OBEC ŠAKVICE

PROGRAM OBNOVY VENKOVA
2015-2019

Program schválen zastupitelstvem obce dne 11.2.2015, č.usnesení 11/2015/Z1
Drahomíra Dirgasová,starostka obce, v Šakvicích dne 12.2.2015

Rozsah řešení „PROGRAMU OBNOVY VENKOVA“ byl upřesněn za spolupráce
občanů Šakvic s představiteli obecního zastupitelstva obce Šakvice. Pro vypracování
programu bylo použito aktuální fotodokumentace, aktuálního průzkumu obce,
zpracovaných architektonických studií a projektových dokumentací poskytnutých
obecním úřadem.
Občanská vybavenost
 Pokračovat v opravách budovy ZŠ a MŠ Šakvice na ul.Hlavní – nová střecha,
fasáda, rekonstrukce odpadů ZŠ, vstupní brána ze zadní části zahrady.
 Využití volných obecních nemovitostí a prostorů v nich – kinorestaurant, budova
MŠ na ul.Dlouhé, budova školních dílen.
A)KINORESTAURANT- celková rekonstrukce budovy včetně venkovních úprav
a fasády, odvodnění budovy, rekonstrukce topení a výměna oken v 2.NP.
B) BUDOVA SOUČASNÉ KNIHOVNY : zateplení, vnitřní úpravy.
C)DÍLNY:sociálky, přístřešek pro auto, vnitřní úpravy.
D)BUDOVA MŠ na ul.Dlouhé: rekonstrukce zbývající části, venkovní úpravy,
doplnění herních prvků.
 Vybudování archivu v podkroví budovy OU.
 Dobudování inženýrských sítí v lokalitách určených pro výstavbu RD-u hřiště,
Podhrází, Polní, za školkou, Vinohradní, u bývalé sýpky.
 Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu.
 Průmyslová zóna- pozemková úprava, příjezd k průmyslové zóně mimo obec.
 Vybudování hřiště na skok do dálky pro ZŠ.
 Rekonstrukce parku na Isidoře- oprava dětských prvků, lavičky, oprava tanečního
parketu, úprava okolí.
 Rekonstrukce autobusové zastávky na horním konci -bezbariérový přístup,
chodník.
 Úprava hřiště u hřbitova.
 Rekonstrukce zbývající části hřbitovní zdi.
 Pozemkové úpravy.
 Kabiny na fotbalovém hřišti: napojení na kanalizaci, dlažba pod přístřeškem,
rekonstrukce zadní části budovy.
 Oplocení fotbalového hřiště.
 Dům sociální péče.
 Podpora rekonstrukce fary a budovy sokolovny.
 Rekonstrukce tanečního parketu za sokolovnou včetně přístřešku pro muzikanty.
 Bezpečné přechody, dopravní značení v obci.
 Pokračovat v odstraňování nepovolených staveb u VD Nové Mlýny a v katastru
obce.
Místní komunikace
 Rekonstrukce komunikace na ul.Polní a lokalita pro výstavbu RD za školkou.
 Rekonstrukce chodníků v obci –priorita Kopeček, Votavova ulička.
 Oprava místních komunikací.

 Oprava polních cest.
 Cyklostezka kolem VD Nové Mlýny.
Životní prostředí
 Úprava a údržba veřejného prostranství a výsadba veřejné zeleně v obci.
 Rekonstrukce ČOV a dobudování kanalizace v obci.
 Oprava křížů v obci a v okolí obce.
 Výsadba remízků v okolí obce.
 Výsadba alejí v okolí obce.
 Protierozní opatření.
 Rekultivace bývalé skládky.
 Rybník.
 Výsadba lužního lesa podél VD Nové Mlýny (výsadba navazující na Obecní hájek
a nový lužní les u polního hnojiště).
 Odstranění nepovolených staveb v okolí VD Nové Mlýny a v katastru obce.






Kultura a sport
Vydávání Šakvického zpravodaje
Vítání nově narozených občánků
Pořádání kulturních a společenských tradic.
Podpora zachování kulturních tradic.
Podporovat činnost zájmových, společenských a sportovních organizací.







Priority
Rekonstrukce ČOV a dobudování kanalizace.
Komunikace ul.Polní a za školkou.
Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ na ul.Hlavní a MŠ na ul.Dlouhé.
Dobudování inženýrských sítí pro výstavbu RD.
Dokončit pozemkové úpravy.

Cíl programu obnovy venkova
Program je zaměřen na hospodářský rozvoj obce, stavební obnovu hospodářských a
obytných objektů, obnovu a výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury a
péči o krajinu. Cílem je podnítit a podporovat obyvatele vesnic a jejich samosprávy
k tomu, aby se pokud možno vlastními silami snažili o rozvoj zdravého prostředí a
ekologicky nezávadného hospodářství, jmenovitě o:
- udržení, obnovu a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, životního stylu,
pospolitosti venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní odpovědnosti za obnovu a
rozvoj obce.
- zachování a obnovu vlastního obrazu obce, jejího organického sepětí s krajinou,
specifického rázu venkovské zástavby, její přirozené a jedinečné působivosti v místě a
krajině.
-úpravu a čistotu veřejných prostorů a staveb, zlepšení občanské vybavenosti a
technické infrastruktury včetně zbudování zařízení pro ochranu a zvelebení životního
prostředí.
-udržení, obnovu a účelné využití přirozeného produkčního potenciálu okolní
zemědělsky využívané krajiny v návaznosti na vhodnou organizaci a využití pozemků při
zachování a rozvíjení jejich přírodní, obytné a estetické hodnoty.

Vývoj obce
Území Šakvic bylo osídleno už od mladší doby kamenné, rozvíjelo se v době bronzové,
zejména v blízkosti potoka Štinkavky. Největší počet archeologických nálezů pochází z
doby hradištní. Podle listiny z johanitského archívu z 13. stol. byla v Šakvicích komenda
templářů, mluví se o tvrzi.
Dnešní obec Šakvice se poprvé připomíná až v r. 1371 pod jménem Číčovice, kdy
markrabí Jan Jindřich daroval Volfovi z Přítluk místní rychtu se dvěma lány
s podmínkou, že pustou obec znovu osídlí. V roce 1385 byli majiteli této osady Mikuláš
Rulant a Jan z Holoubka, kteří prodali Číčovice panu Benešovi z Kravař, který ihned
čtvrtinu patronátního práva nechal věnem Anně ze Šternberka, manželce Hartneida z
Lichtenštejna. Zbývající část zdědil r.1398 jeho syn Jan a r.1400 vnuk Benešek, který
zemřel bez dědiců. V r.1423 získal Číčovice Jan Jičínský z Kravař, tehdy byla ves
zničena vojskem uherského krále Zikmunda, české obyvatelstvo vypuzeno, ves byla

vypálena a znovu osídlena obyvateli z okolních osad. Po smrti Jana Jičínského (r.1435)
získal Šakvice (jak byla ves poprvé nazvána) pan Pertolt z Lipé. Během krátké doby
náležely Šakvice ke třem různým panstvím. Kolem r. 1414 byla obec na krátký čas
součástí panství mikulovského, později velkopavlovického a od r.1512 hodonínského.
Šakvice zůstaly rozděleny mezi Lichtenštejny a následníky pánů z Kravař až do r.1527,
kdy se staly částí pavlovického panství a jejich malý podíl byl prodán Linhartem a Janem
z Lichtenštejna panu Janu st. ze Žerotína na Strážnici.Ten jej téhož roku přenechal Janu
z Lipé, čímž byly Šakvice opět spojeny v jeden celek. Již v roce 1533 se sem dostali
novokřtěnci. Když byli v r.1621 ze Šakvic vypuzeni, zůstal po nich tzv. Toufarský dům
se sklepem a panská louka Toufarka. V r.1594 byly Šakvice prodány hrabatům Sahnům
z Neuburgu, v letech 1600-1614 vlastnil ves hrabě Illiez , po něm až do r. 1650 páni
Žampachové z Potuštejna. V době třicetileté války (1618-1648) byla obec silně poničena,
přežila jen třetina obyvatel. V letech 1650-92 získala Šakvice hrabata z Oppersdorfu, od
r. 1692 spravoval Šakvice Jan Adam z Lichtenštejna, od r. 1750 Maria Antonia, kněžna
z Lichtenštejna. V r. 1762 byly Šakvice přidány k Pavlovicím do správy císaře
Františka I.
V letech 1850-1960 náležela obec k okresu hustopečskému, pouze v letech 1938-45
k židlochovickému a od roku 1960 se stala součástí okresu Břeclav.
Na půdorysu dnešní vsi je patrná plánovitost rozložení selských gruntů po obou stranách
široké návsi zvaná Dědina.
Obecní znak
má podobu stříbrného štítu s červeným templářským křížem. Je rozdělen do čtyř polí. V
každém je zakreslen jeden symbol. V prvním je znázorněna doleva obrácená kočka se
zdviženým ocasem, ve druhém čejka s červenou zbrojí, ve třetím poli je doleva obrácený
černý lev a ve čtvrtém černý papežský kříž, který je velmi ojedinělý. Na Moravě se
vyskytuje pouze na 10 kostelích.
Obecní prapor
Motivem je půdorys vojenských římských táborů, které byly vybudovány v době tažení
Marka Aurelia proti Markomanům a Kvádům ve druhé polovině 2. století. Tyto tábory byly
na Břeclavsku objeveny leteckým snímkováním a na praporu jsou zakresleny jako tři kolmo
položená červená obdélníková pole na bílém podkladě. Pole mají zobrazovat tři pochodové
tábory římských vojáků. Délka každého pole je rovna třetině délky praporu a šířka má
velikost jedné třetiny šířky praporu. Poměr stran praporu je 2:3.

Pamětihodnosti obce
Kostel sv. Barbory – z přelomu 12.a 13.století s gotickým
jádrem. Vzácná gotická žebrová klenba zůstala dochována
v presbytáři kostela. V r.1801 zachvátil kostel velký požár, již
v r.1802 byl znovu vystavěn a vysvěcen. Při opravě kostela v
březnu 2000 byly objeveny malby a prvky sahající až do 12.
století

Socha sv. Isidora - patrona rolníků z roku 1748. Sochu obci
darovala Marie Antonie z rodu Lichtenštejnů.

Socha Sv. Jana Nepomuckého s prosebnicí – Sousoší obci darovala v r. 1724 Marie
Antonie z rodu Lichtenštejnů.

Socha Nejsvětější Trojice - stojí na návsi, kam byla umístěna r.1913 na náklady manželů
Josefa a Barbory Karasových.

V kanceláři starostky se nachází historický stůl z r. 1783, na jehož desce jsou intarzované
monogramy radních té doby a rok vzniku. Ze stejného období pochází i masivní obecní
pokladna.

Současnost
Šakvice jsou známé dechovou hudbou Sokolka, Túfaranka a dětským folklorním souborem
Hanýsek. Každý rok, vždy třetí červencovou neděli se konají krojované hody.

