ŠANOV
Šanov patří mezi nejstarší obce Znojemska. Je uvedena již v listině knížete Břetislava údajně z roku 1046 jako
majetek staroboleslavské kapituly. I když jde o falzum vyhotovené až ve dvanáctém století, nelze o starobylosti
Šanova pochybovat. Ves je zmíněna také v listině dle historiků z let 1131 nebo 1141 jako majetek znojemského
kostela. Na dochované pečeti ze 14. století měl Šanov typicky zemědělské náčiní - radlici. Linky a v pichy kolem
ní byly považovány za obilní rostliny a pylová zrnka. Toto znamení šanovští povýšily na obecní znak.

Šanov zaznamenal po roce 1989 velký rozvoj díky nové výstavbě rodinných domů. Sportovní a kulturní areál
nabízející taktéž ubytování činí z obce centrum sportu, turistiky a především cykloturistiky. Důkazem je místní
Muchova cyklostezka, která navazuje na všechny důležité cyklotrasy v regionu. Světoznámý malíř Alfons Mucha
je tím, po kom nese cyklostezka své jméno. Právě po ní se dostanete k Emině zámku, kde započala kariéra tohoto
celosvětově uznávaného malíře. Krajina v okolí Emina zámku s řekou Jevišovkou a Přírodní rezervací Karlov
zaujala i Maxe Dvořáka, významného historika umění, který na zámku také pobýval. V současnosti je zde umístěn
ústav sociální péče, proto není zámek přístupný veřejnosti. Kolemjdoucí však mohou obdivovat komplex
zámečku s půvabným parkem, jenž zapadá do okolní přírody. Genius loci tohoto místa vás bude provázet po celé
trase Muchovy cyklostezky. Ta vás dále zavede do Přírodní rezervace Karlov, jedné z nejstarších na Znojemsku
(vyhlášena byla roku 1933).

Na samé hranici Přírodní rezervace Karlov vyvěrá pramínek vody, nad nímž byla postavena Hraběcí studánka.
Důkaz o jejím stáří podává nápis na stavbičce nad studánkou v době letopočtu 1810. Obec Šanov zde pravidelně
od roku 2009 pořádá jarní slavnost Otvírání studánky. Součástí programu je vystoupení dětí v rolích královničky,
vodopanenek, klíčníka a strážců studánky. Novodobá slavnost si získal v regionu velké povědomí a účastní se jí
stovky lidí, především rodin s dětmi. Atmosféru obce dotvářejí aktivní spolky, jako jsou hasiči, tělovýchovná
jednota, chovatelé okrasného ptactva a občanské sdružení starající se o okrášlení obce pořádáním akcí pro
všechny věkové kategorie obyvatel.
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