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 Zástupci naší obce na Pražském hradě.
Zástupci naší obce Drahomíra Dirgasová, starostka
obce a Jiří Nevěděl, zastupitel, byli pozváni na slavnostní setkání vítězů Vesnice roku s prezidentem republiky Milošem Zemanem, který navázal na několikaletou tradici přijetí vítězů Vesnice roku.
Slavnostní setkání proběhlo dne 10. ledna 2014 v oficiálních a reprezentativních prostorách Pražského hradu.
Za vyhlašovatele soutěže se přijetí zúčastnil ministr
pro místní rozvoj pan František Lukl, 1. náměstek ministra zemědělství pan Stanislav Kozák, předseda Svazu měst a obcí ČR pan Dan Jiránek a předseda Spolku
pro obnovu venkova ČR, zakladatele myšlenky soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova, pan
Eduard Kavala. Z rukou předsedy Spolku pan prezident také převzal pár drobných darů a jeden obzvláště
„vypečený“ koláč nezvyklých rozměrů.

V rámci svého pozdravu pan prezident pogratuloval oceněným obcím. Všem přítomným paním starostkám a pánům starostům poděkoval za jejich obětavou práci, která je právě na venkově pod neustálým
drobnohledem. Ocenil spolupráci na vesnicích, bez
které by obce nebyly upravené, malebné, nefungovaly by, a také by v nich neprobíhal bohatý společenský
život.
Slavnostní setkání bylo zakončeno neformálním posezením u pana prezidenta.
Dále následovala prohlídka Pražského hradu. Tento
příjemný den byl zakončen kulturním představením
v divadle Brodway, muzikál Michala Davida „MATA
HARI“.
Drahomíra Dirgasová, starostka

Redakční rada a zastupitelstvo obce přeje všem
svým čtenářům příjemné předjaří a jarní svátky
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 Plán akcí pro rok 2014

LEDEN
18. 1. Krojovaný ples

ÚNOR

BŘEZEN

22. 2. Vostatky

DUBEN

8. 3. Obecní ples

KVĚTEN

ČERVEN

12. 4. Bodování vín

7. 6. Z ďůrky do ďůrky

20. 4. Košt vín
30. 4. Pálení čarodejnic
ČERVENEC
18.–20.7. Krojované hody

SRPEN

ZÁŘÍ

2. 8. Krojované hodky

ŘÍJEN

27. 9. Šakvické ďůrkobraní

LISTOPAD

PROSINEC

29. 11. Košt mladých vín
30.11. Zpívání pod vánočním
stromem

25.12. Vánoční koncert skupiny Srdce
29.12. Výšlap na Palavu
31.12. Silvestr
Vítejte pod Palavů
Vánoční koncert DH Tůfaranka

 Místní poplatky pro rok 2014

 Výšlap na Palavu

Popelnice - 500,- Kč/osoba/rok
Pes - 100,- Kč
Druhý a další pes - 150,- Kč

Zájem o silvestrovský výšlap na Palavu se rok od roku zvyšuje.
Loňského výšlapu na Palavu se zúčastnilo 70 chodců. Přestože
počasí moc nepřálo, nálada byla opět výborná. Odměnou byl
výborný guláš v sále sokolovny. Pořadatelům děkujeme.

Poplatky se budou vybírat v pokladně obecního úřadu od
3. do 26. února 2014 v úředních hodinách.
Při zájmu o zaplacení poplatku převodem bude poplatníkovi
sděleno číslo účtu a variabilní symbol.

Ceny vodného a stočného na rok 2014
Vodné bez DPH
Včetně 15 % DPH
Stočné bez DPH
Včetně 15 % DPH

34,20Kč/m3
39,33Kč/m3
37,69 Kč/m3
43,34 Kč/m3

Poplatek za pronájem hrobového místa
Poplatek za pronájem hrobového místa 15,- Kč/m2, pronájem
na 10 let. V tomto poplatku jsou již zahrnuty i služby.
Smlouva za pronájem hrobového místa včetně platby musela
být uzavřena do 31.1.2014. Hrobová místa, na která nebyla
uzavřena nájemní smlouva budou pronajata dalším zájemcům.

 Šakvice v senátu
Zástupci naší obce převzali dne 3.12.2013 v Jednacím sále
Senátu Parlamentu České republiky ve Valdštejnském paláci
Putovní pohár FoS ČR.
Na pozvání senátora Marcela Chládka, předsedy senátního
Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice,
a předsedy Folklorního sdružení České republiky Zdeňka
Pšenici, zasedlo v jednacím sále druhé komory více než osm

 Rekonstrukce hřbitova
Bude provedena oprava stávající příjezdové komunikace ke
hřbitovu a chodníku kolem hřbitova v ulici Přívozní.
Nová komunikace a chodník jsou navrženy z betonové zámkové dlažby.
Podél komunikace jsou navržena dvě podélná stání z betonové zatravňovací dlažby.
Dále budou provedeny stavební úpravy na hřbitově. Je navržena demolice stávající hřbitovní zdi na polovině hřbitova. Ze
strany ulice Přívozní je navrženo rozšíření hřbitova směrem k
ulici Přívozní o 2,28 m. V rozšířené části budou umístěny urnové hroby a chodník. Nová hřbitovní zeď je navržena z betonových pohledových tvárnic. Na přední straně bude umístěna
v místě stávající zdi, na boční straně bude posunuta o 2,28 m
směrem k ulici
Přívozní a na zadní straně bude posunuta o 0,4 m směrem
k hřišti. Chodník na hřbitově je navržen ze zámkové betonové dlažby, základy pro urnové hroby (celkem 36 kusů) budou
provedeny z betonových bednících tvárnic a povrch bude zasypán oblázkovými kamínky. Definitivní úpravu hrobů (rám,
krycí desku, nápisovou desku atd.) si provedou majitelé.
V souvislosti s rekonstrukcí hřbitova budou muset být odstraněny přestárlé akáty a túje kolem hřbitovní zdi.
Svah pod hřbitovem bude zpevněn a osázen okrasnými keři
a trvalkami.
Předpokládaná realizace květen 2014.
Součástí rekonstrukce hřbitova bude i osvětlení hřbitova a protáhnutí vodovodu za hřbitovní zeď.

 Tříkrálová sbírka
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita
Česká republika, je největší dobročinnou akcí u nás. Výtěžek
sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí. V naší obci jste přispěli
částkou 23 777,- Kč. Na opravu fary jste v obci přispěli částkou 30 973,- Kč.
Děkujeme všem dárcům za příspěvky a milé přijetí koledníků.

desítek folkloristů a jejich přirozených spojenců – představitelů Senátu Parlamentu ČR, resp. Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a dalších
hostů. Obec Šakvice se tohoto jednání zúčastnila v zastoupení
starostkou obce Drahomírou Dirgasovou a vedoucí FS Hanýsek Petrou Osičkovou. Program jejich více než čtyřhodinového jednání se rovněž nesl v duchu tradice „zarámované“ jak
hodnocením lidových slavností a folklorních festivalů, pořádaných v gesci Folklorního sdružení ČR v letošním roce, tak
nastíněním hlavních směrů pro jejich přípravu v roce 2014.
Druhou část jednání, kterou hudebně opět uvedl Jakub Ošmera, zahájilo slavnostní předávání putovních pohárů obcím,
které Folklorní sdružení ČR ocenilo za péči o lidové tradice
a jejich rozvoj v rámci soutěže Vesnice roku 2013. Člen hodnotitelské komise Jiří Hába seznámil s kritérii a výsledky soutěže: 1. místo a Putovní pohár FoS ČR získala Obec Šakvice
(Jihomoravský kraj), 2. místo Obec Dolní Újezd (Pardubický
kraj), 3. místo Obec Němčice (Plzeňský kraj). Starostům vyznamenaných obcí předali ocenění Ladislav Michálek, senátor Marcel Chládek a Josef Postránecký. V závěru slavnostního aktu Josef Postránecký poděkoval FoS ČR za spolupráci na
soutěži Vesnice roku a její propojení s Mezinárodním festivalem dětských folklorních souborů Písní a tancem Luhačovice, kde jsou výsledky soutěže již pět let vyhlašovány. Jak řekl,
soutěže se každoročně účastní na 300 obcí a je těžké vybrat ty
nejlepší. Jedním z kritérií je i péče o děti a mládež, a to se nejvíce daří právě obcím, kde působí dětské folklorní soubory.
Dirgasová D., starostka
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 Odpovědi na Vaše otázky
Kdy bude otevřen sběrný dvůr a jaká bude jeho provozní doba?
Nový sběrný dvůr by měl být otevřen od dubna letošního
roku. Provozní doba sběrného dvora:
Úterý
8.00–9.00 hod.
Čtvrtek 15.00–16.00 hod.
Sobota 14.00–15.00 hod.
Jak bude probíhat třídění ve sběrném dvoře?
Odpad na sběrný dvůr musí přivézt každý občan už vytříděn.
Nevytříděný odpad nebude přijat na sběrný dvůr. Už nesmíte
do směsného komunálního odpadu dávat třeba celou sedačku (musíte ji rozdělat - dřevo půjde do kontejneru na dřevo,
pokud bude obsahovat nějaké železo, tak do kontejneru na železo a molitan do směsného komunálu). Na vytříděný odpad
jsou na sběrném dvoře umístěny kontejnery na:
PLAST: sáčky, plastové tašky, fólie, kelímky od jogurů, polystyrén, příbory z plastu, plastové obaly od pracích a čistících
prostředků, obaly od CD, plastové květináče, truhlíky, plastové bedny od hroznů, hadice, plastové trubky. Kdo nechce
třídit PET LÁHVE, nápojové krabice od mléka a džusu, tak je
může také vytřídit do plastu.
PET láhve - musí být sešlápnuté
TETRAPAC - (krabice od mléka, džusu)
Sklo - bílé i barevné, tabulové sklo
Kovy - železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, hrnce atd.
Biologicky rozložitelný odpad
Papír, lepenka - obálky, krabice, letáky, časopisy, obaly od mouky, cukru…
Pneumatiky - osobní, cyklistické (ne traktorové)
Beton, cihly
Textil
Směsný komunální odpad - vše co se nedá vytřídit: PVC,
linolea, molitan, novodurové trubky, plechovky od potravin
a nápojů. Nepatří sem plechovky od barev, lepidel!
Dále je zde sklad nebezpečného odpadu, kam můžete ukládat: baterie, oleje, léky, zářivky, výbojky, akumulátory, barvy,
lepidla a NÁDOBY JIMI ZNEČIŠŤENÉ.
Uzavřený ocelový přístřešek - zde budete odevzdávat vše, co
jste dosud odevzdávali na obci: televizory, počítače, rádia, vysavače, mikrovlnné trouby, fény, žehličky, rychlovarné konvice, vrtačky, pily, hračky, holicí strojky, kamery atd.
Dřevo se bude ukládat na volnou plochu.
Za vytříděný odpad, kromě stavebního odpadu, se nebude platit.
Poplatek za uložení suti:
10 Kč/kolečko, bída
50 Kč/tera, přívěsný vozík za auto
100 Kč/malotraktor 1,5 t 300 Kč/avia do 3,5 t
400 Kč/traktorová vlečka
Upozorňujeme občany, že větší množství stavebního odpadu např. z demolice anebo rekonstrukce stavby, cihly, křidlice
atd. se musí odvážet na Hantály, ne na místní skládku.
Jak je to s popelnicemi na bioodpad?
Do konce měsíce března si mohou ještě občané vyzvednout
popelnici na bioodpad. Za popelnici se nic neplatí. Nevyzvednuté popelnice budou vráceny na Hantály Velké Pavlovice.
Obec Šakvice svozem biologicky rozložitelného odpadu
v předstihu reaguje na připravovanou legislativu, podle níž se
chystá povinné zavedení systému nakládání a likvidace biologicky rozložitelného odpadu domácností. Naše obec se zapojila do projektu Dobrovolného svazku obcí Čistý Jihovýchod.
Výsledkem projektu je, že každá domácnost v rodinných i bytových domech obdrží zdarma hnědou plastovou nádobu,

která se bude stejně jako popelnice s komunálním odpadem
vyvážet. Pokud se do systému zapojí většina domácností a
bude třídit bioodpad poctivě, mělo by se to projevit také ve
snížení komunálního odpadu. Tím pádem za odvoz komunálního odpadu zaplatíme méně a budeme si moci dovolit
v příštích letech nenavyšovat částku za svoz popelnic.
Občané si popelnici brát nemusí, ale jsou sami proti sobě. Nevzít si popelnici, kterou mně někdo dává zadarmo? Ze zkušenosti víme, že je to výborná věc. Popelnice je na kolečkách,
takže manipulace s ní je jednoduchá a je vyřešen problém
kam dát odpad, který na hnojišti nevyhnije - třeba nať z rajčat, papriky atd.
Jak je to s poplatkem k přehradě?
Obec schválila Obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do
vybraných míst a částí měst. Sazba poplatku činí:
paušální částka za 12 měsíců 300,- Kč.
za den 20,- Kč
Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti, a dále osoby, které ve vybraném
místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo
osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.
Proč se platí 5 lidí na obci?
Obec má 2 stálé pracovníky, a to paní Šlorovou a p. Šurala.
Tito dva pracovníci se starají o úklid obce, veřejného prostranství atd. Jejich mzdu hradí obec.
Zaměstnancem ČOV je p. Šlancar, který se stará o chod čistírny. Vzhledem k tomu, že čističku má v pronájmu VAK Břeclav, proplácí nám část jeho mzdy (70 %).
Dále zde máme 2 pracovníky VPP, a to p. Dostoupila a p. Haranta, kteří mají smlouvu do 28.2.2014. Jejich mzdu nám proplácí úřad práce. My máme jen za úkol jim najít práci. Myslím
si, že by bylo škoda toho nevyužít. A na druhé straně, těmto
lidem to také pomůže. Pokud se rozhlédnete po obci a okolí
obce, určitě je za zaměstnanci obce vidět kus práce. V současné době pracují na rekonstrukci MŠ.
Slyšela jsem, že jste přispěli částkou 50 tis. Kč na výměnu oken
fary? Nedostala církev dost v restitucích?
Na okna fary jsme přispěli v loňském roce částkou 50 tis. Kč.
Zatím nemám žádnou informaci, že by zdejší farní úřad dostal nějaké peníze v restituci. Určitě jste si všimli, že se snažíme v naší obci podporovat všechny spolky. Přispíváme Hanýsku, Sokolu, myslivcům, maminkám, škole aj. Pokud to tak
budeme brát, tak bychom neměli přispívat Sokolu, mohli bychom říct, ať jim přispěje župa sokolská, Hanýsku ať přispěje
Folklórní sdružení a tak bychom mohli pokračovat dál. Měli
bychom si uvědomit, že jak zde máme Sokol, maminky, Hanýsek, tak jsou zde i lidé, kteří chodí do kostela. Když podporujeme spolky, musíme občas podpořit i tuto skupinu lidí.
Bylo by dobré se občas zamyslet i nad tím, že když potřebujeme zařídit pohřeb, křtiny, svatbu a nebo jen navštívit nemocného, jsme rádi, že tu máme pana faráře, anebo ne? Neměli
bychom také zapomenout, že chloubou naší obce a kulturní
památkou je kostel. A čí je to především zásluha, na to si musíte odpovědět sami.
Kolik má naše obec obyvatel?
Stav obyvatel k 31.12.2013 je 1353 obyvatel.
Drahomíra Dirgasová, starostka

 Plánované akce v r. 2014
✔ Dobudovat chodník na ulici Nádražní.

✔ Zokruhování vodovodu ul. Nádražní.

✔ Rekonstrukce chodníku ul. Starovičská.

✔ Dokončit územní plán.

✔ Rekonstrukce osvětlení 2. patra ZŠ a MŠ Šakvice
včetně vymalování.

✔ Pokračovat v pozemkových úpravách.

✔ Rekonstrukce hřbitovní zdi.

✔ Pokračovat v přípravách na rekonstrukci ČOV
včetně dobudování kanalizace.

✔ Rozšíření hřbitova, urnové hroby.

✔ Postupná výměna světel VO.

✔ Vybudovat osvětlení na hřbitově.

✔ Výsadba remízků v okolí obce.

✔ Chodník na hřbitově.

✔ Dokončení projektu výsadba lužního lesa.

✔ Zrušit výtokový stojan u hřbitova.
Vodu včetně odpadu vytáhnout za hřbitovní zeď.

✔ Zpracování projektové dokumentace na dobudování
inž. sítí pro výstavbu RD u hřiště, ul. Podhrází - osvětlení,
voda, plyn, přípojky NN, rozhlas.

✔ Zbudovat novou komunikaci ke hřbitovu
(spojnice mezi ulicí Vinohradní a Přívozní).
✔ Zahradní úpravy kolem hřbitova.
✔ Rekonstrukce staré budovy MŠ včetně zateplení.
✔ Demolice zadní části budovy MŠ.

✔ Zpracování projekt. dokumentace – vodovod
ul. Vinohradní (druhá strana), přípojky NN.
✔ Zpracování projektové dokumentace – kanalizace
u bývalé sýpky.

✔ Dětské hřiště ve staré části budovy MŠ.

✔ Zpracování projekt. dokumentace cyklotras
u VD Nové Mlýny.

 Jak dlouho? ...

 Štěpkovač

Napadlo vás někdy, když jste odhodili na zem třeba žvýkačku, papírový kapesník, nedopalek z cigarety, jak dlouho tam
bude ležet??
Ohryzek jablka................................týden až 20 dní
Pomerančová kůra..........................6 měsíců až 1,5 roku
Slupka od banánu...........................3 až 6 měsíců
List papíru(papírový kapesník)....2 až 5 měsíců
Vlněná ponožka..............................1 až 2 roky
Nedopalek cigarety (s filtrem)......10 až 20 let
Plechovka........................................ 5 až 15 let
Krabice od mléka............................6 až 10 let
Igelitová taška..................................20 až 30 let
Kelímek(PET lahev).......................50 až 80 let
Sklo...................................................NIKDY(odhad asi 3000 let)
Kus polystyrénu..............................NIKDY

Součástí dotace na sběrný dvůr je i nový štěpkovač. Náletové dřeviny zaměstnanci poštěpkují a následně využijí jako
ochranu ke stromům a keřům.

Prosím, rozmyslete si příště, než něco vyhodíte na zem a hlavně myslete na budoucnost svých dětí, vnuků, pravnuků…
Těch pár kroků ke koši a na sběrný dvůr vám nic neudělá!

 Krojovaný ples

Letošní krojovaný ples se konal 18.1.2014. Byl zahájen předtančením Moravské besedy FS Hanýsek ze Šakvic. Dále následovalo předtančení Slovenské besedy krojovanou mládeží.
O výbornou zábavu se postarala DH Sokolka ze Šakvic a nechyběla i bohatá tombola.

 Babská rada

ale pouze pro dospělé! Je velmi účinná a výborná při počátečních příznacích nachlazení. Ohřejeme 200 ml mléka, a
přidáme panáka rumu a 2 lžíce medu. Stačí, když vypijete
za večer 2 sklenice a ráno se budete cítit jako rybička.
Marie Albrechtová
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 Informace o geofyzikálním měření
Na území vaší obce proběhne registrace geofyzikální měření. Měření se provádí pro poznání stavby mělčí části zemské
kůry a bude využito pro hledání akumulací přírodních uhlovodíků společností MND. a.s. Vlastní měření bude realizovat
společnost DMT Geosurvey s.r.o.
Měření bude probíhat v období vegetačního klidu, tak aby se
minimalizoval zásah do pozemků a dopad na životní prostředí, protože v této době je biologický život utlumen.
Geofyzikální měření již probíhá v okolí města Mikulova a
ve vaší obci bude probíhat po dobu cca 4 týdnů v únoru a
březnu 2014. Při technologii VIBROSEIS není měření spojeno se zásahem do pozemků. Spočívá v položení kabelů pro
měření po povrchu. Jejich uložení bude provedeno manuálně. Linie kabeláže budou vzdáleny 150–200 m. Na kabelech
jsou připevněny měřící geofony tj. krabička velikosti zápalek
s bodcem cca 10 cm dlouhým. Cca 1 měsíc před vlastním měřením budou zdrojové i registrační body označeny kolíky (jen
pochůzkou po pozemcích bez vjezdu vozidel mimo cesty).
Pro položení kabelů v obcích budeme výjimečně žádat majitele nemovitostí o umožnění průchodu přes jejich dvůr či zahradu. Většinou budou kabely položeny podél veřejných cest
a na neoplocených zemědělských pozemcích. Pokud by některy vyznačený bod byl v konfliktu, lze požádat o jeho úpravu na mob. 604 413 665 nebo 732 628 735.
Zdrojem vibrací budou 4 vibrátory M12 Hemi v liniích s rozestupem 300 nebo 350 m ve směru JZ-SV. Vibrátor je čtyř-

kolové 24t zařízení, které ve vzdálenostech po 50 m vybudí
seizmické vlny, jako frekvenčně proměnné kmitání (sweep)
vibrační desky pomocí elektronicko-hydraulického zařízení. Toto měření proběhne jen jižně od vaší obce. Při měření
budou dodržovány platné normy ČSN 730040, ČSN 730031
a bude respektována i přísnější německá norma DIN 4150,
a to jak pro stavby, tak i inženýrské sítě. Během měření bude u
vybraných objektů prováděno ochranné sledování PPV (Peak
particle velocity) měření rychlosti horninových částic v okolí
objektů pro posuzování mezí možného vlivu na tyto stavby a
konstrukce. Jak frekvenční, tak rychlostní parametry budou
voleny tak, aby odpovídaly příslušným normám s vysokou
mezí bezpečnosti. Pro vstup na pozemky (vibrobody,) budou
získány (podle platné legislativy) souhlasy uživatelů příslušných pozemků. Veškeré případně vzniklé škody na plodinách
nebo pozemcích budou uhrazeny uživatelům pozemků.
Prosíme o součinnost a trpělivost, protože během měření
v katastru obcí dojde k položení měřících kabelů i uvnitř obce
a pro vlastní měření budou používány i obecní komunikace
všech typů. Kabely lze přejíždět vozidly a nebude v nich žádně
elektrické napětí. Společnost uvede po ukončení měření komunikace do původního stavu. Rozsah měření je zachycen na
přiložené mapě..
Děkujeme za ochotu pomoci při měření, které může v konečném důsledku zajistit vyšší energetickou bezpečnost České
republiky.

Měřící vozidlo

 Český zahrádkářský svaz Šakvice
Tak jako každý rok, pořádají i letos šakvičtí zahrádkáři o velikonocích tradiční výstavu vín. Ta letošní bude oproti jiným
rokům trochu jiná v tom, že se koná při příležitosti již 50. výročí založení místní organizace Českého zahrádkářského svazu v roce 1964 (tenkrát se oficiálně jmenoval Československý
ovocnářský a zahrádkářský svaz).
Toto kulaté jubileum bychom chtěli něčím ozvláštnit. Proto
mj. plánujeme, že ve spolupráci s místní základní školou na
koštu vystavíme výkresy šakvických žáků se zahrádkářskou a
vinařskou tematikou. Na akci budeme promítat historické fotografie ze zahrádkářských akcí a zájezdů i fotografie novější.
V této souvislosti bychom chtěli požádat naše občany, kteří by

doma našli staré fotografie s tematikou zahrádkaření, pěstování révy či výroby vína, o jejich zapůjčení, abychom je mohli
převést do digitální podoby a na výstavě také promítat. Fotografie můžete nosit panu Miroslavu Svobodovi, Přívozní 338.
Také bychom chtěli touto cestou apelovat na všechny místní
vinaře, aby tuto dnes již tradiční akci podpořili a poskytli na
ni vzorky své produkce.
Výstava se koná v neděli 20. dubna 2014 od 10:00 hod v místní Sokolovně. Od 17:00 bude hrát cimbálová muzika Lašár.
Všem, kdo konání akce jakkoliv podpoří, již dopředu děkujeme a současně srdečně zveme všechny příznivce, odborníky
a milovníky dobrého vína a dobré zábavy.
Miroslav Svoboda, ZO ČZS Šakvice

 Obec Šakvice - návrh rozpočtu pro rok 2014
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 Přivolat Vánoce…

 Lyžařský výcvik

 Projekt Advent ve škole

To není jen tak, přivolat v Šakvicích Vánoce. To se musí sehnat
vánoční strom, uřezat jej, postavit před obecní úřad, připravit
zvoničku, nacvičit koledy a básničky, koupit a zapálit lampiony, nafouknout balónky, připravit svítící náramky, uvařit čaj
a „svařák“, upéct perníčky, postavit světla a aparaturu… A to
všechno jen proto, aby se mohly včas přivolat Vánoce.
Jenže k čemu by to všechno bylo, kdybychom nevolali společně a první adventní neděli se nesešli před obecním úřadem. Tam už na nás totiž čekali pan farář s paní starostkou
a společně jsme si užili nezvykle teplý večer u posvěceného
a rozsvíceného stromu. Přestože vystoupily všechny děti MŠ
a ZŠ, koledování bylo právě jen tolik, abychom dostali chuť na
perníčky vykrajované a zdobené dětmi. Ty se zapíjely čajem
nebo svařeným vínem. Překvapení se také konalo - pouštění
lampionů.
A jestli si myslíte, že se tentokrát neposílala přáníčka Ježíškovi, tak se mýlíte – hned v pondělí jsme je sepsali a v úterý
vyrazili na místní poštu – to se paní pošťačka divila, kolik dětí
se jí objevilo před přepážkou…
Mgr. Miroslav Brúček

Pomalu se stává tradicí týdenní lyžařský výcvik v Němčičkách.
Tento rok však zima, jindy bohatá na sníh (byť jen umělý),
moc nepřála. Ale díky tomu, že teploty klesly alespoň trochu
pod nulu, nám
v Němčičkách připravili velké překvapení.
Děti si mohly alespoň částečně užít lyžování na sněhu. Týden
jsme zakončili závodem ve slalomu, kterého se zúčastnili i někteří začátečníci, byť stáli na lyžích tento rok vůbec poprvé.
Už teď se těšíme na další zimu, která nám snad bude bohatou
sněhovou nadílku trochu více přát.
BA. Jana Svobodová

Projekt „Advent ve škole“ jsme zahájili v měsíci listopadu
a ukončili štědrovečerní večeří v prosinci. Je členěn na několik dílčích částí tj. dnů a to podle tradic adventní doby. Všech
akcí se zúčastňovala pracovnice VZP, vše si dokumentovala.
První akcí bylo Pečení a zdobení perníčků. Těsto jsme měli
předem připravené, ve třídách pak všichni vykrajovali různé
tvary perníčků, které se do růžova upekly ve školní kuchyni
a po vychladnutí jsme se s chutí opět pustili do zdobení.
Všechny kusy se uskladnily do krabice. Následující akcí byla
Výroba adventních věnců, které se tvořily z barevných vlnitých papírů a pak jsme vždy v pondělí zahájili adventní týden
zapálením svíce. První adventní neděle pro nás byla třetí akcí,
tj. Rozsvěcování stromu, kde měla celá škola před obecním
úřadem kulturní vystoupení a právě zde se rozdávaly napečené perníčky. Na začátku jsme za všechny vypustili několik balónků štěstí s přáním Ježíškovi. Nezapomněli jsme ani na Svátek svaté Barbory a přinesli si každý svou větvičku, dali do váz
a teď budeme očekávat, zda nám do Štědrého dne rozkvete.
Na svátek svatého Mikuláše jsme přišli všichni v čertovském
oblečení na Čertovský rej, ve třídách probíhala netradiční výuka právě zaměřená na tento svátek. Vyráběli jsme papírové

 Zábavné luštění

 Tři králové
Hned po vánočních svátcích, v pondělí 6. 1. 2014, jsme si ve
školní družině připomenuli svátek Tří králů, který se právě
tento den slaví. Povídali jsme si o tom, jak se tito králové jmenovali, kam šli a co to vlastně znamenají iniciály K+M+B, které se píší křídou na dveře. Vyrobili jsme si královské koruny,
oblékli bílé pláště a zazpívali písničku „My tři králové jdeme
k vám“, kterou jsme potěšili i paní ředitelku a paní kuchařky.
Nakonec jsme si vypracovali pracovní list s touto tématikou.

Tak jako v loňském roce, jsme si i letos ve školní družině pěkně „zaluštili“. Středa 29. 1. 2014 byla totiž dnem „Zábavného luštění“. Úkoly jsme měli rozděleny podle obtížnosti, od
jednoduchých (prvňácči) po ty složitější (třeťáci). Byly v nich
osmisměrky, bludiště a různé početní rébusy. Děti nejvíce zaujaly sirkové hlavolamy a sudoku, u kterých se pěkně zapotily.
Domů jsme všichni odcházeli spokojení, že jsme vše zvládli
a už teď se těšíme na další družinové akce, které nás čekají.
Jednou z nich je i „Sochaření ze sněhu“, ale to je zatím bohužel v nedohlednu…
Markéta Bílková, vychovatelka ŠD

čerty a ozdoby, pak do každé třídy přišel s nadílkou Mikuláš
v doprovodu anděla a čerta. Druhý adventní týden jsme zahájili společným Zdobením vánočního stromečku, kde jsme
zavěsili předem zhotovené ozdoby. Po nazdobení stromečku
jsme zazpívali několik vánočních koled. V pátek na svatou
Lucii byla děvčata převlečena za Lucky, v doprovodu chlapců
jsme šli po vesnici a kontrolovali úklid některých hospodyněk. Následující akcí bylo Tvoření nepečeného marcipánového cukroví a pečení lineckého cukroví, které děti slepovaly
a připravily na večer, kdy nastane ta nejvíce očekávaná chvíle
a to Štědrovečerní večeře s přenocováním ve škole. Čtvrteční
podvečer jsme zahájili vyráběním vánočního stromečku, pak
jsme společně odcházeli do tělocvičny k překrásně nachystané štědrovečerní tabuli, po večeři jsme vyzkoušeli některé
vánočních zvyků. Vánoční atmosféru podbarvovaly koledy.
Poté jsme se rozešli podle ročníků do tříd a tam měli besídky
s předáváním dárečků. Na závěr večera jsme sledovali oblíbené vánoční pohádky, při nichž jsme si nachystali spací pytle
a uložili se do nich, abychom nabrali dostatek sil na ráno.
Druhý den na nás před školou čekali myslivci a společně
jsme šli do okolí nakrmit dobrotami zvířátka. Cestou jsme se
od myslivců dozvídali různé taje přírody, něco o zvířátkách
a o tom, jak to všechno bývalo před dávnými časy.
Mgr. Alena Rohrerová, ředitelka školy

 Zvířátka v zimě
„Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst!“
Stejně, jak zní slova ze známé písničky, jsme se přesvědčili
o tom, že tahle slova jsou pravdivá. Práce na tohle téma děti
velmi bavila. S dětmi jsme se postarali, aby měla zvířátka
a ptáčkové plné krmelce a krmítka. Došlo i na výrobu krmítka. Všechny dobroty si děti spolu s rodiči pečlivě přichystali.
O zábavu bylo postaráno, děti hrály různé hry, jako např.: „Na
medvěda, Zajíček ve své jamce“… Nechybělo povídání o přírodě a počasí. O tom jak je pro nás příroda důležitá a proč
bychom ji měli chránit. Děti se naučily správně pojmenovat
zvířata a zařadit je do jejich přirozeného prostředí. Předškolákům byla zvířátka také užitečná, jejich pomocí se učili počítat, poznávat písmena, vytleskávat slova, naučit se krátké texty
atd. O tom jak se dětem celý týden líbil, se můžete přesvědčit
výstavkou obrázků a výrobků v mateřské škole.
Magdalena Francová
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 Výtvarná soutěž
Na konci listopadu se děti z výtvarného kroužku základní
školy a třída Motýlků z mateřské školy zúčastnily vánoční výtvarné soutěže „Vánoční čas“, kterou pořádal marketing města
Hustopeče u příležitosti Mikulášského řemeslného jarmarku.
Úkol zněl jasně: vytvořit adventní kalendář, nebo vánoční ozdobu.
Soutěžilo se v šesti kategoriích podle věku mladých tvůrců.
Mateřská škola obsadila 1. místo v kategorii dětí do 6 let „Kapříkovým adventním kalendářem“ (Adriana Dlapalová, Vendula Trávníková, Antonín Winter). Výtvarný kroužek obsadil
dvě místa, a to v kategorii dětí 9-10 let: 1. místo s „Ruličkovým
adventním kalendářem“ (Nikol Bílková, Karolína Myšková)
a v kategorii 6-8 let: 3. místo s „Ručičkovým adventním kalendářem“ (Anna Chadrabová, Hana Křižanová, Adam Šmíd).
Vítězové byli odměněni věcnými cenami, které na místě za
všechny převzala naše paní ředitelka. Jejich výtvory si můžete
prohlédnout na našich webových stránkách, nebo živě v městské hustopečské knihovně. Všem výhercům gratulujeme.
Bc. Hana Kurková, učitelka MŠ
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 Vánoční diamant

V prosinci, v předvánočním čase, proběhlo vystoupení divadelního kroužku ZŠ Šakvice.
Nejdříve dopolední premiéra pobavila kamarády ze školy i
školky a později 22. prosince si šestnáct dětí z divadelního
kroužku připravilo krásný zážitek i pro velké diváky na nedělní odpoledne těsně před Vánocemi. Pohádku Vánoční diamant, kterou děti zahrály, napsala D. Martinovská. Pro tolik
dětí musel být děj upraven a tak přibyla kometa, Mikuláš, také
tam bylo více čertíků, kašpárků a andílků.

 Vzpomínka

na předvánoční divadelní představení Divadelního kroužku
ZŠ a MŠ Šakvice(z pohledu diváka) s názvem „VÁNOČNÍ
DIAMANT“v kinosále v neděli 22.12.2013 (až) v 15.30 hod.
Moc ráda chodím na různá kult. vystoupení a akce ZŠ a MŠ
Šakvice. To nedělní odpoledne bylo na prosinec nezvykle teplé, proto jsem na invalid. vozíku vzala i 86-letou mamku.
A bylo co VIDĚT i slyšet! Sál byl diváky téměř zaplněný, pódium nazdobené vánočními kulisy (např. 4. umělohm. smrčky
s ovinutými bílými papír. řetězy vyrobenými dětmi.) Při vstupu každý návštěvník obdržel vánoč. papír. ozdůbku, vyrobenou ve ŠD - potěšila! Bylo 15.00 a my čekali na ZAČÁTEK.
Nekonal se. Pí. režisérka Lenka Winterová totiž zjistila, že jí
chybí jeden důležitý herec - ČERTÍK (trochu si spletl čas, ale
pak přiběhl). Takže za hudební spolupráce Mgr. M. Brúčka,
který hudbu předem připravil-natočil, (bohužel měl jinou
akci) a účasti 16 dětských herců VÁNOČNÍ POHÁDKA mohla začít. Po krátké pauzičce si konečně „dal říct“ i kazeťák

a začal pracovat. (To se už pí. Lenka přestala potit). A na pódiu začalo mluvit, zpívat a míhat se 8 ANDÍLKŮ (z toho jeden
zlatý), Mikuláš, 2 čerti, kometa, 2 kašpárci, maminka, tatínek
a jejich holčička, (panenka) Andělka. Zazněly vánoč. písně např. slovenská „Anjel mój“ (sál potemněl), nebo „Zvonky
štěstí“ a zpěvy sólistů i dueta.
A malé divadelní TRAPÁSKY jsou vždycky hezké, dokonce
milé, protože jsou bezprostřední, nenacvičené, takže originální. Jsou vlastně pro diváka zpestřením programu. (Horší
je pocit režisérky!) Prostě ke každému divadlu trapásky patří.
Třeba, když maminka nemohla rozkrojit jablíčko (buď bylo
z uměl. hmoty, nebo měla tupý nůž?). Nebo, kdy se 2 kašpárci
trochu víc než měli, přetahovali o mikrofon (asi aby nezapomněli text a už to měli rychle „za sebou“?)
VŠEM HERCŮM a PEDAGOGŮM za přípravu a nacvičení
- DĚKUJI! A jede AVIZO........, že se ke konci škol. roku můžeme těšit na MUZIKÁL! Na jaký? To prý bude překvapení.
- Buch.-

 Vážení spoluobčané
Aby byl děj nejen delší, ale určitě i krásnější zatančili andílci,
zazněly vánoční koledy a písničky. Kulisy, rekvizity, kostýmy
si děti připravují sami s mou malou pomocí.
Velké díky samozřejmě patří rodičům, kteří tuto činnost podporují.

 Zápis do mateřské školy
23. ledna 2014 proběhl zápis dětí do mateřské školy.
Tento „zápis“ se zatím týkal pouze rodičů, kteří přišli na první
informativní schůzku, kde dostali potřebné informace a tiskopisy k přihlášení dítěte do mateřské školy.
Nově přijaté děti, ale i jejich rodiče se mohou těšit na Den
otevřených dveří, který se uskuteční v měsíci červnu. Zde si
budete moci prohlédnout nejen prostory školy, ale i školní
zahradu.
Na děti bude čekat překvapení v podobě malých dárečků, které pro ně připraví jejich budoucí kamarádi ze školky a školní
družiny.
Winterová Lenka

Během nedělního odpoledne jsme pohádkou ukončili dlouhou, několikaměsíční práci, za kterou jsme sklidili velký
úspěch. Ještě ale ani nedozněl potlesk a už se všichni zajímali,
co budeme hrát příště.
Zatím nebudu nic prozrazovat, i když se už určitě děti pochlubily, ale doufám, že se nám i další naše vystoupení podaří.
Winterová Lenka

Po nějaké době bych Vás chtěl opět informovat o tom co se
událo v našem sdružení.
Od listopadu začala lovecká sezóna na drobnou zvěř což je
bažant a zajíc. Pro nás sezóna začala v prosinci, kdy jsme měli
tři hony. V letošním roce jsme bažanty vůbec nelovili, protože
stavy této zvěře a nejen bažanta, ale i zajíce neustále klesají.
I když z okolních sdružení se zajíců lovilo nejvíce, přesto jejich stavy jsou už alarmující. Tyto stavy drobné zvěře nejsou
špatné jen u nás, ale situace je stejná v podstatě v celé republice. Proč této zvěř ubývá není tak jednoduché říci. Těch faktorů je několik. Pokud se stát k této problematice bude stavět
stejně netečně jako doposud, nemůžeme čekat nějaké zlepšení. Tento pohled není jen ze strany myslivce, který by chtěl jen
lovit, ale především člověka který má rád přírodu.
Podívejme se co se na našich polích pěstuje. Jsou to jen monokultury plodin jako je například kukuřice, řepka a obilí.
Podívejme se kolik hektarů úrodné půdy se zastavuje novými
fabrikami, sklady, fotovoltanickými elektrárnami a podobně.
Zkrátka životní prostředí nejen pro bažanta a zajíce, mizí před
očima. Také jak z přírody ubývá například zpěvné ptactvo.
Co se našeho sdružení týče, tak máme domluvené s místním
zemědělským družstvem poskytnutí několika pozemků na biopásy. Jedná se o to, aby velké lány monokultur byly předěleny
tímto biopásem, na kterém se vyseje například vojtěška, tráva,
kapusta a podobně. Těchto biopásů by bylo potřeba daleko
víc, tak uvidíme co se nám podaří realizovat.
Velkou radost máme z obecního lesa, který jsme z části odplotili a tím zvěři poskytli zase kousek krytiny. Odplocení, které
provedlo naše sdružení a kterého se zúčastnila většina našich
členů bylo velmi zdařilou akcí. Pletivo, které jsme odstranili
a porovnali máme připravené na další použití. Dřevěné kůly,
které už byly ve špatném stavu a použít by se nedaly, jsme
pořezali a postupně je stopíme. Proběhlo tu i pohoštění, které
poskytl náš člen pan Příjemský, který v loňském roce oslavil
životní jubileum. Vše proběhlo v přátelské atmosféře a zároveň se udělalo kus prospěšné práce.
V současném zimním období probíhá samozřejmě přikrmování zvěře, i když letošní zima je až nezvykle mírná. Zvěř za-

tím nemá nouzi o potravu a stačí ji co jí příroda nabídne.
Na začátku , když jsem zmínil hony, tak je to také společenská
událost. Na jeden hon k nám přijeli trubači, naši dlouholetí
kamarádi. Troubili lovecké signály nejen v průběhu honu, ale
zatroubili nám i po skočení honu na naší lovecké chatě. Po
každém honu jsou všichni jeho účastníci pozváni na poslední
leč, kde je pro všechny připravené pohoštění. Součástí zpravidla bývá i tombola, do které přispěje nejen sdružení ale i naši hosté. Na první hon naši kamarádi přivezli mimo jiné i živé
sele divočáka, které jsme dali také do tomboly. Že to bylo pro
mnohé překvapení nemusím říkat. Jen můžu sdělit, že selátko kterému výherce říká Vašek je v Šakvicích a má se velmi
dobře.
Ještě bych Vás chtě požádat o opatrnost při venčení svých
pejsků, abyste je pouštěli jen na krátkou vzdálenost. Také nás
trápí odpadky které lidé vyhazují do přírody. Myslím si, že si
tím sami znečišťujeme životní prostředí, které je už tak dost
poničené.
Tak jak vidíte, je tu spousta starostí, ale jsou tu i příjemné věci,
u kterých se lidi dokážou pobavit.
Na závěr bych vám chtěl popřát do nového roku hodně štěstí,
ale především pevné zdraví a také dostatek sil k řešení každodenních problémů.
Svoboda Zdeněk
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 Zahradní koutek
Hyacinthus - hyacint
Hyacinty patří mezi cibuloviny, které pěstujeme jako hrnkové
(rychlené) nebo volně rostoucí v půdě. Kvetou na jaře červeně, bíle, modře, růžově, krémově a žlutě. Ohromí nás nejen
paletou barev, ale i nádhernou vůní. Na pěstování je hyacint
nenáročný. Vyžaduje světlé stanoviště avšak bez přímého
slunce. Ideální jsou nižší teploty kolem 15–20 °C. Zálivka je
minimální, nesmíme přelévat, aby nedocházelo k zahnívání
cibule. Hnojení není u hyacintů potřeba.
Po odkvětu se listy seříznou až k cibuli, kterou na podzim vysazujeme na zahrádku.
Vysazujeme je na slunné stanoviště do lehkých, propustných půd.
Cibule sázíme do
hloubky 12–15cm a
10–15 cm od sebe. Na
jaře opět hyacinty vykvetou. Po odkvětu,
v červnu, je vyjmeme
z půdy, očistíme a skladujeme v suchu.

Guzmania – guzmánie
Guzmánie je pokojová rostlina,
oblíbená pro své barevné květenství, které se skládá z drobného květu a barevných listenů.
Listeny mohou být zbarvené
červeně, růžově, fialově, žlutě
nebo oranžově. Většinou se pěstuje v květináči, ale je možné i
epifytické pěstování, kdy se připevní na kus kůry či dřeva s kořeny obalenými rašeliníkem.
Guzmánie dorůstá do 60 cm a dožívá se 2–3 let. Vyžaduje
světlé stanoviště bez přímého slunce. Během roku je vhodná
běžná pokojová teplota, ale v zimě by neměla klesnout pod
15°C. Během léta zaléváme do středu listové růžice, ale i do
půdy. V zimě zálivku omezíme. Guzmánie vyžaduje časté rosení listů. Za nedostatku vody a vlhkosti se objevuje hnědnutí
listů. Přes léto hnojíme jednou za 14 dní běžným pokojovým
hnojivem.
Po odkvětu rostlina vytváří dceřiné rostlinky, které oddělujeme po odumření mateřské rostliny. Přesazujeme tenkrát,
když mladé rostliny dorostou do ½ velikosti mateřské rostliny
a mají vlastní kořeny.
Svobodová Kateřina

 MOUDRO:
BOHATÝ NENÍ TEN, KDO MÁ NEJVÍCE,
ALE TEN, KDO POTŘEBUJE NEJMÉNĚ.
Zdroj – internet, Marie Albrechtová

 CITÁT:
„SKLERÓZU může mít jen inteligent!
Blbec totiž nemá CO zapomnět!“
Zdroj: internet, - Buch. Obec Šakvice a nakladatelství Sursum
Vás zvou na slavnostní představení knihy
Heleny Jandekové

které se koná v neděli 2. 3. 2014 v 16 hodin
v sále kina v Šakvicích.
Na setkání s Vámi
se těší pořadatelé
upit tuto knihu, ale

Šakvický zpravodaj najdete na internetové adrese www.sakvice.cz nebo www.flashknihy.cz/sakvice/
Své příspěvky můžete zasílat na adresu: knihovna.sakvice@seznam.cz.
Uzávěrka příštího čísla je 30. dubna 2014. Těšíme se na vaše příspěvky.
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