrne 
šatovské víno. 
N e o d d e l i t e ľn o u 
súčasťou priateľských návštev sú 
futbalové zápasy starších pánov, 
tento rok boli úspešnejší domáci! 

V zápase ,, A“ mužstiev  s víťazstvom 
Šatovčanov nechýbajú ani kvety na hrob 
spoluzakladateľa priateľstva, osobné 
návštevy v domácnostiach a spomienky 
na obdobie spred štvrťstoročia.  
Pri návštevách Semerova pribudla nová 
tradícia - Vatra zvrchovanosti, ktorú 
tento rok z príležitosti 10. výročia zapálili 
spoločne Semerovčania a Šatovčania  
cez polčas hlavného futbalového zápasu, 
kde následne prebiehalo ťahanie tomboly. 
Slávnostná večera, spoločná zábava  
a odchod, ktorý sa každoročne opakuje, 
priateľské stisky rúk, slzy dojatia  
a radosť z budúcoročného stretnutia.

Dovidenia v  Šatove  v  roku  2003, 
priatelia, pri oslavách 80. výročia vzniku 
TJ Tatran Šatov.
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Dňa 5. 7. 2003 v Šatove.



B
ul

le
ti

n
30

. v
ýr

oč
ia

  p
ri
at
eľ
st
va

 m
ed

zi
 

ob
co

u 
 S

EM
ER

O
VO

 a
 o

bc
ou

 Š
at
ov

Dňa 9. 7. 2005  
v Semerove 
– oslava  795 
rokov obce 
Semerovo 
a udelenie 
ČESTNÉHO 
OBČIANSTVA  
Obce SEMEROVO 
spoluzakladateľovi  
priateľstva 
Jozefovi Kučerovi, 
na fotografii. 



Slávnostné  priateľské  stretnutie  
ŠATOV  –  SEMEROVO,  venované  
30. výročiu priateľstva, sa uskutočni-
lo  v  Šatove 23.  6.  2007 za významnej 
účasti žijúcich spoluzakladateľov a or-
ganizátorov priateľstva. Naše priateľstvo 
prišli podporiť a vyjadrili obdiv, úctu 
a prianie napĺňania ďalších rokov pria-
teľstva za Senát ČR senátor MUDr. Milan 
Špaček a poslanci Parlamentu ČR RNDr. 
Marta Bayerová a Ing. Ladislav Skopal. 
Po slávnostných príhovoroch hostí, piet-
nej spomienke na tvorcov priateľstva, 
ktorí sa tejto historickej slávnosti nedo-
žili, spomienky spoluzakladateľa Jozefa 
Kučeru, peknom kultúrnom programe 
žiakov domácej základnej školy, udelení 
čestného občianstva Obce Šatov a odo-
vzdania Symbolického kľúča od obce 
Šatov Imrichovi Hrabovskému, staros-
tovi obce Semerovo, ktorý bol pri každej 

návšteve najprv ako vedúci družstevné-
ho klubu a neskôr ako starosta od roku 
1990, nasledoval akt slávnostného pod-

pisu ,, Deklarácie o priateľstve“ a vzá-
jomné odovzdanie ocenení s vyjadrením 
túžby pokračovať v srdečných medziná-
rodných kontaktoch aj v nasledujúcich 
desaťročiach. Poďakovanie všetkým ne-

menovaným členom výborov a hráčom 
telovýchovných jednôt, funkcionárom 
obcí a podnikateľom z oboch obcí, kto-
rých nie je možné vymenovať, ale ich od-
menou je spomienka na spoločné stret-

nutia a priateľstvo obcí, ktoré vyjadrili 
v slávnostných príhovoroch starostovia 
obcí a hostia. 1210
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Plakety a diplomy Obce Šatov za pod-
poru priateľstva boli udelené Semerov-
čanom : Štefanovi Rosenbergovi, zakla-
dateľovi priateľstva In memoriam, Obci 
Semerovo, Agrospolu Semerovo, Gamote 
agro - Ing. Branislavovi Becíkovi, FC Se-
merovo, Ladislavovi Slobodníkovi, Já-
novi Hatalovi, Františkovi Balážovi st., 
Milanovi Šemelákovi, Jánovi Kubincovi, 
Gejzovi Kukimu, Jánovi Richterovi, Ing. 
Marekovi Šemelákovi, Miroslavovi Slo-
bodníkovi, Petrovi Dvončovi, Štefanovi 
Bujdákovi, Štefanovi Szolnokymu, An-
drejovi Havlíkovi, Jozefovi Danišovi, Im-
richovi Hrabovskému, starostovi obce,  
a Ing. Petrovi Čelkovi, zástupcovi staros-
tu.
 
Diplomy  a  ceny  Obce  Semerovo  
za  podporu  priateľstva  boli  udelené 
Šatovčanom: Jozefovi Kučerovi, zakla-
dateľovi priateľstva a Čestnému občano-
vi Obce Semerovo, Ing. Františke Jahodo-
vej, starostka obce, TJ Tatran Šatov, Obci 
Šatov, Josefovi Saxovi, Františkovi Berko-
vi, Zdenkovi Peřinkovi, Františkovi Vrbo-
vi, Pavlovi Juhaňákovi, Josefovi Ustýnko-
vi, Ing. Václavovi Kropáčovi, Miroslavovi 
Matuščinovi, Janovi Peřinkovi, Bedřicho-
vi Novákovi, Adolfovi Peřinkovi, Štefa-
novi Ondrejovičovi, Janovi Medvědovi, 
MUDr. Karlovi Hulánovi, Lubošovi Ro-
hovskému, Znovín Znojmo a.s. se sídlom 
v Šatove, ZD Šatov a vzácnym hosťom, se-
nátorovi PČR MUDr. Milanovi Špačekovi  

a poslancom PČR RNDr. Marte Bayerovej 
a Ing. Ladislavovi Skopalovi. Diplomy 
a  ceny  Obce  Semerovo  za  podporu 
priateľstva  boli  udelené na zasadnu-
tí Obecného zastupiteľstva 28. 6. 2007 
bývalým funkcionárom Semerova: 
Oľge Lamyovej, tajomníčke MNV,  Jáno-
vi Šimovi, dvojnásobnému zástupcovi 
starostu a predsedovi FC Semerovo,  
JUDr. Helene Kontrovej, zástupkyni sta-
rostu a 20. 8. 2007, na hodovom maj-

strovskom futbalovom zápase Jozefovi 
Balážovi, dlhoročnému predsedovi TJ 
Družstevník Semerovo.
Odohranie priateľských futbalových 
zápasov ,, starých pánov“ a A mužstiev  
so vzájomným odovzdaním upomienko-
vých predmetov a pohárov, prehliadka 
Maľovaného sklepa perly Šatova, spolo-
čenské posedenie pri príjemnej hudbe 
a ochutnávka slávnych Šatovských vín sú 
neodomysliteľným programom stretnu-
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tí. Spomienky, slzy dojatia, nostalgia, ale 
presvedčenie, že základ 30 rokov pria-
teľstva už nemôže narušiť žiaden ,,živel 
ani nepriateľ“, sme sa s našimi priateľmi 
v neskorých nočných hodinách rozlúčili. 

Dovidenia, Šatovčania, na oslavách 75. 
výročia  vzniku  telovýchovy  a  800  ro-
kov Semerova. 

V rokoch 1978 - 1987 sa výbory TJ zú-
častňovali na zasadnutiach výročných 
členských schôdz v oboch partnerských 
obciach.
Od roku 1996  udeľuje  Obec  Semero-
vo  každoročne  ,,  Cenu  starostu  obce 
Semerovo“ pre  vinára hospodáriaceho 
v Šatove za víno s najvyšším ohodnote-
ním na Výstave vín moravských podob-
lastí s medzinárodnou účasťou v Šatove. 

Pre  zachovanie  histórie  pripomeňme 
mená funkcionárov, ktorí boli vedúci- 
mi  funkcionármi  obcí  a  telovýchov-
ných jednôt a majú zásluhu na rozvoji 
a zachovaní priateľstva.
Z obce Šatov sú to Jozef Kučera, tajomník 

MNV a predseda TJ ,  Štefan Ondrejovič, 
predseda MNV, Oldřich Tomašu, pred-
seda a taj. MNV,  Josef Zeman, tajomník 
MNV,  Jozef Ustýnek, predseda MNV a sta-
rosta obce, Ing. Františka Jahodová, sta-
rostka a zástupcovia starostu, Dr. Karel 
Hulán, Ing. Bohumil Šprynar a Ing. Pavel 
Texl. Za TJ Tatran Jozef Saxa a Miroslav 
Raab, tajomníci TJ, Štefan Bence, Jiří Cile-
ček a Jan Peřinka, predsedovia TJ Tatran 
Šatov.
Z  obce  Semerovo  sú  to: Štefan Rosen-
berg a Oľga Lamyová, tajomníci MNV, Im-
rich Slobodník, Jozef Péteri, Mikuláš Fial-
ka, predsedovia MNV, Imrich Hrabovský, 
starosta obce a zástupcovia starostu Ján 

Šima, JUDr. Helena Kontrová a Ing. Peter 
Čelko.
Za Semerovskú  telovýchovu sú to naj-
mä : zakladateľ a prvý predseda TJ So-
kol Semerovo v roku 1933 Štefan Ujček. 
Druhým známym predsedom bol Štefan 
Róža, v roku 1959 Emil Brezík, od roku 
1969 s názvom TJ Družstevník Semerovo 
bol predsedom Štefan Rosenberg, od roku 
1979 Jozef Baláž, od roku 1991 Ján Šima 
s neoficiálnym názvom FC Semerovo, od 
roku 1999 sa vystriedali predsedovia : 
Karol Bujdák, Miroslav Slobodník, Jaros-
lav Košan, Pavol Šuráni. Od roku 2003 
súčasný predseda Ing. Marek Šemelák. 
Na Valnom zhromaždení telovýchovnej 
jednoty dňa 29. 10. 2006 bola schválená 
oficiálna zmena názvu TJ Družstevník na 
FC Semerovo a uskutočnila sa registrácia 
zmeny názvu TJ Družstevník Semerovo na 
FC Semerovo na Ministerstve vnútra SR.1210
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Na fotografii držiteľ ceny 2007



Obec Semerovo,  941 32   S E M E R O V O . 345,  okres Nové Zámky, Nitriansky kraj 
telefón,  odkazova , fax : +421 - 35/ 64 500 10,  tel. :  64 500 11,  64 500 80,  64 74 101 -  Mobil :   0905  634  035  -  Kód  obce   503533   -    Kód  KÚ  854913 

Najvä šou  pýchou obce s 1380 obyvate mi slovenskej národnosti s  87 % zastúpením  rímskokatolíkov  je  

zreštaurovaná  a  zamurovaná  v  stene  rímskokatolíckeho  kostola v roku 1998. 
PRVÁ  PÍSOMNÁ   SPRÁVA  O  OBCI   Z   ROKU   1210      -     ŽIDOVSKÝ   CINTORÍN   Z   ROKU   1774 

HISTORICKÁ    PE A     OBCE   Z    ROKU    1775 
KRONIKÁRSKE   A KNIŽNÉ   DOKUMENTY   O   SLÁVNOM    RODE    SZEMERE    Z    ROKU  900 

PUBLIKÁCIE   O   OBCI   VYDANÉ   V   ROKOCH     1998,   2001 ,  2006,   2007 

Medzinárodní partneri Obce  :   Obec ŠATOV – esko od roku 1977, Mesto  NISKO – Po sko od  roku 2007.
Medzinárodní partneri Základnej školy Semerovo od roku 2005 : 

Szkola Podstawowa nr. 3 NISKO – Po sko  +  Colegio Público Nuestra Senora de la Antigua CEBOLLA - Španielsko.
V celoslovenskej sú aži ,,DEDINA ROKA 2005“ získala vynikajúce 3. miesto na Slovensku. 

V sú aži ,,INFO in“ roka 2005 v kategórii ,, Priate ský in “ získala 1. miesto,  v roku 2006 - 3. miesto na Slovensku.
V celoslovenskej sú aži ,, DEDINA  ROKA  2001 “ získala  Ocenenie za rozvoj udského potenciálu . 

V celoslovenskej sú aži ,, DEDINA  ROKA  2007 “ získala Cenu  za starostlivos  o zele  a životné prostredie.
V celoslovenskej sú aži „ Slovensko bez bariér 2006 “ získala obec Diplom.  

V  sú aži ,, Najkrajšie kalendáre Slovenska 2007“ bol  kalendár obce zaradený do výstavnej kolekcie.
O b e c      m á       s c h v á l e n é      s t r a t e g i c k é     d o k u m e n t y  :

ÚZEMNÝ  PLÁN   +  PLÁN  ROZVOJA   +   PLÁN  HOSPODÁRSKEHO A  SOCIÁLNEHO ROZVOJA.
Poslanecký zbor má 9 lenov, obecné zastupite stvá sa vysielajú vždy priamym prenosom v káblovej televízii            

s telefonickým spojením do rokovacej miestnosti, uznesenia sú zverej ované vo vitrínach obce a videotexte.    
Obec má Heraldickou komisiou SR schválené symboly, pohladnice, knihy a brožúru o histórii a sú asnosti obce, uložené 

dokumenty s posolstvom pre 22. a 23. st.,  vybudovaný celoobecný vodovod, plynovod, všetky objekty ob ianskej vybavenosti 
plynofikované. V obci  pôsobia :  AGROSPOL Semerovo – družstvo, GAMOTA-AGRO prevádzka, stavebná firma OBNOVA,  výrob a
v elích ú ov, SHR, remeselníci, podnikatelia, advokátska kancelária, dobrovo ný hasi ský zbor s 100 ro nou históriou,  futbalový 

klub s pekným areálom, po ovnícka spolo nos , zväz invalidov, Matica slovenská a súbor Semerov an, ob ianske združenia,          
z obce pochádza celoštátne známy cukrár. Obec má  chránenú lokalitu tehliarskej hliny, artézsky vrt s kvalitou kojeneckej vody,

rybník, zdravotné stredisko, poštu, knižnicu, kultúrny dom s kinom, obchodnú a pohostinskú sie .
V katastri je as  európskej chránenej lokality ,,Krivé hrabiny IK SKEUV0086“ s výmerou 125,9 ha  s cie om zachovania biotopov- 
Karpatských a panónskych dubovo-hrabových lesov, Panónsko-balkánske cerové lesy, Eurosibírske dubové lesy, stupe  ochr. 4.  

V roku 2000 ob ania z príležitosti 790. výro ia prvej písomnej zmienky o obci  zadovážili nový stredný zvon  a  postavili novú 
modernú zvonicu pri Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je z roku 1712.  

V  roku  2005  ob ania  so  zbierky  doplnili  zvonicu  o  malý zvon  a  námestie  o  novú  sochu  patrónky obce. 
Základná škola s právnou subjektivitou má 9 tried so 153 žiakmi z obcí SEMEROVO a ECHY, 
  je držite ka CENY OBCE za úspechy vo výchovno-vyu ovacom procese a reprezentáciu obce v rokoch 1990 – 2002, 

   využíva prvky Regionálnej  výchovy ITV,  je zapojená do  projektov  INFOVEK,  ZDRAVÁ  ŠKOLA,  OTVORENÁ ŠKOLA, 
SOCRATES / COMENIUS 1,  je školiacim strediskom Microfoft  IT Akademy,  INFOVEK-u,  má samostatný pavilón 

 telocvi ne a jedálne, športový areál,  vlastné zošity s logom školy a erbom obce  s informáciami o histórii obce, školy. 
Materská škola s 34 de mi s pekným areálom a moderným vybavením,  od  1. 7. 2002  pri lenená  k  obci.

              Od roku 1993 má káblovú televíziu s televíznym vysielaním 
          INFOKANÁLU SEMEROVSKEJ  TELEVÍZIE + MAGAZÍN + VIDEOTEXT 

V obci sú pochovaní významní rímskokatolícki k azi - bernolákovci : 
Ján  ZAKLÚKAL - Narodil sa 23. mája 1807 v Kösztolczi v Ostrihomskej stolici. Od roku 1938 bol farárom v Semerove.  

V Semerove založil elementárnu školu a  prvé združenie vlastníkov pôdy v roku 1840. Svoje práce publikoval cez  Spolok sv. Vojtecha v Trnave.   
Zomrel 7. júla 1871 v Semerove ako 63 - ro ný, kde je aj pochovaný.

Anton  KRŠÁK - Narodil sa 5. júla 1769 v Námestove. Od roku 1815 sa stal k azom v Semerove, bol lenom Slovenského u eného tovarišstva.   
Zomrel d a 14. decembra 1828 v Semerove, kde je aj pochovaný.

Štefan   CHOVANEC - Narodil sa 23. júla 1840 v Bohdanovciach pri Trnave. Bol   spoluzakladate om  Matice  slovenskej 
a Slovenského katolíckeho patronátneho  gymnázia  v  Kláštore  pod  Znievom .  Od roku 1871 bol lenom výboru Spolku sv. Vojtecha.                  
Od 21. septembra 1871 bol k azom v Semerove,  kde 17. marca 1878 ako 38 - ro ný zomrel. Pochovaný je na semerovskom cintoríne. 

Oznámenie o jeho úmrtí priniesli Národné noviny, Obzor, Katolícke noviny a iné.
alšie  informácie  získate  na   internetových   stránkach  Obce   a    Základnej    školy   SEMEROVO

         www.semerovo.sk         www.zssemerovo.edu.sk        obec.semerovo@stonline.sk      zssemerovo@stonline.sk 



                                                                                
                                         
                                        za príkladný rozvoj  a modernizáciu vzdelávania, rozvíjanie kultúrno–historického povedomia   detí,           
                                                úspešnú reprezentáciu obce a šírenie dobrého mena Semerova  v rokoch 1990 – 2002                              
                                                                oficiálna web. stránka školy    :  www.zssemerovo.edu.sk
                                                        e-mail  :  zs.semerovo@stonline.sk,        zkkladne@zssemerovo.edu.sk

                                         telefóny : +421 (0)35/64 500 50,   64 500 51,   fax  :  035 / 64 500 53
Základné údaje : 

Základná škola, Semerovo . 110,  941 32  SEMEROVO,  s  právnou  subjektivitou  od  1. 1. 2002
I O: 37860810, DI : 2021605641
Základná škola, Semerovo . 110  je spolo ným školským obvodom                                                    
obcí Semerovo – echy s po tom žiakov 153
Elementárna škola v obci Semerovo bola založená v roku 1780 
Zria ovate  - Obec Semerovo, 941 32 SEMEROVO . 345
Riadite ka - PaedDr. Vlasta Hrabovská 
Žiaci základnej školy majú vlastné zošity s logom školy a erbom obce  
okres Nové Zámky, kraj Nitriansky,  Slovenská republika
Zemepisná poloha:      48° 01667' 0 N severnej šírky (DMS)  

                                                18° 21'       0  E východnej d žky (DMS) 
Škola podporovaná projektmi :

INFOVEK Slovensko  
SOCRATES / COMENIUS 1 / Spojené Krá ovstvo, Írsko, Španielsko, Po sko, SR / 
ŠKOLA BUDÚCNOSTI 
PIRŠ
OTVORENÁ ŠKOLA 
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
Ministerstvom školstva SR  
Projektom Vrá te šport do škôl  
Spolo nos ou Slovak Telecom + E - Slovakia + Obcou Semerovo 

Škola zapojená do celoslovenských a medzinárodných projektov:  
INFOVEK + ŠCI  +  držite kou certifikátu  MICROSOFT  IT  ACADEMY + ŠKOLA BUDÚCNOSTI + 40UP
OTVORENÁ ŠKOLA  - INFOVEK -  ŠPORT – VZDELÁVANIE 
DIGITÁLNE  ŠTÚROVSTVO - MDPaT  SR      
SOCRATES / COMENIUS 1   2005 / 2008   
 eTwinning                   GLOBAL EDICATION WEEK 
ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE – S  CERTIFIKÁTOM  MŠ  SR 
ŽIVÁ  PRÍRODA - MIMORIADNA CENA  SAŽP,  ENVIROPROJEKT   
ZDRAVIE  NA  ŠKOLÁCH,  REGIONÁLNA   VÝCHOVA ,  ITV   

       motto projektu regionálnej výchovy:  ,,  JE   Š ASTÍM,   AK   NÁM   CESTU   DO   BUDÚCNOSTI
                                                                            POMÁHA   OBJAVOVA    AJ   NAŠA   MINULOS   “ 

Najvýraznejšie celoštátne úspechy školy : 
Bábkarsky súbor Slnie ko, najúspešnejší reprezentant školy a obce v histórii  v rokoch 1978- 1988 
ú astník Scénickej žatvy 1980,1981, 1982, 1983, dvojnásobný ví az celoštátnych sú aží 1981, 1982 

Slovenský slávik - Rados  v rodine -  S hviezdi kou ORION  -  Mama, otec, chcem ži  v Európe 
Mladý tvorca 2000  -  Cesta a ja – Renault Slovensko  -  Pozri, aký som šikovný – Miss a Boy 

Pre o mám rád sloven inu, pre o mám rád Slovensko  - Živá príroda  -  MAKS 
Slovanská piese   - Báse  2004  -  Škola v Európe  -  Szanujmy Matke Ziemie - GLOBAL EDICATION WEEK

Škola reprezentovala obec na celoštátnych a medzinárodných podujatiach :
III. ro ník Ve trhu environmentálnych výu bových programov 2004  
Fórum pedagogiky 2004, Reminiscencie na Fórum pedagogiky 2004  
Creative Classrooms 2004 - Severné Írsko
SOCRATES/COMENIUS 1  2005/ 2008 – Partnerstvo škôl  ,,You and me, all together “ ,,Ty a ja, všetci spolu“ 

                Koordinujúca škola  : Základná škola SEMEROVO  SR – stretnutie 16. – 21. 10. 2006 +  06/2008 
              Partnerské školy  :      Szkola Podstanowa 3, NISKO, Po sko - stretnutie  10. 2005 + 05/2007    

                                                          CP Nuestra Senora de la Antigua   CEBOLLA, Španielsko - stretnutie 05/2006 + 11/2007    
z projektu odstúpili : St. Patrick´ s Primary School, GORTIN, Spojené Krá ovstvo,  Scoil na Croise Naofa, KILMACTHOMAS , Írsko
ROADSCHOW – Otvorená škola 2006,  MSITA KickOff MS IT Academy 2006,  Fórum pedagogiky 2006,
Environmentálna konferencia ,,Environmentálna výchova v projektoch škôl podporovaných MŠ SR“ 2004 – 2006

Mimoškolské vzdelávacie krúžky pre žiakov : Angli tina hrou, Detský svet, Druhácky krúžok, Futbalový krúžok,    
              Krúžok anglického jazyka, Literárno-dramatický krúžok, Mulltimediálny krúžok, Regionálno-enviromentálno-výtvarný,                 
      Práca s po íta om ml. žiaci, Práca s po íta om st. žiaci, Športový krúžok, Žurnalistický krúžok, itate ský krúžok, ísla v obrazoch.

predsavzatie   pedagogického  zboru   : ,, Sme malý národ a nikto za nás nevychová naše deti. 
          Preto záleží na každom u ite ovi, aby vedel a chcel realizova  seba v prospech budúcnosti " 
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Parlament Českej republiky usta-
novil dňom 22. 6. 2007 obec Šatov 

,,městysem„ 
( na základe mestských výsad 
v historických dokumentoch).  

Blahoželáme! 

Vydala: Obec Semerovo  
s pomocou dotácie Nitrianskeho 

samosprávneho kraja v roku 2007
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Vyjadrujeme úprimné poďakovanie 
predsedovi NSK Doc. Ing. Milanovi Belicovi, PhD. 

a 
poslancom zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 

za dotáciu na cestovné náklady 
a

dotáciu na vydanie 
Bulletinu

30. výročia  priateľstva medzi 
Obcou  SEMEROVO z okresu Nové Zámky v Nitrianskom kraji, SR 

a
Obcou ŠATOV z okresu Znojmo v Juhomoravskom kraji, ČR
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