ŠAKVICKÝ
MK ČR E 20162

K
V
Ě
T
E
N

ZPRAVODAJ
Číslo 01/2011

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
nyní se Vám dostává do rukou první vydání periodického tisku pod
názvem „Šakvický zpravodaj“, jehož prostřednictvím bychom Vás chtěli
informovat o základním dění v obci.
V dubnu tohoto roku jsme požádali ministerstvo kultury o povolení k
vydávání periodického tisku pod názvem „Šakvický zpravodaj“ s obsahovým zaměřením „informace pro občany o dění v obci“. Tento periodický tisk bude vycházet
nepravidelně, asi 4x ročně, počet výtisků 200 kusů, Vydavatelem je OÚ Šakvice, výtisk je neprodejný. Odpovědnou osobou je paní Ivana Martinková, další členové, kteří se budou organizačně
podílet na vydávání zpravodaje jsou Zuzana Francová, Lenka Valíková a Drahomíra Buchtová.
Vaše náměty, informace a postřehy z naší obce můžete zasílat na adresu : sakvice@sakvice.cz,
knihovna.sakvice@seznam.cz.
Dirgasová, starostka

Zaujalo nás:

Oprava sousoší Sv. Trojice
Zrestaurované sousoší Nejsvětější Trojice
v Šakvicích už stojí na svém místě. Pomocí jeřábu bylo umístěno 21.3.2011 na ulici
Hlavní. K opravě došlo na poslední chvíli,
nešlo jen o celkové zchátrání, ale chyběly i jednotlivé části. Vrcholem devastace
bylo poničení P.Marie. V ranních hodinách
5.května 2007 byla nalezena v blízkosti
sousoší poškozená hlava P. Marie. Kamenná hlava byla uchovávána ve farní budově
a později vystavena k veřejné úctě u hlavního oltáře šakvického kostela Sv.Barbory
- patronky umírajících. „Umírající“, téměř
100 let staré sousoší, bylo konečně demontováno a odvezeno k odbornému restaurování 26.7.2010 do dílny p. .Jana Leitgeba v
Blansku.
Čtěte na staně 5

PODĚKOVÁNÍ
Sestry Marie a Jarmila Šmídovy, ul.Přívozní, se již delší dobu starají o úpravu okolí hřbitova. Patří jim poděkování!
Děkujeme panu Josefu Votavovi a jeho firmě Stolařství Votava za bezplatné zhotovení
vchodových dveří do místního kostela svaté Barbory.
Poděkování patří i panu Jaroslavu Brúčkovi za přečalounění lavic v kostele a všem
občanům, kteří svým finančním darem na tuto opravu ochotně přispěli.
Rovněž děkujeme i všem ženám, které se podílely na jarním úklidu našeho kostela.

www.sakvice.cz

Obsah:
Slovo na úvod

str. 1

Obec informuje
Problémy, které trápí
Informace pro občany

str. 2
str. 2

Stalo se
Akce „PLATAN“
Obecní lesík
Oprava sousoší
Výstava vín

str. 3
str. 3
str. 3
str. 4

ZŠ a MŠ
Spojené ročníky
Něco o MŠ
Anketa v MŠ
Co se nám povedlo
Co nás čeká

str. 5
str. 5
str. 6
str. 6
str. 6

Šakvické spolky
Stolní tenis
Fotbal
Cesty s DH Sokolkou
Otázky pro myslivce

str. 7
str. 7
str. 8
str. 9

Zájmy občanů
Klub maminek
Cvičení žen i mužů

str. 10
str. 10

Seznamte se
Svaz těl. postižených
Obecní knihovna

str. 11
str. 11

Informace na závěr
Pošta
COOP Jednota
Obecní úřad
Pozvánka za kulturou

str. 12
str. 12
str. 12
str. 12

Redakční rada:
Ivana Martinková
Zuzana Francová
Lenka Valíková
Drahomíra Buchtová

Šakvický zpravodaj – číslo 01/2011

Obec informuje

Problémy, které trápí...
Soustavně se na hřbitově ztrácí nářadí-konvice, motyky, kbelíky atd. Proto žádáme spoluobčany,aby si více všímali těch, kteří se občas zapomenou a odnáší si toto
nářadí domů. Upozorňujeme, že popelnice na hřbitově slouží jen na květiny a kalíšky. V případě, že likvidujete objemnější kytky, dávejte je do kontejneru u hřbitova.
Pokud odnášíte ze hřbitova kalíšky, vhazujte je do popelnic, a ne do zahrádek v okolí
hřbitova. Věříme, že to neděláte úmyslně, ale prostě se jen zapomenete, s někým si
povídáte a v půli cesty si uvědomíte, že máte v ruce kalíšek a nechce se Vám vracet
k popelnici. Tak ho prostě odhodíte do nejbližší zahrádky. Příště, až se Vám něco
takového stane, tak si představte, že jde o Vaši zahrádku.
Přestože je nyní otevřena skládka každý sudý týden v sobotu, začaly se množit
případy, kdy občané složí domovní odpad u plotu skládky ve dnech, kdy je skládka
zavřena a nebo ukládají domovní odpad v okolí skládky. Je potřeba, abyste si uvědomili jednu věc. Na domovní odpad Vám slouží popelnice. Rovněž máte možnost
zdarma vozit domovní odpad na skládku do kontejnerů. Náklady na svoz popelnic a
kontejnerů musí někdo zaplatit. V současné době tuto službu dotuje obec. Pokud se
nezmění přístup některých lidí, budeme muset likvidovat černé skládky a přistoupit
ke zvyšování poplatku za popelnice. To již půjde z kapsy nás všech. Proto Vás žádáme, abyste si začali všímat těchto nezodpovědných lidí,
protože jejich nezodpovědnost zaplatíme všichni.
Proto se nyní soustředíme na to, abychom zjistili, kteří občané ukládají odpad mimo vyhrazená místa. Do této akce jsme zapojili i
některé naše občany. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že využijeme zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 47 . Při
porušení tohoto zákona mu bude uložena pokuta až do výše 50 tis. Kč.
Dirgasová, starostka

INFORMACE PRO OBČANY
• Zastupitelstvem obce bylo schváleno zrušení Obecné závazné
vyhlášky č. 4/2005 o místním poplatku ze vstupného.
• Podařilo se odkoupit pozemek p.č. st. 567 a 1022/22 - pod fotbalovými kabinami od Státního statku Jeneč za dohodnutou kupní
cenu 35 540,- Kč.

v uličce dobudován až po panelovou cestu.
• Ve výběrovém řízení na opravu střechy bývalých školních dílen
byla vybrána firma Kralovič Stanislav, Hustopeče. Oprava střechy
bude provedena v termínu od 1.6. - 31.7.2011.
• Na ulici Hlavní byl proveden postřik stromů proti škůdcům.

• Byl schválen nový název ulice „ Podhrází“ v lokalitě naproti bývalého JZD. Na této ulici bylo vybudováno provizorní veřejné osvětlení.

• Na dětském hřišti byla provedena revize herního zařízení. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, drobné opravy provedli
zaměstnanci OÚ.

• Bylo zprovozněno osvětlení na místním fotbalovém hřišti.
• V souvislosti s rekonstrukcí ČOV a dobudováním kanalizace v
obci byla sepsána smlouva o dílo na inženýrskou a projektovou činnost akce „Šakvice, kanalizace a ČOV “ s firmou AP INVESTING, Brno.
Předmětem smlouvy je zajištění inženýrské a projektové činnosti
na rekonstrukci ČOV a dobudování kanalizace.
• V současné době probíhají dokončovací práce na Změně č. 2
regulačního plánu rekreační oblasti Šakvice. Touto změnou se
doplňují stávající rekreační plochy o individuální rodinnou rekreaci.
Plocha je vymezena pozemky od tzv. „Žlíbku“ až k hranici katastrů
obcí Šakvic a Nových Mlýnů, od břehové čáry po horní obslužnou
komunikaci p.č. 1578/2.
• S firmou J. Kuchyňka byla uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace „komunikace“ k RD č.p.219 na ul. Kopeček.
• S firmou Vak Břeclav byla uzavřena Smlouva o dílo – zpracování
projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci „Šakvice, ul. Nádražní, vodovod I. ETAPA“ .
• V uličce u kostela mezi RD čp. 24 a čp.25 byla vybudována část
chodníku. Tuto stavbu provedla firma Zdeněk Růžička, Velké Němčice. V případě, že koncem roku vyšetří obec peníze, bude chodník

2

• Pracovníci OÚ provedli úklid v lokalitě bývalé skládky „šutrák“.
Plast, kovy a vše ostatní ,co sem nepatří , bylo roztříděno do kontejnerů. V současné době probíhají práce na dokončení oplocení
skládky.
• Probíhají opravy na ČOV. Jedná se o závady neodkladné, které
musí být odstraněny do 30.6.2001.
o Výměna (oprava česlí) před dešťovou zdrží
o Výměna česlicového koše ve vstupní čerpací stanici splaškových
vod
o Výměna odtokového žlabu na biologické jednotce
o Výměna rozdělovacího objektu u nátoku na biologickou jednotku
• Od ledna tohoto roku máme nové web. stránky obce
www.sakvice.cz. Pokud máte aktuální informace o dění v Šakvicích
z jakékoliv oblasti, můžete je zaslat na e-mailovou adresu:
sakvice@sakvice.cz nebo přímo správci těchto stránek (Ladislav
Kukumberg, L.Kukumberg@seznam.cz).
• Na místní skládce je nyní otevřeno od 14:00 do 16:00, každý sudý
týden v sobotu.
Dirgasová, starostka
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Výsadba stromů „poprvé“: Akce PLATAN
Na dvoře místní sokolovny byla provedena výsadba 5 PLATANŮ. Cena jednoho stromu je 2500,- Kč. Organizátorem celé akce
byl p. Petr Svoboda, dopravu stromů zajistil p. Nevěděl Jiří.
Sponzory této akce jsou:
DH Túfaranka
DH Sokolka
Zdeněk a Věra Cechmeistrovi
Milan a Marcela Godanyovi
Jiří a Marcela Nevědělovi
Mirek a Eliška Nevědělovi
Petr a Milada Svobodovi
Lumír a Veronika Svobodovi

2 330,- Kč
2 330,- Kč
2 330,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
2 500,- Kč
500,- Kč
1 500,- Kč
Petr Svoboda

Výsadba stromů „podruhé“: Na místě bývalé skládky vyrostl
obecní lesík
V neděli 17.dubna při příležitosti Dne Země bylo možné zúčastnit se
jedinečné akce sázení stromů na místě bývalé skládky. Každý, kdo
dorazil na výzvu paní starostky s rýčem a konví na vodu, si vyzvedl stromek (topol černý) a pustil se do sázení. Nešlo o žádnou velkou námahu. Jámy byly připravené předem tak, aby stromky rostly
v dostatečných vzdálenostech od sebe. Stačilo přinést si na vybrané
místo trochu lepší zeminy z hromady, která sem byla dovezena pro
tento účel, načepovat vodu z nádrže a ustřihnout si kousek pletiva na
ochranu před zajíci.
Akce byla vyhlášena jako možnost zasadit
stromeček pro sebe, pro své děti nebo jen
tak. Pro zájemce byly vyrobeny zalaminované jmenovky k označení stromku. To, že
stromeček může nést jméno, byla hezká
motivace pro všechny, kteří chtějí mít pěknou památku třeba pro budoucí pokolení☺.
Dorazilo kolem 150 lidí a zasadilo se celkem 160 stromků.
Po práci následovala zábava. Pohodové posezení na myslivně s občerstvením pro děti i
dospělé zdarma. Počasí se vydařilo a nálada byla příjemná.
Topoly by měly časem zkrášlit místní bezlesou krajinu. Počítá se s tím, že každý se bude
i nadále o svůj zasazený stromeček starat. Předběžně je v plánu, že by na místě stála i
nádrž s vodou, aby si každý svůj stromeček při cestě kolem mohl zalít. Po úspěchu této
akce by mohly mladé stromky nahrazovat i postupně umírající jabloně podél cesty na
přehradu, nebo na některých dalších obecních pozemcích.
- fra-

ZAUJALO NÁS

Oprava sousoší SV. Trojice
Zrestaurované sousoší Nejsvětější Trojice v Šakvicích už stojí na svém místě. Pomocí jeřábu bylo
umístěno 21.3.2011 na ulici Hlavní. K opravě došlo na poslední chvíli, nešlo jen o celkové zchátrání,
ale chyběly i jednotlivé části. Vrcholem devastace bylo poničení sochy P. Marie. V ranních hodinách 5.května 2007 byla nalezena v blízkosti sousoší poškozená hlava P. Marie. Kamenná hlava byla
uchovávána ve farní budově a později vystavena k veřejné úctě u hlavního oltáře šakvického kostela Sv.Barbory-patronky umírajících. „Umírající“, téměř 100 let staré sousoší, bylo konečně demontováno a odvezeno k odbornému restaurování 26.7.2010 do dílny p.Jana Leitgeba v Blansku.

pokračování str.4 <
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K zrestaurování mohlo dojít jen díky dotaci ministerstva pro místní rozvoj, která činila 300
000 Kč. Obec ještě přispěla částkou 130 000 Kč. V ceně jsou zahrnuty i opravy některých
drobnějších sakrálních staveb – křížů v Šakvicích.
V závěrečné zprávě o koncepci restaurátorského zásahu p.J.Leitgeb popisuje způsob renovování soch a upozorňuje na mimořádné zvětrání povrchu. Odlitek holubice z lehké slitiny
byl nastříbřen, části svatozáří ozlaceny… Pokud jde o sochu P.Marie, byla zhotovena z pískovce kopie, která je zabudována v tomto sousoší. O umístění původního zrestaurovaného
originálu v Šakvicích se v současnosti rozhoduje.
Celé sousoší i s podstavcem měří přes 5 metrů. Je tvořeno Sv.Trojicí, sochou P. Marie a
postavami Sv.Petra a Pavla. Pod P.Marií je nápis: „Sv.Panno Maria do nebe vzata, oroduj za
nás.“ V spodní části je nápisová deska z kararského mramoru s modlitbou k úctě Sv.Trojice.
Zcela dole je vytesaná značka kamenické dílny „A.Loos Brno“. Na opačné straně jsou nápisy
donátorů z r.1913.
Díky ochotě místního duchovního správce P. Fr. Schnittera OPraem jsme mohli v starobylé
farní kronice číst ze zápisu r.1913: „Trvalou památku pojistili si zbožní manželé Josef a Barbora Karasovi, kteří nákladem asi 3000 K dali uprostřed osady naproti faře postaviti kamennou sochu Nejsv.Trojice. Svěcení této sochy bylo vykonáno dne 31. srpna 1913 v neděli
dopoledne. Sochu posvětil místní farář Rudolf Sedláček. Při této slavnosti byla sloužena
polní mše sv. Odpoledne u sv.Isidora konán byl sjezd katol. omladin z Hustopečského okresu a účastnili se poslanci p.Josef Krčka z Rakvic a Dr. Hynek Světlík z Hrušovan. Na udržování
sochy Nejsv.Trojice jakož i kříže kamenného, postaveného u železnice na cestě do Hustopečí, také nákladem manželů Karasových, věnovali dne 18.1.1914 Josef a Barbora Karas 150
K s přáním, aby socha i kříž byly udržovány v dobrém stavu a aspoň jednou za 20 let řádně
opraveny. Obnos ten uložen byl do Cyrilo-Metodějské záložny v Brně dne 4.2.1914…“
U sousoší Sv.Trojice se také konaly některé slavnosti, např. 24.5.1920 zde byla konána veliká
slavnost svěcení praporu zdejšího Orla.
Obnovení této památky v Šakvicích na začátku 21.stol. je i výzvou pro další generace.
K úctě k hodnotám, které jsou společným evropským dědictvím a které jsou důležité i pro
naše dějiny a národní totožnost. Poděkování patří všem, kteří se na obnovení podíleli.
Deo gracias.
Mgr.Musil J.
kronikář obce

Sklep dělá víno: Výstava vín Šakvice 2011 v číslech
Celkový počet vystavených vzorků
z toho vystavených vín z obce Šakvice
z toho vystavených vín z jiných obcí
z toho bílých vín
z toho červených vín
z toho vín rosé
Celkový počet vystavovatelů
z toho vystavovatelů z obce Šakvice
z toho vystavovatelů z jiných obcí

322
121
201
200
103
19
148
44
144

Celkový počet obcí z nichž byly vzorky vystaveny

22
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NEJ
Nejvíce vzorků od jednoho vystavovatele
p. Štrubl Zdeněk, Šakvice č. 18
9
Nejlepší kolekce
(5 nejlépe hodnocených vín)
pí Urbanová Jitka, Modřice,
průměrné hodnocení

18,94 bodů
eĀep
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ŠAMPION
Bílé víno ročník 2010
Veltlínské zelené ps
19,3 bodů, vz. č. 25, První vinařská spol. s. r. o., Hustopeče
Bílé víno ročník 2009
Ryzlink rýnský
19,3 bodů, vz. č. 305, Ing. Roman Slouk, Hustopeče
Červené víno ročník 2010
André
19,3 bodů, vz. č. 267, p. Javůrek Martin, Šakvice 37
Červené víno ročník 2009
Svatovavřinecké + Modrý Portugal
19,3 bodů, vz. č. 24, První vinařská spol. s. r. o., Hustopeče

ZŠ: Výuka ve spojených
ročnících…
aneb „je to pro mé dítě to
pravé?“
Na naší základní škole již několik let probíhá výuka i ve spojených ročnících. V poslední době stále častěji zaznívají otázky, jak tato výuka probíhá, zda je dostatek času na probrání nového učiva, zda se pedagog může žákům dostatečně
věnovat a mnohé další. Tímto článkem se pokusím vysvětlit,
jak vše probíhá a zodpovědět tak ty nejzákladnější a nejčastější dotazy ze stran rodičů a dalších občanů obce.
V letošním roce probíhá na naší škole výuka ve třech ročnících. Znamená to tedy, že třídy jsou spojeny, a to konkrétně druhý ročník s třetím a čtvrtý ročník s pátým. Tyto třídy
jsou spojeny ve všech předmětech. Hlavní předměty – jako
např. český jazyk, matematika a prvouka, se učí samostatně
v prvním ročníku. V tomto ročníku je nejvyšší počet žáků,
proto bylo možno zachovat jej samostatně. Přesto i v tomto
ročníku dochází ke spojení s druhým ročníkem ve výtvarné,
hudební a tělesné výchově a pracovních činností.
Výuka ve spojených ročnících neprobíhá tak, že by třetí
ročník probíral „znovu“ látku druhého ročníku. Obě „třídy“
probírají nové učivo, novou látku a je pouze na pedagogovi, jak si vyučovací hodinu rozvrhne. Na naší škole většinou
pedagogové volí variantu, že nejdříve vysvětlují novou látku
mladším žákům, starší žáci mají mezi tím zadanou samostatnou písemnou práci – nejčastěji procvičování či opakování
probraného učiva. Nedochází tak k „mrhání“ času, žádnému
zanedbávání žáků, ani k posedávání žáků v lavicích. Nadaným žákům se věnuje zvláštní péče i v takto spojených ročnících. Je pro ně přichystáno učivo navíc ve formě cvičení,
her, doplňovaček, prohlubování logického myšlení. Ani žáci
se speciálními poruchami učení nepřijdou zkrátka. Jejich
speciální požadavky při výuce implantujeme již při zadávání
samostatné práce, kdy jsou jim dávána jiná cvičení, zadávány jiné příklady, případně je jim vysvětleno jiným způsobem,

Stalo se / ZŠ a MŠ
jak pracovat, kolik toho zvládnout, jak nejlépe dosáhnout
kýženého cíle.
Myslím, že z napsaného i Vám vyplývá, že výuka ve spojených ročnících není pro žáky nijak omezující, ani nezpůsobuje zameškání učiva či obdobné potíže. Tento typ výuky je
snad více náročný na přípravu pedagogů, ale žáci rozhodně
nestrádají. Záleží pouze na přístupu rodičů k vzájemné spolupráci se školou a na domácí přípravě dětí.
Každým rokem se žáci naší školy účastní srovnávacích testů.
I na naší malé škole naleznete žáky s vynikajícím úspěchem
v těchto testech, většina se potom pohybuje v celorepublikovém průměru. I toto lze považovat za důkaz toho, že žáci
ve spojených ročnících nejsou ve vědomostech pozadu.
Samozřejmostí je, že každý rodič se po domluvě s učitelem
může přijít podívat do vyučovací hodiny, aby si „obrázek učinil sám“.
Mgr. Rohrerová

MŠ: Něco málo o mateřské
škole….
V současné době máme dvoutřídní mateřskou školu, do
níž chodí děti od 3 do 6 let.
Provoz školky je od 6.30 do 16.00 hodin.
Obě třídy jsou heterogenní. Ve třídě Berušek jsou naše
nejmladší děti a ve třídě Motýlků jsou všechny děti předškolního věku. Učí zde 4 kvalifikované učitelky.
Na příští školní rok bylo zapsáno 14 dětí. Tedy opět bude
dvoutřídní provoz MŠ.
Jedním z úkolů předškolního vzdělávání je doplňovat
rodinnou výchovu. Neméně důležitým úkolem je vytvářet
pro děti dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Pro dosažení těchto cílů, pracuje mateřská škola podle
vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází ze
závazného Rámcového vzdělávacího programu. Náš školní
vzdělávací program se jmenuje „Rok v mateřské škole“.
Kulturní a sportovní program mají děti většinou společně
s žáky ZŠ. Tak se děti mohou mezi sebou vzájemně poznávat
a spolupracovat. Během tohoto školního roku jsme byli již
několikrát na divadelních představeních v Kulturním středisku Hustopeče. Hojně také využíváme nabídek, kdy umělci
přijíždí za námi. Děti tak mohou zůstat ve „svém prostředí“ a
jsou tak spontánnější.
Každým rokem děti využívají nabídku Plavecké školy
Hustopeče a jezdí s žáky ZŠ do bazénu na lekce výuky plavání.
Volné chvilky děti využívají vycházkami po okolí a hrou
na zahradě, která je vybavená novými herními prvky. Dle
finančních možností budeme další „atrakce“ dokupovat. Největší oblibě se těší koloběžky, odrážedla aj.
Všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ pracují tak, aby dětem předávali radost, chuť do práce a nadšení pro nové věci.
Mgr. Rohrerová
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Anketa: „Aj tí malí mudrlanti“, aneb „Kluci, holky z naší školky“!
Dětem jsem položila 2 otázky: 1/Co dělá paní starostka?
2/Jak dlouho si obléká stonožka ponožky?
Jejich autentické a bezprostřední odpovědi zněly:
v mladším odd. „Berušky“

ve starším odd. „Motýlci“

ad.1/ Jezdí na závody, jezdí do ZOO, jezdí
do školky, chodí na piknik, pracuje.
ad.2/ Celé ráno, 2 hodiny, 4 hodiny.

ad.1/ Uklízí, uklízí postýlky, pracuje a sedí u stolu, píše na počítači
ad.2/ Celý den, tak dlouho až do večera, až do rána, 1000 roků, 30 roků, 20 let,
10 hodin, protože má strašně let
Buchtová

Tohle se nám povedlo: Dotace škole, aneb
odkud se sypou penízky?
Každá škola v České republice si mohla zažádat o finanční dotaci z programu EU Peníze školám.
Přestože jsme malá škola, rozhodli jsme se tuto možnost využít. Nejdříve jsme vyplnili řádnou
žádost o dotace, v níž nechyběly informace o velikosti školy, počtu žáků a o aktivitách školy, při
nichž by bylo možnost tyto finance využít.
Vyšlo to! Od dubna 2011 jsme zařazeni v dotačním programu. Tím naše škola získala 448 968,Kč. Finanční prostředky budou rozděleny na „Zvyšování kvality výuky“, což v našem případě
znamená „zkvalitnění čtenářské gramotnosti“. Rozhodli jsme se pro nákup knih a informační
techniky.

A tohle taky:
Ocenění pro žáky 1. ročníku
Naše škola získala ocenění na Národní konferenci pro
eTwinning, která se konala od 28. do 30. dubna 2011 v Praze. Této konference se zúčastnila i paní ředitelka Mgr. Alena Rohrerová, která je zároveň koordinátorkou úspěšného
projektu „Adventní čas“ a aktivní účastnicí eTwinningu.
V projektu Adventní čas se žáci prvního ročníku spojili
s žáky ze slovenské školy ze Žiliny. Učili se spolupracovat
ve skupinkách, komunikovat, práci s počítačem, ale stejně
tak se žáci aktivně zapojili do přípravy oslav různých svátků,
které právě probíhaly. Všechny tyto aktivity žáci společně
s paní učitelkou vyhodnotili, zpracovali na počítači – přiznejme si, že v této části se na žáčky první třídy příliš spoléhat nedá – a poté výsledný produkt „zavěsili“ na eTwin-

Co nás ješte čeká:
Plánované akce do konce
školního roku
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ningovou nástěnku. Tam si ji společně s případnými úkoly
vyzvedla slovenská strana.
V současné době děti pracují na svém druhém projektu
s názvem „Vzájemné poznávání tradic“. Žákům se tento
projekt líbí, neboť v současné uspěchané době se dozvídají nové a nové věci o „dávno zapomenutých“ zvyklostech
našich babiček.
Doufejme, že dětem nadšení do další práce vydrží! Mnoho
dalších úspěchů!

Červen: 1. 6.
7. 6.
17. 6.
28. 6.

- ZŠ - Výlet na Pálavu
- MŠ - Koloběžkiáda
-Zahrajme si na pohádky
-MŠ - Výlet do ZOO Brno + parník
- Školní akademie
Mgr. Rohrerová
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ..................
TJ Sokol:

Stolní tenis včera a dnes
Nejstarší dochovaná zmínka o Sokolu v Šakvicích je říjen
1919, kdy na ustavující schůzi tehdy Tělocvičné jednoty
Sokol a za účasti bratra Ešnera, místostarosty župy Rostislavovy v Brně, byl starostou Sokola zvolen bratr Antonín Skála. Činovníky byli zvoleni bratři a sestry Antonín Bílek jako
místostarosta, Josef Šural a Pavla Pezlarová jako náčelníci a
Jakub Albrecht jako vzdělavatel. Členy výboru byli zvoleni
Hynek Jaroš, Jan Kolář, František Feigerle, Jakub Svoboda,
Jan Feigerle, Marie Lopatová, Marie Vallová a Anna Trněná.
Jako náhradníci byli zvoleni Jakub Albrecht, František Valla
a Barbora Trněná. Zástupcem pro župní valnou hromadu
byl zvolen Jakub Albrecht. Přehlížiteli účtů byli zvoleni bratr
Josef Ryzý, Jakub Trávník a sestra Julie Trněná.

tila, že jsme se ze základní soutěže probojovali do okresní
soutěže a od sezony 2007/2008 máme tři družstva.
Družstvo „A“ hrající okresní přebor a pod vedením Milana Godanyho se v sezoně 2010/2011 umístilo na 9. místě,
družstvo „B“ hrající okresní soutěž pod vedením Pavla Smutka se v sezoně 2010/2011 umístilo na 5. místě a družstvo „C“
hrající základní soutěž pod vedením Miroslava Novotného
se v sezoně 2010/2011 umístilo na 6. místě.
Kromě soutěže pořádáme přátelská utkání a nesmíme zapomenout ani na již tradiční Vánoční turnaj. Do roku 1975 hrály
na Vánočním turnaji proti sobě družstva rybáři, hasiči, JZD a
Sokol. Od roku 1975 hrají proti sobě jednotlivci. Tento turnaj
pořádáme pravidelně vždy na druhý svátek vánoční.
V současné době máme 15 registrovaných hráčů stolního
tenisu, z toho 3 přespolní. Záleží nám na tom, aby se pinec
u nás hrál i nadále. Proto od dubna letošního roku probíhá
každý pátek trénink mladých nadšenců (8 dívek a 4 chlapci).
Věříme, že jim jejich elán vydrží a brzy je budeme moci přihlásit do soutěže.
Nazdar!
za stolní tenis
Milan Godany
Poznámka autora: Pokud má někdo přesnější informace o
stolním tenisu v Šakvicích, prosím, ozvěte se.

TJ Sokol:

Fotbalová sezona začíná
Tolik výtah z dochovaného záznamu a berme tedy rok 1919
za vznik Sokolu v Šakvicích.
Vzhledem k tomu, že se mně nepodařilo zjistit žádné záznamy o stolním tenisu, zkusím stručně zavzpomínat, jak to
vlastně s pincem v Šakvicích bylo. Jako sedmnáctiletý fanda
(v roce 1970) jsem naskočil do již dobře hrajícího družstva,
které v té době hrálo okresní přebor. Na zápasy do Kostic,
Mikulova atd. jsme jezdívali vlakem a naše umístění se vždy
pohybovalo ve středu tabulky.

Už čtvrtou sobotu jsou v
plném proudu práce na opravě fotbalových kabin. Bývalí
a budoucí fotbalisté se v hojném počtu pustili do brigády,
aby vrátili sportovní život do
vsi. Jejich pomoc na rekonstrukci byla podmínkou pro
přidělení dotace od obce na
potřebný materiál. Kabiny
byly dlouho opuštěné a po
vandalských zásazích místní
mládeže v havarijním stavu.
První dvě soboty byly převážně věnovány vyklízení nepořádku uvnitř i venku, oklepání starých omítek, celková příprava
pro zednické práce. Třetí a čtvrtou sobotu probíhalo usazování
nových oken a dveří, dodělávky uvnitř. Dále se pracuje na opravě elektriky a vody.
Uvnitř se budou nacházet šatny zvlášť pro domácí, hosty a rozhodčí. Rovněž tak koupelny . Jedna místnost bude určena pro
nejmladší hráče, tzv. „přípravky“.

Útlum nastal v letech 1974 – 1976, kdy se většina hráčů
oženila a odstěhovala mimo naši obec. V roce 1977 se s pincem začalo znovu a hraje se dodnes. Hra nás natolik uchvá-

Jak vypráví jeden z bývalých členů mužstva: „Fotbalu se v Šakvicích přestalo dařit potom, co kluci měli špatný přístup a nechodili na zápasy. Často hrál ten, kdo šel kolem a měl ruky a nohy.
To pak znamenalo i špatné výsledky.“ Poslední trenér opustil
mužstvo několik zápasů před koncem sezony na protest proti
chování hráčů.
pokračování str.8 <
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Snaha o obnovení tohoto sportu v Šakvicích znovu po čtyřech
letech vzešla od tatínků, kteří chtějí s dětmi něco dělat. V neděli
8. 5. už proběhl jejich první trénink. Jejich trenéry jsou p. Zdeněk Fiala a p. Zdeněk Svoboda. Dle jejich sdělení: „Do soutěže
budou zařazeni za rok, jestli kluci vydrží a bude je to bavit.“
Se založením mužstva se počítá od srpna popř. září, tréninky
začnou o prázdninách. „Prozatím je prioritou práce na kabinách.
To zabere dost času. Mladí kluci se budou vracet z jiných týmů
(Hustopeče, Opatovice…), takže nepotřebují tolik trénovat,“

Šakvické spolky
říká Rosťa Plot, který se ujal organizační stránky rekonstrukce.
Když se ho ptám, jestli věří, že opravené kabiny zůstanou nepoškozené vandaly, odpovídá optimisticky: „Doufám, že ano. Když
děcka uvidí, že je tady pohyb, tak si snad netroufnou. Pokud ne,
tak už tady nikdy nic neudělám.“ Slyšela jsem i pesimističtější
názory, každopádně je z nich zřejmé, že ti, kteří do oprav investovali svůj čas a energii, si odvedené práce váží a kdokoliv by
byl přichycen při ničení tohoto objektu, bude po zásluze potrestán.
- fra -

DH Sokolka:
Zážitky z cest
V září roku 2002 vycestovala Sokolka na týdenní zájezd do Itálie a San
Marina. Spolu se Sokolkou se zájezdu
zúčastnila i krojová chasa z Bořetic.
První tři dny jsme trávili v přímořském letovisku Milano
Marittima, kde jsme bydleli v hotelu Krone. Ostatní hoteloví
hosté brzy po našem příjezdu zjistili, že v hotelu je ubytovaná krojovaná kapela z ČR. Večer pak přišli s návrhem, jestli
bychom nemohli v předzahrádce hotelu zahrát.
Slovo dalo slovo, ředitel hotelu s návrhem souhlasil, a tak
se večer italským letoviskem plným luxusních hotelů nesly
tóny moravských písniček.
Během chvíle se k tančící bořetické chase na předzahrádce
přidali další hoteloví hosté a tančila se nejen polka, ale i vrtěná a verbuňk.
Když byla zábava v nejlepším, přijelo k hotelu vozidlo místních karabinierů a hned chtěli po řediteli hotelu povolení
pořádání vystoupení.
Ředitel se marně snažil vysvětlit, že nejde o žádné vystoupení, protože se nevybíralo vstupné a muzikanti, zpěváci
i tanečníci byli v tričkách a kraťasích.
Rozhodnutí karabinierů bylo nekompromisní - ředitel se
ráno dostaví na úřadovnu, kde zaplatí pokutu v přepočtu na
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naše peníze ve výši asi 20.000,- Kč.
Druhý den ráno napadla ředitele spásná myšlenka, jak se
zaplacení pokuty vyhnout. Požádal zpěváky Sokolky, aby se
oblékli do slavnostních slováckých krojů a doprovodili jej
k projednání pokuty. Chtěl tak přesvědčit karabiniery, že to
co včera viděli, byla pouze zkouška a ne oficiální vystoupení.
Nápad měl úspěch. Půvabné zpěvačky Sokolky ve slováckých krojích natolik zapůsobily na karabiniery, že tito pokutu
řediteli hotelu odpustili.
Vše tedy nakonec dopadlo dobře a Sokolka pak absolvovala
několik úspěšných vystoupení v Itálii a San Marinu.
Kapelník DH Sokolka Jan Svoboda
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Šakvické spolky / Zájmy občanů
Dotace od obce
Dostali jsme dotaci ve výši 40 000 Kč. Tyto peníze byly použity na opravu fasády myslivecké chaty. Na oplátku myslivci
vysadili 60 smrků v místech bývalého pískoviště. Taktéž při
výsadbě stromů za myslivnou se nemalou měrou podíleli,
a to nejen při vlastní výsadbě, ale i při dalším ošetřování.
Myslivci se výsadbou stromů zabývali i v minulosti. Lesík za
„hnojištěm“ je taktéž dílem myslivců. V oblasti kultury připravují na 25. 6. 2011 Myslivecký den. Dne 13.8. 2011 pak
Mysliveckou noc s dechovou hudbou Túfaranka.

,

Sokolka v Itálii

Myslivecké sdružení:
Čtyři otázky pro
myslivce

árne, což je celoevropský
budou pokraĀovat
ďtský den u

problém. A
v naších
pĢíležit

enĪ

Výchova dětí
V minulosti jsme měli při MS kroužek Mladých přátel přírody.
V dnešní době nic takového není a je to veliká škoda. Jsem
přesvědčen, že přes děti a mládež lze změnit dnešní negativní pohled veřejnosti na myslivost. Je zde ale otázka, aby
myslivci ve svých řadách našli fundované vedoucí, kteří jsou
odborně i morálně vyspělí, a to nejen co se týká myslivecké
problematiky, ale i ochrany přírody všeobecně. A to je největší problém. Další problém je, že je to činnost náročná na
čas. Tím nechci říci, že se touto problematikou nezabýváme.
Naše členská základna stárne, což je celoevropský problém.
A je na nás myslivcích, abychom si vychovali nástupce, kteří
budou pokračovat v naších šlépějích. Prvním takovým počinem je připravovaný dětský den u příležitosti 40. výročí otevření mysliveckého areálu.
Přijímání nových členů
V současné době má MS 38 členů. V přepočtu počtu členů
na hektar honitby patříme k nejpočetnějšímu mysliveckému
sdružení v rámci republiky. Tento poměr se ještě zvětšuje
díky výstavbám fabrik a fotovoltaických elektráren. Proto
MS přijalo usnesení, že svoji členskou základnu nebude rozšiřovat. Toto rozhodnutí je ještě podmíněno dramatickým
úbytkem drobné zvěře díky zemědělské velkovýrobě. V problematice počtu členů jsme rarita. Jsou sdružení, kde naopak mají opačný problém. Například sousední Popice, kde
je pouze 12 členů. Ale jak jsem se již zmínil , naše členská
základna stárne. V budoucnu se určitě nebudeme bránit přijetí nových, mladých, pro věc zapálených
myslivců .

Myslivecký den
k 40. výročí otevření myslivecké chaty a 65. výročí založení
MS.
Na této akci se bude významně podílet i Klub maminek. Ve
spolupráci s klubem připravujeme pro děti různé akce a soutěže zaměřené na ochranu přírody a pravidel, jak se v přírodě
chovat. Ale i na dospělé je pamatováno. Na myslivně bude
instalována výstava fotografií ze života myslivců od založení
sdružení až po dnešek. Budou tam i fotografie území, která
jsou nenávratně pohřbená v přehradě. Je připraven koncert
lovecké hudby, přehlídka loveckých psů a loveckých dravců.
Ve večerních hodinách bude hrát k tanci a poslechu cimbálová muzika.
Pro děti, které se zúčastní soutěží, je připravena sladká odměna. Taktéž, jak je tradičně na mysliveckých akcích zvykem,
bude připraveno občerstvení. Na tuto akci jsou zváni všichni
občané, jak mladí, tak i věkem pokročilí.
Josef Votava – myslivecký hospodář MS Šakvice
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Cvičení žen i mužů:

Zájmy občanů / Seznamte se

Ve středu do posilovny?

Po letech zanedbané fyzičky, kdy v Šakvicích nebylo dostatek možností pro mládež zajít si někam zacvičit, máme
konečně příležitost! Od konce března každou středu od 19
h v tělocvičně základní školy naplno běží cvičení zaměřené
na základy sebeobrany, posílení svalstva a celkové zlepšení
kondice. Nejde přímo o žádný z bojových sportů, ale spíš o
jednoduché a účinné techniky, které se hodí v reálných situacích života, kdy je potřeba umět se bránit.
Cvičení je hodně dynamické, hodina začíná zahřátím a protažením, následují základní techniky z boxu, kickboxu, karate a jiných bojových sportů, vše prokládáno posilovacími
časovkami na ruce, nohy, břicho … Obsah se obměňuje tak,
aby bylo pokaždé něco nového.
Tento druh pohybu by mohl oslovit hlavně mladé chlapce,
pro které je především určen, i když z vlastní zkušenosti
mohu říct, že bude bavit i ženy, které se rády hýbou a potřebují vybít nějakou tu přebytečnou energii, což mi potvrdila i
zatím jediná zúčastněná žena.

Cvičit se bude pokud bude dostatečná účast. Předběžně se
počítá s tím, že i během prázdnin, takže zveme všechny, kdo
mají chuť. Přijďte si máknout !
-fra-

Klub maminek: PRŤATA
Klub maminek funguje v naší obci již pátým rokem. Díky
aktivním maminkám a podpoře zastupitelů se můžeme
pochlubit krásnou klubovnou, celoročními akcemi pro děti,
ale také pěkným hřištěm v parku Isidor.
Co klubovna nabízí: velký prostor, zázemí a výbavu pro
výtvarné činnosti, taneční parket + aparaturu, sportovní
pomůcky (žíněnky, chůdy, švihadla, míče), skákací zvířátka a
balony, odrážedla, skluzavku, houpačku, různé hračky a stavebnice, ohrádku s kuličkami pro nejmenší a skákací hrad.

Kde nás najdete: v 1. patře kinosálu Šakvice, každou středu
mezi 15 a 18 hodinou (kromě prázdnin).
Klub je určen pro děti s dospělým doprovodem. Maminky,
ale také tety a babičky, si navzájem předávají své zkušenosti
a dovednosti (od uspávání dětí přes recepty až po pletení z
papíru apod.).
Osmělte se, přijďte mezi nás a další dění v klubu můžete
ovlivnit i vy!
Více o Klubu se dozvíte na našich webových stránkách: www.
klubmaminek.7x.cz nebo na nástěnce u obchodu.
V klubovně se všichni dobře baví...
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Seznamte se

Svaz
tělesně
postižených
Svaz tělesně postižených v ČR,o.s. místní organizace Hustopeče. Naše činnost se zaměřuje na potřeby a zájmy našich
členů, aby se cítili dobře a našli u nás pomocnou ruku,
zábavu, rozptýlení a nezůstávali sami se svými problémy.
Tato organizace má 460 členů a z toho v současné době z
naší obce 26 členů.
Pořádáme zájezdy za kulturou do divadla v Brně a Boleradicích, zájezdy za zdravím do termálních lázní LAA v Rakousku a do Pasohlávek, ozdravné rekondiční pobyty v Luhačovicích, poznávací zájezdy Flora Olomouc, Floria Věžky a
jiné. Další významnou činností je vzdělávání našich členů
na počítačích, povídání o bylinkách a vazba květin dle ročního období.
Při významných životních jubileích chodíme našim členům
přát s kytičkou.
Naši členové pomáhají při výběru vstupného na Setkání při
dechovkách a při Burčákových slavnostech. Město Husto-

Členové svazu na jednom ze zájezdů.
peče nám za to zdarma propůjčuje sál ve Společenském
domě na členské schůze, které máme 2x ročně s kulturním
programem a tombolou.
Snažíme se, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost
byli informováni o naší činnosti. Ne vždy se však podaří
vyhovět všem zájemcům.
Dlapalová Božena, důvěrnice

Obecní knihovna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obecní úřad Šakvice je zřizovatelem obecní knihovny, která
nabízí knihovní a informační služby všem čtenářům i ostatním zájemcům.
Je plně automatizována a knihy se půjčují přes počítačový
systém Clavius, který byl pořízen z grantu MK z programu
VISK.
Celkový fond knihovny je 6 559 knihovních jednotek. Nedílnou součástí je i velký výběr periodik. Loni bylo nakoupeno
160 nových knih a 129 jich bylo vyřazeno a nabídnuto občanům k odprodeji. Pro velkou oblibu čtenářů je knihovní fond
obměňován 2-3x ročně knihami z výměnného fondu MěK
Břeclav. Na webových stránkách knihovny a obce Šakvice je
k dispozici on-line katalog k vyhledávání potřebné literatury.
Součástí knihovny je i bezplatný přístup k internetu.
Půjčování knih je zdarma. Roční registrace je zpoplatněna
(děti do 15 let a důchodci - 20Kč, dospělí - 40Kč, důchodci
nad 70let zdarma).
Knihovna spolupracuje s místní školou, kterou žáci navštěvují několikrát ročně za účasti učitelů, ředitelky školy a starostky obce.

V rámci akce „ Březen – měsíc knihy “ proběhlo v knihovně
pasování žáků 1.třídy na „ čtenáře Obecní knihovny Šakvice“.
Bylo pasováno 11 prvňáčků, kteří po přečtení čtenářského
slibu dostali jako upomínku na tento den pamětní knihu,
slib čtenáře, šerpu a průkazku do knihovny. S žáky druhé,
třetí, čtvrté a páté třídy jsme si četli, povídali a soutěžili na
dané téma knihovny. Za snahu a vytrvalost byli všichni žáci
odměněni malou sladkostí.
Nejstaršími čtenářkami knihovny jsou paní Marie Godanyová a paní Františka Bílková.
V prostorách knihovny probíhají celoročně výstavy obrazů
Mgr. J. Musila, paní M. Hofbauerové a výstavky výtvarných
prací dětí MŠ a ZŠ Šakvice.
Půjčovní doba knihovny je každou středu a pátek od 15 do
17 hodin.
Chvíle strávené nad četbou pěkné knihy jsou neopakovatelné a nenahraditelné pro toho, kdo usedne k její četbě.
Těšíme se na Vaši návštěvu a rádi Vás v knihovně uvítáme.
-im-
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POŠTA ŠAKVICE

COOP – JEDNOTA ŠAKVICE

vedoucí sl. Iveta Svobodová
Provozní doba:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

7.00 – 9.00
7.00 – 9.00
7.00 – 9.00
7.00 – 9.00
7.00 – 9.00

zaměstnanci:
Míková Ludmila – vedoucí prodejny
Francová Alena – zástupce vedoucí prodejny
Macourková Marie – prodavačka
Francová Olga – prodavačka
Lacinová Jiřina – prodavačka
Fialová Marcela – prodavačka

13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
15.30 – 17.30
13.00 – 15.00
14.00 – 15.00

U přepážky dodržujte diskrétní zónu!

1/ Po dobu prázdnin otevřeno i v neděli
7.30 - 10.00

Tel. č. k přepážce: 519 416 900
Vážení spoluobčané,
ráda bych na Vás apelovala jako zástupce České pošty. Někteří občané nemají dostatečně velké poštovní schránky nebo
je nemají vůbec. Chybí i čísla popisná a často se setkávám i s
volně pobíhajícími psy, kteří jsou největším problémem. Jsou
to jen zvířata a nikdy nevím, jak budou reagovat. Doufám, že
občané, kterých se to týká, budou tak ohleduplní a pokusí
se sjednat nápravu. Mimo jiné bych chtěla podotknout, že v
Šakvicích nejsem jediná doručovatelka. Doručují zde i přespolní pracovnice, které to tu neznají a tyto překážky jim v
doručování činí problémy. V den výplaty důchodu, prosím,
čekejte na doručovatelku.
Děkuji za pochopení.
Za doručovatelky
Jana Kurcová.

2/ V naší prodejně bude umístěna nová nástěnka
rozdělená na 3 části:
• zprávy z Jednoty, OÚ a různé akce spolků
• služba zákazníkům – inzeráty
• pietní část
Chtěla bych prostřednictvím „Šakvického zpravodaje“ požádat naše zákazníky, aby vyplachovali vratné láhve od sirupů a piva a počkali si na
žetony. Pokud má pokladní otevřenou pokladnu,
nemůže ihned odejít. Také prosíme zákazníky,
aby sešlápnuté plastové láhve vhazovali do kontejnerů na plast umístěné za prodejnou. Neustále
je vybíráme u nás v odpadkovém koši, do kterého
je nám pravidelně někdo odkládá.
Věřím, že prodejna je dostatečně zásobena
zbožím, které zákazník potřebuje.
K odpočinku zákazníků slouží dvě lavičky umístěné před prodejnou.
Za prodejnu Míková L.

OBECNÍ ÚŘAD
ŠAKVICE
hodiny pro veřejnost:
PO – 7.00-12.00
ST – 7.00-12.00

Pro soukromé objednání kontejneru u fy
HANTÁLY a.s., Tovární 22, Velké Pavlovice
volejte tel. č. 519 361 182

13.00-16.00
13.00-17.00

Ve vestibulu OÚ je umístěna schránka na písemná přání, stížnosti, postřehy, podněty a příspěvky
od občanů. Příspěvek možno dodat s podpisem i
anonymně.

POZVÁNKA ZA KULTUROU
25. 6. 2011
23. – 24. 7. 2011
13. 8. 2011

Myslivecký den
Hody
Myslivecká noc

Důležitá tel.čísla : 150 – HASIČI, 155 – PRVNÍ POMOC, 158 – POLICIE ČR
www.sakvice.cz

