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 Český zahrádkářský svaz Šakvice, výstava vín 2014
Jako každý rok, uspořádali šakvičtí zahrádkáři i letos,
o velikonoční neděli, tradiční výstavu vín. Ta letošní
se konala při příležitosti již 50. výročí založení místní
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Šakvice (tenkrát ještě pod původním názvem „Československý zahrádkářský a ovocnářský svaz“), přičemž
první košt vín, doložený katalogem, se v Šakvicích konal již v roce 1968.
V této souvislosti patří poděkování všem současným
i bývalým členům, žijícím i těm, kteří již nejsou mezi
námi, všem, kdo se spolupodíleli na založení a chodu
naší organizace a kdo svou prací pro svaz umožnili,
abychom letos oslavili úctyhodné kulaté jubileum.
Na letošním koštu bylo možné ochutnat rekordních
443 vzorků od 153 vystavovatelů z 23 obcí. Šakvičtí
vinaři se prezentovali celkem 186 vzorky od 55 vystavovatelů a ve tvrdé konkurenci se rozhodně neztratili – v Šakvicích zůstává šampion červených vín roč1970
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ník 2012 (směs André+Merlot pana Jana Svobody č.
417), šampion bílých vín ročníku 2012 (Pálava pana
Zdeňka Svobody č. 463) i kolekce pěti nejlepších vín
s průměrným ohodnocením 19,02 bodu pana Jana
Svobody č. 417 (kompletní katalog bude zveřejněn na
webu obce).
K dobrému vínu patří i pěkná písnička a tak letošní ochutnávání jistě zpříjemnila cimbálová muzika
Lašár z Velkých Pavlovic. Věříme, že jsme návštěvníky
zaujali i výstavou výtvarných prací žáků zdejší školy
a prezentací historických i novějších fotografií ze zahrádkářských akcí. Tyto fotografie je v současnosti
možné zhlédnout na webu obce Šakvice.
Závěrem chceme poděkovat všem, kdo na výstavu poskytli svá vína, akci jakkoliv podpořili nebo se podíleli na její organizaci. Doufáme, že tato tradiční akce
návštěvníkům zpříjemnila letošní velikonoce a těšíme
se, že se setkáme na příštím koštu v roce 2015.
Miroslav Svoboda, ČZS Šakvice
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Redakční rada a zastupitelstvo obce přejí Všem svým čtenářům hezké léto
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 Rekonstrukce hřbitova
V měsíci dubnu byla zahájena rekonstrukce hřbitovní zdi
včetně příjezdové komunikace ke hřbitovu. Do výběrového
řízení se přihlásilo 6 firem. Nejnižší nabídku 1 201 556,60 Kč
podala firma Likomstav M.N.Ves.
Součástí této rekonstrukce bylo i osvětlení hřbitova, které se
zrealizovalo koncem měsíce dubna. Na hřbitově byly umístěny 2 sloupy veřejného osvětlení. Dlouho jsme zvažovali, kde
umístit sloupy, aby osvětlení splnilo svůj účel, bylo efektivní
a nebylo moc nákladné. Nakonec jsme se rozhodli pro hlavní přístupovou cestu na hřbitově. Někteří spoluobčané nás
za toto rozhodnutí dost kritizovali a dávali různé návrhy, jak
mělo být osvětlení vyřešeno:
➊Sloupy měly být umístěny za pomníky a to v druhé řadě od
hlavní cesty. Tato varianta je nereálná, protože už nyní je
zde málo místa, cca 30 cm.
➋Měl být jen jeden sloup u hlavního kříže. V tomto případě
by se osvětlil jen střed hřbitova a ve vzdálenějších místech
by byla tma.
➌Další názor byl, že mělo být osvětlení ve 4 rozích hřbitova.
Tato varianta by byla finančně dost nákladná, protože kabel pro osvětlení by se musel táhnout po obvodu, a hlavně
nereálná, protože mezi pomníky a hřbitovní zdí není dostatek prostoru pro výkopové práce a na položení kabelu
do země. Navíc by se využila jen část světla, druhá polovina
by svítila mimo hřbitov do sousedních zahrad.
➍Lampy jsou moc vysoké, měly být maximálně do výšky 1 m
a jen k hlavnímu kříži. V tomto případě by opět ve vzdálenějších místech od hlavního kříže byla tma.
➎Lampy měly být umístěny blíž k hrobům. Tato varianta by
omezovala vlastníky hrobů v blízkosti sloupů.
Po vzájemných diskuzích se nám snad podařilo tyto spoluobčany přesvědčit, že naše rozhodnutí bylo správné a splní svůj účel.
Ještě nás čeká zavedení vody na hřbitov. Tuto akci budeme provádět souběžně s rekonstrukcí přístupové cesty ke hřbitovu.
Co se týká rekonstrukce hřbitovní zdi, tak jste si už jistě všim-
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li, že bude ze štípaného betonu, v barvě pískové. Rekonstrukce hřbitovní zdi bude provedena jen na obecních pozemcích,
protože základy pro novou zeď jsou vykopány vedle současné
zdi. V místech, kde by nová zeď zasahovala do soukromých
pozemků jsme nechali zeď původní. Tuto část budeme řešit
postupně.
Někteří občané se dotazovali, proč jsme hřbitovní zeď neposunuli až ke komunikace. Nešlo to z toho důvodu, že jsou zde
inženýrské sítě. Pokud nenastanou nějaké komplikace, tak by
měla být tato akce hotová do 30.6.2014.

 Rekonstrukce chodníku - ulice Nádražní

V letošním roce pokračovala rekonstrukce chodníku na ulici
Nádražní. Tuto zakázku zrealizovala firma Likomstav Moravská Nová Ves, celkové náklady 524 095,- Kč.

 Projekt: Obnova lužního lesa
V měsíci dubnu jsme kolaudovali nově vysázený les u polního
hnojiště na celkové ploše 47 751m2. Na tuto akci jsme získali
100% dotaci ze SFŽP. Bylo zde vysázeno 2 190 stromů (jasan,
dub letní, jilm vaz, lípa srdčitá, javor mléč, javor babyka, třešeň ptačí, hrušeň polnička, topol černý, topol bílý, olše lepkavá,
vrba bílá), 1 488 keřů (kalina obecná, ptačí zob, líska obecná,
řešetlák počistivý). Výsadba stromů byla doplněna 2 mokřady
pro vodní živočichy.

 Sběrný dvůr

 Rekonstrukce mateřské školy

V měsíci dubnu byl otevřen nový sběrný dvůr. Jsou zde umístěny kontejnery na plastové láhve, plast, kovy, sklo, tetrapack,
nebezpečný odpad - oleje, barvy…, domácí spotřebiče, pneumatiky, suť, textil a papír. Dále můžete na vyznačená místa
ukládat rostlinný odpad, stavební suť. Můžete sem také vozit
větve, které budou postupně naši zaměstnanci štěpkovat.
Suť, která je ukládána na sběrný dvůr, bude následně podrcena a využita na zpevnění polních cest.
Odpad na sběrný dvůr se musí přivézt vytříděn. Sběrný dvůr
je otevřen: úterý od 8.00 do 9.00, ve čtvrtek od 15.00 do 16.00
a v sobotu od 14.00 do 15.00.

V zimních měsících jsme provedli demolici zadní části MŠ.
Do výběrového řízení se přihlásilo 13 firem, akci provedla firma Zamastav Brno, vysoutěžená cena 221 930,-Kč.
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Podařilo získat pozemek pod MŠ do vlastnictví obce.
Rekonstrukce MŠ se nám trochu zkomplikovala. Nastaly práce, se kterými jsme nepočítali: výměna střechy, napojení na
kanalizaci, rekonstrukce topení, vody, elektřiny, izolace podlah a stěn a v neposlední řadě povrchové úpravy stěn a stropů.
Získali jsme dotaci (90 %) na zateplení MŠ včetně výměny
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oken, dveří ze SFŽP ČR v rámci OPŽP, Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. V současné době probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby.
V souvislosti s rekonstrukcí MŠ jsme požádali o dotaci z MMR
na zbudování dětského hřiště v areálu MŠ. Jestli jsme získali
dotaci, budeme vědět asi koncem měsíce května.

Od 1. dubna 2014 máme schválen nový ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŠAKVICE.

 Rekonstrukce ČOV

a dobudování kanalizace

Podařilo se nám také získat dotaci (90 %) na rekonstrukci
ČOV včetně dobudování kanalizace ze SFŽP v rámci OPŽP,
Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. V současné době se připravuje
projektová dokumentace pro provedení stavby a potom bude
následovat výběrové řízení na zhotovitele akce.

 V průběhu prázdnin bude probíhat
rekonstrukce elektroinstalace
v budově ZŠ

Akci získala firma Havelka Peter, Velké Pavlovice, vysoutěžená cena 479 746,-Kč. Tyto práce včetně vymalování by měly
být dokončeny do 15.8.2014.

 Cyklostezka
Firma VIA DESIGNE Břeclav pro nás zpracovává projekt na cyklostezku kolem
VD Nové Mlýny. Na podzim tohoto roku by měl být
vypsán dotační titul. Pokusíme zažádat a získat peníze
na zbudování cyklostezky.

 Úklid obce a okolí
Máme pěknou obec, ulice jsou čisté a tráva posekaná. Okolí
obce je osázené stromy, polní cesty jsou vyčištěné od náletových dřevin, máme pěkné dětské i fotbalové hřiště. Možná si
mnozí z Vás ani neuvědomí, jak velké plochy mají zaměstnanci obce na starosti. Pro příklad uvádím: komunikace k polnímu hnojišti, na Zaječí, k Přívozu, Cípy, Rozlinky, obecní
hájek, sběrný dvůr, za myslivnou, hřiště, park Isidor, pod Isidorem atd.
Nelíbí se Vám, pokud je někde nepořádek a začalo se zapomínat na to, že kdysi bylo samozřejmostí, že si každý uklidil
sám před svým domem. Dokonce se v poslední době začalo
stávat, že nám telefonujete, píšete dopisy a stěžujete si, že máte
před domem neposekanou trávu, smetí atd. Samozřejmě se to
netýká všech. Máme zde ulice, které jsou čisté a uklizené a je
to především zásluhou lidí, kteří zde bydlí. Touto cestou bych
chtěla poděkovat všem občanům, kterým není lhostejné jejich
okolí a nečekají, až to za nich někdo udělá.

 Setkání vítězů soutěže

Vesnice roku 2013 v Senátu PČR

Dne 11.3.2014 se zástupci naší obce zúčastnili setkání vítězů
soutěže Vesnice roku 2013. Setkání probíhalo v prostorách
Senátu ČR, kde byli přivítáni předsedou Senátu Parlamentu
ČR Milanem Štěchem. Součástí tohoto setkání bylo i přijetí
v Poslanecké sněmovně PČR Janem Hamáčkem.

 Odpočinková místa
Zaměstnanci obce v zimních měsících nelenili a zhotovili stoly a lavičky, které jsou umístěny v okolí obce. Materiál se použil ze stromů, které občas musíme vykácet.

 Proč?
V loňském roce jsme pro děti, mládež i dospělé zbudovali
víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Toto hřiště je hojně
využívané a především naše děti a mládež zde tráví spoustu
volného času. Dnes si snad už nikdo nevzpomene, jak to zde
před třemi lety vypadalo. Hřiště je přístupné všem, nezamyká
se, nevybírá se zde poplatek, jak je to zvykem v sousedních
obcích.
Nebylo jednoduché uskutečnit takový projekt. Museli jsme
získat pozemek, zpracovat projekt, stavební povolení, sehnat
peníze a nakonec stavbu zrealizovat. Upocené a rozesmáté
tváře dětí nás vždy ubezpečí o tom, že to stálo za to.
Proto nechápu, co je to za člověka, který se baví tím, že na
různých místech kolem hřiště prořezává a propaluje sítě! Jaké
má k tomu důvody?

 Vážení občané,
touto cestou se na Vás obracím se žádostí o pomoc při pátrání po neznámém vandalovi, který v nočních hodinách
v úterý 20.5.2014 zdemoloval pumpu u vysílače na ul. Vinohradní. Nestačilo mu, že pumpu rozbil a hodil do studny, musel tam hodit i betonový kryt na studnu.
Nemám slov k takovému počínání a neumím si ani představit, co to může být za člověka? Pokud má nějaký problém vůči někomu, je tak zbabělý, že v nočních hodinách
ničí majetek a ubližuje nevinným lidem? Asi na tom musí
být dost špatně. Po pravdě řečeno ho lituji.
Tuto studnu si cca před padesáti lety zbudovali naši občané vlastními silami a vlastními prostředky. Po celá ta léta
sloužila potřebám všem našim občanům, nikdy nikomu
nevadila.
Proto Vás prosím, pokud budete mít jakékoliv informace
k této události, dejte vědět na obecní úřad. Děkuji za pomoc.
Drahomíra Dirgasová, starostka
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 Krtečkův zápis do 1. třídy

 Noc s Andersenem 2014

Bylo úterý 4.2.2014 a před 15. hodinou se do ZŠ a MŠ Šakvice začalo scházet 14 předškoláků se svými rodiči. Každým
rokem škola připraví jinak zajímavý a nápaditý zápis. V
hezky KRTEČKOVĚ vyzdobené 1. třídě všechny přivítala
a zápis zahájila ředitelka Mgr. A. Rohrerová, se kterou pak
rodiče odešli do jiné třídy. Děti zůstaly a pustily se do plnění
úkolů u ČTYŘ STANOVIŠŤ - vše motivováno KRTEČKEM!
Dostaly kartičku na nalepení 4 nálepek za splnění úkolů.
1. stanoviště: Mgr. M. Brůček - MATEMATICKÉ
PŘEDSTAVY (poznávání geometrických tvarů a barev).
2. stanoviště: Mgr. R. Jurkovičová - GRAFOMOTORIKA
(správný úchop, uvolnění ruky, čáry, čárky, vlnky).
3. stanoviště: Mgr. J. Sedláčková - ŘEČOVÉ SCHOPNOSTI
(slovní zásoba, rozhovor a vědomosti o své rodině,
popis obrázku z KRTEČKOVA leporela).
4. stanoviště: uč. MŠ M. Francová - KRESBA
(nákres a vybarvení postavy rodiče).
Celou akci nafotila sekretářka Bc. J. Svobodová a velký KRTEČKOVÝ DORT (upečený asi ve ŠJ?) naporcovala pí. uklízečka J. Eliášová. Po vypracování všech úkolů (cca 1 hod.)
přišli rodiče a každé z dětí si pochutnalo na dortíku. Na závěr
ředitelka školy předala každému nastávajícímu žáčkovi většího papírového KRTEČKA (vyrobené ve ŠD) s umělohmotnou
lopatičkou a pamětním listem.
Trochu mě mrzí, že jen některé děti dokázaly za dárečky PODĚKOVAT, nebo to berou jako samozřejmost? Při odchodu
jsem se jednoho adeptíka zeptala, jak se do 1. tř. těší? Řekl:
„Nejradši bych šel hned do 5. tř.“ A druhý povídal mamince,
že by šel do 1. tř. už zítra.
- Buch.-

I v letošním roce jsme v naší škole pořádali Noc s Andersenem. Tentokráte jsme se oficiálně zaregistrovali do celosvětové akce, která se konala 4. dubna 2014. V tento den jsme
tedy nenocovali ve škole jen my, ale přes 80.000 dětí po celém
světě.
Patronem byl Komisař Vrťapka od Petra Morkese a děti přišly
převlečené za detektivy. Čekaly na ně soutěže na šesti stanovištích, na kterých si vyzkoušely např. svoji zručnost a hbitost. Po každém splněném úkolu dostaly děti lísteček se šifrou
a po jejím rozluštění zjistily, kde se ukrývá ztracená zlatá
truhla plná dobrůtek a upomínkových předmětů. Po společné
večeři jsme ocenili nejlepší družstvo a rozdali pamětní listy.
Pak už si všichni zaskotačili na diskotéce a protože už byli nejmenší žáčci unavení, odebrali se do tříd, kde usínali u pohádky. Na žáky čtvrtého a pátého ročníku čekalo překvapení…
paní sekretářka všechny naučila falešný patchwork a tak si
všichni vyrobili krásná vajíčka na blížící se Velikonoce.
I přes počáteční únavu usínali někteří až v pozdních nočních
hodinách a tak se jim ráno z vyhřátých spacáčků moc nechtělo. Po snídani, na kterou nám maminky připravily různé
buchty a jednohubky, jsme už rychle spěchali domů, abychom
doma ve svém pelíšku dohnali to ponocování.
Markéta Bílková, vychovatelka ŠD

 Den Země

 Pálení čarodějnic

Tento významný svátek naší planety jsme se rozhodli oslavit
návštěvou společnosti Hantály Velké Pavlovice. Jelikož jsme
zvyklí třídit (krabice od mléka, pet láhve, hliník, papír, aj),
byli jsme patřičně nabiti hrdostí, jak dobře se o svou matičku
Zemi staráme, a s tímto pocitem jsme se vydali na cestu.
Trasa autobusu vedla přes Hustopeče. Čekání na následující
spoj jsme si zpestřili návštěvou hustopečského kostela. Pan
děkan, Pavel Kafka, nám krátce pověděl o zajímavostech tohoto chrámu, zkontrolovali jsme si na dvacetikorunové minci,
komu je kostel zasvěcen, na závěr jsme si foukli i do varhanních píšťal a zamířili opět na autobusové nádraží. (Ani čekání na zpáteční spoj z Hustopečí do Šakvic nebylo zbytečnou
ztrátou času - využili jsme ho k procházce na nově otevřený
židovský hřbitov).
Po příjezdu do Velkých Pavlovic jsme si prohlédli třídičku na
plasty, dozvěděli se, co všechno lze z tříděného odpadu znovu
vyrobit a hlavně viděli stroje, které se starají o to, aby se na
skládku vlezlo co nejvíce našich odpadků.
Hrdost z třídění a toho, že máme doma dokonce hnědou popelnici na bio odpad, byla však jen poloviční. Oblíbená písnička našeho prvního prezidenta „Ach synku, synku“ by totiž šla upravit na „Třídil jsem, třídil, ale málo…“. Skládka se
bohužel zbytečně zaplňuje odpadky, které jdou znovu využít.
Cíl do našeho dalšího života máme jasně vytyčený: Pro naši
Zemi můžeme udělat mnohem víc! Stačí se lépe rozhodnout,
co vyhodíme do popelnice a co ne. Po nás či za nás už to totiž
nikdo nevytřídí.
Miroslav Brúček, učitel ZŠ

Už je to více než týden, co se na šakvickém hřišti konalo čarodějnické vítání jara. Prosluněná akce patřila maskovaným,
zejména dětem a jejich rodičům, ale i dalším „čarolidem“. Jiné
pojmenování by spoluorganizátory a pomocníky nevystihlo
lépe. Zjev některých, zejména těch, co zajišťovali občerstvení, vyvolával otázku, zda jde o ježibaby, ježidědky, či naprosto
jiný druh bytostí s nadlidskými schopnostmi.
Mladé čarodějnice a čarodějové roku 2014, u kterých byl zjev
dokonale zařaditelný, se v Šakvicích začali slétat už brzo odpoledne. Byla pro ně přichystána zábavná dráha s výzvami a překážkami, která prověřovala jejich opravdové „čaro“schopnosti.
Čarovný les však skýtal mnohá nebezpečenství. Některé úkoly
byly zapeklité i pro samotné pomocníky. Při poznávání listů
stromů se zarazil nejeden statečný zúčastněný: „Co teď? Já nevím, co to je za strom!“ řekl nervózně nečarodějně oblečený
chlapec v zeleném triku. Pomocník drbající se na hlavě se se
zaraženým výrazem na chvíli zamyslel a naštěstí nakonec dokázal chlapci napovědět: „Musíš zkusit nejdříve vyloučit ty, co
to určitě nejsou. Pak na to bude jednodušší přijít,“ uspokojeně
odpověděl a usmál se nad svou velice moudrou myšlenkou.
Před setměním se trávník a jeho zelená barva stala součástí oblečení a převleků mnoha čarodějných dětí. Těžce totiž
na bojišti. Zatravněný prostor se proměnil v útočnou zónu
barevných míčků. „Hele, otoč se! Tady máš!,“ volal čaroděj
v černém hábitu na dalšího se špičatým kloboukem. V tom
okamžiku míček zasáhl cíl. Zbytek odpoledne se nesl už v poklidnějším duchu a všichni si užívali slunných paprsků.
Po zapálení čarodějnice a vypuštění ohňostroje, při kterém zaznělo z úst malých návštěvníků „Jééé“, patřila zábava už spíše
dospělým. Západ slunce jim nabídl možnost posedět u ohně,
popíjet různé druhy nápojů a pojídat špekáčky. Pro některé
výdrž mající děti však program večera zdaleka také nekončil.
Úplné setmění pro ně skrývalo ještě jedno překvapení. Promítání kresleného filmu. Plátno nebylo, možná shořelo spolu
s čarodějnicí, a tak se využila zeď občerstvovacího stánku.
Na letošní Čarodějnice, i když nikdo z přítomných nebyl upálen, pouze maketa, se jen tak nezapomene.
Snad příští rok opět přilétnete, vážené „čaro“dámy a „čaro“pánové! Přiberte i další kamarády, rádi je uvítáme!

 Výlet čtvrtého a pátého ročníku
do hlavního města

Letos jsme opět využili nabídky ČD, zakoupili za výhodnou
cenu jízdenky a vydali se poznávat další kouty našeho hlavního města. Protože z nás většina nebyla v zoo, tak jsme si to
namířili právě tam. Z hlavního nádraží v Praze jsme se metrem a autobusem dostali do Tróje. Celý den bylo krásné počasí, takže i zvířata se vyhřívala na sluníčku, a my jsme mohli
shlédnout různé druhy savců, ptáků, dravců, aj. zvířat. Abychom nechodili jenom pěšky, tak jsme se lanovkou přepravili
do vyšších částí zahrady. Tam jsme viděli krmení žiraf. Celý
den jsme strávili příjemnou procházkou po zahradě a pozorováním zvěře. Na závěr našeho výletu měly děti rozchod
a mohly si nakoupit pro své nejbližší suvenýry. Cesta domů
byla příjemná, ale po celém dnu únavná. Večer na nás čekali
u autobusu rodiče a děti jim nestačily říci všechny veselé zážitky z celého dne.
Alena Rohrerová, ředitelka školy

 Hasiči 2014
Také v tomto školním roce se naši žáci zapojili do výtvarné
a literární soutěže ,,Požární ochrana očima dětí“. Do oblastního kola postoupili ti, kteří se umístili na prvních třech místech v kole školním.
I. kategorie (1., 2. ročník) - Výtvarná část:
1. H. Křižanová, 2. M. Landkamerová, 3. M. Suský
II. kategorie (3., 4., 5. ročník) - Výtvarná část:
1. Š. Charoušek, 2. L. Jirků, 3. L. Fic
- Literární část:
1. Š. Charoušek, 2. M. Winter, 3. D. Svoboda
Vítězům blahopřejeme a netrpělivě očekáváme výsledky oblastního kola.
Radka Jurkovičová, učitelka ZŠ

 Pálení čarodějnic
Ve středu 29.04.2014 se v naší Mateřské škole uskutečnil slet
všech malých čarodějnic a čarodějů, aby mohla jako každý
rok proběhnout velmi oblíbená akce „Pálení čarodějnic“.
Od rána jsme si vyprávěli o této tradici, která má prameny již
v dávné historii. Děti si vyrobily čarodějnici z papíru, vymalovaly si různé omalovánky. Pak jsme se všichni „proletěli“ na
školní zahradě, snědli jsme si špekáčky a netrpělivě očekávali
začátek divadelního představení „Žádný strach“. Děti opravdu
žádný strach neměly a báječně se pobavily.
Děkujeme rodičům za krásně připravené kostýmy a těšíme se
společně na další akce.
Winterová Lenka, vedoucí učitelka MŠ
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 eTwinning

 Školmánie

 Březen - měsíc čtenářů - Pasování na čtenáře

V tomto školním roce se do projektu eTwinning zapojila i paní učitelka Jana Sedláčková.
Prvňáčci se v rámci projektu „Bystré hlavičky, šikovné ručičky“ seznamují se žáky druhého ročníku na ZŠ v Poltari. Děti si
vyměňují matematické úkoly. Za správné řešení získávají písmenka, které tvoří tajenku. Tu pak výtvarně a hudebně zpracují. Zajímá Vás, jak se jim práce daří? Mrkněte na: http://
twinblog.etwinning.net/71337/.

Začátkem března se naše škola přihlásila do celorepublikové
soutěže základních škol „Školmánie“, pořádanou obchodním
řetězcem Tesco. Cílem bylo získat co nejvyšší počet kuponů
s dvanáctimístným kódem a ten zadat na stránky www.pohadkovetesco.cz. Hlavní výhry byly vskutku lákavé - po sto
tisících pro první tři nejlépe sbírající školy na potřebné vybavení. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: v celkovém počtu
nasbíraných kuponů a v počtu kuponů v přepočtu na žáka.
Začali jsme pozvolna přibližně na sedmistém místě a poté se
začaly dít divy! Denně nám přibývaly desítky, někdy i stovky
kuponů a my se začali prodírat ze zadních pozic na ty přední,
protože všichni začali shánět kupony kde se dalo (přeci jen
nejbližší Tesco je v Mikulově, Břeclavi či v Brně). Tak se stalo,
že nám se sběrem pomáhala například základní škola v Zaječí
pod taktovkou paní učitelky Brúčkové, přátelé z různých míst
republiky, nebo třeba děti z chomutovského Klokánku…a vy
sami víte, odkud ještě.
Celkově jsme nasbírali úctyhodných 5.252 kódů. V kategorii
s celkovým počtem kódů jsme obsadili 75. místo a v kategorii
v přepočtu kuponů na jednoho žáka krásné 20. místo z celkového počtu 3.657 zapojených škol. I když jsme nakonec nezvítězili, jsme na sebe a i na Vás velmi hrdí a děkujeme všem
za podporu, ať už byla jakákoliv a těšíme se na další výzvy,
kterých se jistě zúčastníme.
Hana Kurková

V úterý 18.3.2014 navštívili žáci Základní školy místní knihovnu. Pro prvňáčky to byl „velký den“. Paní knihovnice se
proměnila v Písmenkovou vílu a zkoušela, zda už poznají
všechna písmenka, která má na sobě nebo která jim rozdala.
Pomoc princezny Šeherezády vůbec nepotřebovali, protože
už všechna písmenka poznali a nenechali se zmást číslicemi,
které se víle na šaty připletly. Písmenkovou vílu také zajímalo,
jakou knížku mají děti rozečtenou a o čem je.

Druháčci ZŠ Poltár s prvním vyřešeným úkolem.
Čtvrťáci a páťáci jsou v rámci hodin vlastivědy a přírodovědy
zapojeni do projektu „Moje malé městečko“, kde se seznamují
se čtvrťáky ze ZŠ Tlmače. Žáci zjišťují informace o místě, kde
bydlí jejich noví kamarádi a pak si údaje upřesňují. Podrobnosti naleznete zde: http://twinblog.etwinning.net/71547/.
Alena Rohrerová, ředitelka ZŠ

 Pírko
A babička řekla: „Dobrá hospodyňka pro pírko přes plot skočí.“ A já říkám: „Ne vždy se to vyplácí !“
To jsem si zase jednou vyjela do přírody. Jedu kolem hlubší
mokřadlové příkopy a co vidím? Krásné pero od bažanta - „to
by se hodilo klukům vnukům na klobouk“ - říkám si. A hned
jsem si vzpomněla na Boženku Němcovou, postavila kolo
a ne přes PLOT, ale HOP přes PŘÍKOP. K pírku jsem se dostala, sebrala ho, ale jak nazpátek? To už nebyl povedený skok,
ale padák do vody. Ještě, že jsem si nezlomila nohu. Sice PÍRKO jsem dovezla, ale taky boty plné bahna. A proto se teď
držím zásady - NE VŽDY BÝTI DOBROU HOSPODYŇKOU!
- Buch.-

Všichni prvňáčci jí slíbili ve jménu všech krásných knížek,
pohádek, příběhů a básní, že budou knížky opatrovat jako
nejvzácnější poklady, budou je mít rádi a budou se k nim chovat opatrně a s úctou.
Potom byli Písmenkovou vílou a paní starostkou pasováni na
„Čtenáře obecní knihovny Šakvice 2014“. Na památku dostali
šerpu, slib, knihu Pohádky ze statku a průkazku do knihovny,
aby si mohli půjčovat krásné knížky.
Jana Sedláčková, učitelka ZŠ

 Odměna
Měl tatíček, měl tři dcery, všechny se mu provdat měly.
Nejstarší jak dceru vdával, tři sta tolarů s ní dával.
„Tu máš moje dcerko milá, bys mě v stáří obživila.“
„Však vám toho nezabudu, na rukou vás nosit budu.“
A jak druhou dceru vdával, dvěstě tolarů s ní dával.
„Až nebudu robit moci, přispěješ mi ku pomoci?“
„Však vám toho nezabudu, do smrti vás chovat budu.“
Když tu nejmladší měl vdáti, neměl jí už čeho dáti.
„Zdaliž i ty dcero milá, v stáří bys mě pohostila?“
„Tatíčku vás nezabudu, vždycky vaší dcerou budu.“
Neminulo sedm roků, šel tatíček v slabém kroku
a šel k první milé dceři, klobouk sňal u jejich dveří.
„Nemohu již pracovati, chceš-li dcero, stravy přáti?“
Ona do komůrky vešla, starý provaz odtad nesla:
„Když dělati nemůžete, oběsit se někam jděte.“
Hůlečku vzal a šel z dveří, k prostřední své milé dceři.
„Budeš-li mne ty chovati, když už nemohu dělati?“
Ona do komůrky vešla, starý sotorek mu nesla:
„Když vám nelze pracovati, jděte chleba vyžebrati.“
Hůlečku vzal, pozaplakal: „Jakých jsem to časů dočkal!“
Hůlečku vzal a šel z dveří, samý strach k té třetí dceři:
„Dcero, stár jsem, všeho třeba, dáš-li pak mi kousek chleba?“
„Vítám Vás milý tatíčku, vítám, sivý holoubečku.“
A hned do komůrky vešla, bílý koláč otci nesla:
„Do smrti tu zůstávejte, děti mé mi kolíbejte!“
„Dcerko, dcerko moje milá, jak jsi ty mě potěšila!
Nejvíc jsem tě trestal z mlada, věna jsi ty nedostala, jedinás mne uvítala!“
„Dosti jste mi věna dali, že jste z mlada trestávali, v bázni boží vychovali.“
Tuto básničku si pamatují někteří pamětníci a 8.3.2014 si jí zarecitovaly pí Mgr Hana Adamczyková se svoji maminkou a mně přeposlaly,(docela aktuální že?)
Marie Albrechtová

 Čtenář roku 2013

 Přísloví

Nejpilnějšími čtenáři jsou:
dětský čtenář (do 15 let) :
Nela Ptáčníková - Kopeček 93 , ( 2006) - půjčeno 108 knih
dospělý čtenář:
Marie Brzobohatá - Doliny 374 , (1921) - půjčeno 143 knih
Výherci budou odměněni pěkným dárkem a uveřejněni na
webu knihovny. Blahopřejeme.

 Klobouk dolů

Statistika knihovny:
V průběhu roku 2013 bylo nakoupeno a odborně zpracováno
205 nových knih. Vyřazeno bylo celkem 59 zastaralých a opotřebovaných svazků.
Z VF (výměnné fondy) Břeclav bylo půjčeno 856 knižních
novinek. Tyto knihy jsou velmi žádané mezi čtenáři. Web
knihovny je pravidelně aktualizován a informace o činnosti
knihovny jsou průběžně doplňovány.
Nejžádanější tituly:
1. Matka v koncích (Monyová, Simona) - půjčeno 23x
2. Povídání se zvířátky (Melounová, Ivanka) - půjčeno 20x
3. Vyrábíme s dětmi (Johsonová, Susie) - půjčeno 19x
- mar-, knihovnice

Hláška místního rozhlasu mě natolik povzbudila, že jsem se
rozhodla, aby mě dcera vypravila na pálení čarodějnic. Počasí bylo moc pěkné a s elektrickým invalidním vozíkem
jsem bezpečně přijela na hřiště. Vidět tam tolik rozzářených
očí těch nejmenších, jak pobíhají po hřišti, jak jsou někteří
přestrojeni za čarodějnice, pracně vyrobených od maminek,
jak využívají houpačku, prolézačku, kolotoč a všechny ostatní vymoženosti, které nedovedu popsat, člověk zapomene na
bolesti a ostatní trable. Škoda, že starších lidí tam bylo poskrovnu. Mohli zhodnotit, co se vybudovalo pro nejmenší
a mládež za paní starostky Drahomíry Dirgasové. Když zavoněly špekáčky, odjížděla jsem a budu vzpomínat.
Marie Albrechtová

CHYTRÁ RYBA SE BLÍŽÍ K HÁČKU
ZE STRANY OCASU.
(Chorvatské přísloví) - Buch.-
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 Cena čistého prostredia

 Domy seniorů Šakvice

Už sa to začalo... je to konečne tu ... príroda sa prebúdza, všetko začína kvitnúť, slniečko svieti a hreje, áno, jar sa pomaly hlási o slovo a tak poďho do záhrad na jarné upratovanie.
Spaľovanie plastov, igelitu, možno aj nejakých mŕtvol a čiernych myšlienok asi taktiež patrí k tomuto rituálu ...V dnešnej
dobe plastovej, keď sú kontajnery na separovaný odpad na každom kroku?? Nechápem to a ani nechcem pochopiť. Ale štve
ma to. Škoda, že cena čistého vzduchu je príliš vysoká práve
preto, že pre niekoho má nulovú hodnotu. A pritom je to tak
jednoduché, triediť odpad a nepáliť všetko, čo horí. Ja osobne
uprednostňujem dýchanie čerstvého vzduchu pred karcinogénnym dymom a tipujem, že niesom jediná. A to som si naivne myslela, že v dedine je čistejší vzduch než v meste. Ha-ha!
A ešte jedna kritika - voľne pobehujúci psi, tiež znečisťujúci
prostredie, ale trochu iným sposobom, však viete asi akým.
Všade, na chodníkoch, cestách, trávnikoch, to ani nehovorím,
skalkách, kameňoch, predzahrádkach rodinných domov nestrávené zvyšky potravy psích miláčikov nám to tu skrášľujú
jedna radosť. V jednej obci som videla pred nejakým domom
ceduľu s nápisom - citujem: ,,Jděte si srát se svým psem před
svůj dům!“ Zasmiala som sa, vtipné a výstižné. Otázne len, či
aj účinné. Až raz budem mať psa, chcela by som s ním chodiť
na prechádzky k jazeru, okolo polí a vinohradov, alebo spojím
príjemné s užitočným a pri venčení psa si aj zabehám, pridá
sa niekto?
Zuzana Kratochvílová

Den otevřených dveří v sobotu 31.5.2014 a v neděli 1.6.2014
od 10.00–17.00 hod. Všichni jste srdečně zváni.
Máte-li zájem o více informací, obraťte se na p. Libora Kuldu,
tel. 734 799 393 nebo e-mail: libor.kulda@century21.cz.

 Záhradnícke okienko
Robilo sa to takto odjakživa. Na jar, keď zo zeme vyliezali len
suché steblá trávy, tie sa vypaľovali, aby sa trávnik obohatil
o draslík, ktorý je v popole, zlikviduje sa burina (plevel)
a trávnik sa zazelená. Ale ani starí sedliaci nerobili vždy a všetko správne, na niektoré veci sa prichádza postupne, že sa dajú
robiť aj inak, alebo ani niesú vobec potrebné. Zistilo sa totiž,
že počet čmeliakov rapídne klesá nielen kvoli pesticídom vo
veľkoplošnom pestovaní plodín, ale aj preto, že pri vypaľovaní
trávnika sa likvidujú všetky živé organizmy, ktoré sú v zemi.
Korienky trávy trávy tiež, prežijú len korene vytrvalých burín,
ktoré znova vytlačia trávu. A ešte je to aj časovo náročné a riziko požiaru tiež nieje zanedbateľné. A vlastne načo to všetko,
keď tráva sa zazelená tak či tak, príroda si proste nejak poradí
a to je na nej úžasné.
Zuzana Kratochvílová

 Výstava vín Šakvice 20.4.2014 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 a klaret

443
186
257
273
140
30

Celkový počet vystavovatelů
z toho vystavovatelů z obce Šakvice
z toho vystavovatelů z jiných obcí

153
55
98

Celkový počet obcí, z nichž byly vzorky vystaveny

23

Nejvíce vzorků od jednoho vystavovatele
Šiller - Kromus, Blučina

15

Nejlepší kolekce (5 nejlépe hodnocených vín)
Svoboda Jan, Šakvice, průměrné hodnocení 19,02 bodu
Šampion výstavy:
Bílé víno ročník 2013
Veltlínské zelené, 19,4 b., vz. č. VZ 2, Šebesta Alois, Starovice
Bílé víno ročník 2012
Pálava, 19,4 b., vz. č. PA 11, Svoboda Zdeněk, Šakvice
Červené víno ročník 2013
Zweigeltrebe, 19,3 b., vz. č. ZW 2, Králík Otto, Hustopeče
Červené víno ročník 2012
Směs červená (André-Merlot), 19,3 b., vz. č. SČ 16,
Svoboda Jan, Šakvice
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VÍTÁNÍ OBcÁNKu

Klára Tománková

Eleni Beatrix Walter

Ellen Tomková

 Zahradnický koutek
Léčivky všude kolem nás
Aniž si to uvědomuje, v přírodě všude kolem nás se vyskytují
bylinky. Proč je tedy nevyužít a neobohatit si jídelníček o vitamíny a minerály.
Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) - v jarních měsících se
sbírají listy, které se suší ve stínu. Odvar z kopřivy upravuje
trávení, činnost střev, čistí organismus. Využívá se také v kuchyni. Připravují se z ní polévky, špenát, omelety, nádivky. Ze
sušené natě se připravuje nálev pro ozdravení vlasů.
Smetanka lékařská - pampeliška (Taraxacum oficinale) - pampeliška podporuje činnost ledvin, působí proti tvorbě ledvinových kamenů a zlepšuje trávení. Listy se používají do salátů
nebo čajů. Květ můžeme použít na přípravu sirupu.

Lípa srdčitá a velkolistá (Tilia cordata, platyphyllos) - květy
s listenem se sbírají v době květu od června do července. Používá se při zánětech dýchacích cest, zápalu plic a zánětu ledvin a močového měchýře. Snižuje teplotu a podporuje pocení.
Používá se do koupelí, ke kloktání, oplachování vlasů. Vyrábí
se z něj čaje a med.
Bez černý (Sambucus nigra) - květ se sbírá od května do června s krátkou stopkou. Používají se na bylinné obklady, do čajů, sirupů a limonád. V kuchyni se z květů dělá kosmatice - smažené obalené květy v těstíčku. Pozor: listy a kůra jsou
jedovaté.
Kateřina Svobodová

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. července 2014. Těšíme se na vaše příspěvky.
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