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 Milí spoluobčané,

 Rekonstrukce MŠ

dostává se vám do rukou další číslo Šakvického zpravodaje, který jsme začali vydávat před čtyřmi lety.
Touto cestou jsme se snažili podávat informace o dění
v obci, o projektech které se nám podařilo zrealizovat
a představit vám spoustu zajímavých a úžasných lidí,
kteří mezi námi žijí. Zpravodaj se stal součástí dění
v obci a těšíte se na každé nové vydání. Doufám, že
dnešní vydání zpravodaje není poslední a v této práci
bude pokračovat i nové zastupitelstvo.
Pokračování na str. 3

Současný styl života a nedostatek peněz nutí rodiče
zkracovat mateřskou dovolenou a vrátit se co nejdříve do zaměstnání. K tomu napomohl i zákon, že děti
mohou nastoupit do MŠ už od dvou let. Nikdo nepomyslel na to, jestli je dostatečná kapacita mateřských
škol. Stejně jako ostatní obce i my jsme museli řešit
problém s nedostatečnou kapacitou dětí v MŠ. Jen těžko jsme vysvětlovali rodičům, že nemáme volné místo
a na druhé straně máme zavřenou mateřskou školu.
Uvědomovali jsme si, že pokud budou rodiče nuceni
dát své dítě do MŠ ve vedlejší obci nebo ve městě, děti
si zde zvyknou a už se nám nevrátí do základní školy a
v budoucnu budeme nuceni řešit nedostatek dětí v ZŠ.
Pokračování na str. 2
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 Rekonstrukce MŠ (pokračování ze str. 1)
V souvislosti s novým územním plánem se nám podařilo získat dost stavebních míst pro výstavbu rodinných domů, takže
je zde předpoklad, že se počet obyvatel naší obce rozroste.
Poloha obce, dopravní spojení a napojení na dálnici je dalším
předpokladem pro růst počtu obyvatel.
Na základě demografického vývoje obce byla kapacita dětí
v MŠ odhadnuta na 60–65 dětí. Tento počet bude kolísat podle počtu narozených dětí a migrace mladých rodin s dětmi.
Všechny tyto okolnosti nás donutily k tomu, abychom řešili
navýšení kapacity dětí v MŠ, protože současná kapacita je 40
dětí.
Navýšit kapacitu MŠ o 10–20 dětí není tak jednoduché. Najednou zjistíte, že nestačí postavit jednu třídu, ale musíte vyřešit šatny, koupelnu, toalety, kde si děti budou hrát, kde budou tvořit, spát a jíst.
Nejdříve jsme se snažili ve spolupráci s projektantem vyřešit
navýšení kapacity přímo v budově ZŠ.
První varianta: využití půdních prostor ve škole. Řešili jsme,
že musí být nová střecha, zateplení půdy a dost velkou položkou bylo únikové schodiště a bezbariérový přístup. Protože
kapacita současné kuchyně je malá, hygiena rozhodla, že děti
budou muset jíst ve třídě. Zde nastal další problém, jak dopravit denně jídlo do půdních prostor. Když jsme zjistili, že bude
potřeba zbudovat i výtah, náklady se nakonec odhadly na
8 mil. Kč. Dalším neřešitelným problémem byla malá školní
zahrada. Nesplnili jsme požadavky hygieny, to znamená, že
nám nevycházel počet metrů na jedno dítě.
Druhá varianta: postavit další třídu nad skladem potravin do
dvora a zabrat část zahrady. Tato varianta by byla levnější, ale
zase jsme nesplnili požadavek hygieny - počet umyvadel a toalet (na jedno umyvadlo a na jednu toaletu se počítá 5 dětí).
Pokud bychom nad skladem potravin zbudovali třídu pro 20
dětí, potřebovali jsme rozšířit stávající koupelnu o 4 umyvadla
a 4 toalety, šatnu atd. Tyto prostory jsme ve škole nenašli. Mysleli jsme si, že využijeme stávající toalety na chodbě naproti jídelny, tato varianta byla zamítnuta, protože toalety paří
k jídelně. Dále jsme opět u této varianty nesplnili požadavek
hygieny - počet metrů pro výběh do zahrady na jedno dítě.

Třetí varianta: zrušit nějakou učebnu v prvním patře a
umístit zde MŠ. Tuto variantu nám hygiena také zamítladěti nesmí být na jednom
patře se školáky a musí mít
zvlášť umývárnu a toalety, šatnu. Kromě toho by děti neměly
klid na spaní.
I u této varianty jsme nesplnili požadavek hygieny - počet metrů na jedno dítě pro výběh do zahrady.
Nakonec jsme se rozhodli pro čtvrtou variantu a to zrekonstruovat bývalou MŠ.
Původně jsme mysleli, že provedeme drobné opravy. Když se
nám podařilo získat dotaci, rozhodli jsme se, že provedeme
celkovou rekonstrukci: nové rozvody vody, elektřiny, topení,
izolaci, střechu, zateplení, fasádu, výměnu oken, dveří, okapů,
napojení na kanalizaci, nové omítky, dlažbu, toalety, sprchu,
výmalbu atd. Celková rekonstrukce by neměla přesáhnout
částku 2,5 mil. Kč.
Dotace na výměnu oken, zateplení budovy a půdních prostor
včetně fasády - činí 90 % uznatelných nákladů (uznatelné náklady cca 1,2 mil. Kč), z JMK jsme získali dotaci 200 tis. Kč na
vnitřní úpravy.
Zbylou částku zafinancuje obec.
Tímto se nám podařilo navýšit kapacitu MŠ o 30 dětí a v druhé části budovy máme ještě volné prostory pro další využití
–MŠ, jesle, centrum volného času, stacionář pro seniory atd.
V zrekonstruované MŠ je výdejna obědů včetně jídelny, velká
místnost na hraní a na spaní. Je zde pěkné a klidné prostředí,
velká zahrada, dětské hřiště.
Pokud nám to počasí dovolí a včas dokončíme celkovou rekonstrukci, plánujeme koncem září den otevřených dveří
v nově zrekonstruované MŠ.
Drahomíra Dirgasová, starostka

Deník
starostky

starostky

 Hřbitov
Rozpadající se hřbitovní zeď, nezpevněná komunikace a nedostatek hrobových míst přispělo k tomu, že jsme se rozhodli
pro celkovou rekonstrukci hřbitova. Je to místo, kde odpočívají naši předci a naši milovaní, kteří si zaslouží naši úctu a odpočinek na důstojném místě.
Celková rekonstrukce hřbitova včetně chodníků, komunikace, vody, odpadů, urnových hrobů vyšla na 1,5 mil. Kč.
Krásnou bránu zhotovil pan Josef Schmid, Šakvice. O výsadbu v okolí hřbitova se postarala slečna Kateřina Svobodová,
Šakvice. Oběma děkujeme za skvěle odvedenou práci.
Jak už jsme si zvykli, každá práce musí být i zkritizována
a proto objasním některé naše kroky:
Některým občanům vadí dopravní značení a jednosměrka.
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou komunikaci na kterou bylo vydáno stavební povolení, musí se k tomu vyjadřovat
i odbor dopravy. Ten si stanovil do podmínky značení, které
jsme museli dodržet. Jinak by stavba nebyla zkolaudována.
» Z H I ST O R I E «
Šakvický hřbitov býval kolem kostela do r. 1806, kdy byl přeložen na dnešní místo, rozšířen v r. 1893. Uvádí se, že na okraji Šakvic měli svůj hřbitov i novokřtěnci.
Drahomíra Dirgasová, starostka
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 (pokračování ze str. 1)
Za pár týdnů nás čekají komunální volby a vyberete si nové
zastupitelstvo obce. Přála bych si, aby nové zastupitelstvo navázalo na naši práci a obec se dál rozvíjela správným směrem.
V jakém prostředí budeme žít a jak se nám zde bude žít, záleží
na nás všech. Důležitou úlohu zde hraje zastupitelstvo obce.
O tom jsem se přesvědčila, když jsem měla možnost hodnotit obce, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Poznala
jsem spoustu obcí, které byly krásné a na každém kroku byla
vidět dobrá práce zastupitelstva. Ale poznala jsem i obce, kdy
představitelé obce svým neuváženým rozhodnutí způsobili
mnoho škody a obec se z toho bude ještě dlouho vzpamatovávat, dokonce některé škody se již nedají napravit.
Nyní se Vám pokusím v krátkosti shrnout práci za toto volební období (od 11/2010-8/2014) a současně bych chtěla poděkovat za práci zastupitelstvu obce, redakční radě , zaměstnancům obce a všem ostatním, kteří se nám snažili pomáhat
a aktivně se zapojovali do dění v obci.

 polní cesta k přívozu – alej 200 lip
 polní cesta na Zaječí – 80 stromů –lísky, duby, lípy, topoly….
 polní cesta k bývalému hnojišti - alej 150 stromů - vrby, du-

by, topoly…
 v okolí myslivny - 160 stromů topol letní
 na bývalé skládce 60 stromů - duby, vrby, topoly….
 okolí sběrného dvora bylo osázeno stromy a keři

V oblasti životního prostředí:
 Vyčistili jsme polní cesty, Cípy a pozemky u bývalého druž-

stva od náletových dřevin

 Na ploše 5 ha byly zbudovány mokřady a vysadili jsme lužní les

 Vysadili jsme zde aleje stromů

 Zbudovali jsme nový sběrný dvůr na místě bývalé sklád-

ky. Součástí dotace na sběrný dvůr bylo vybavení sběrného
dvora kontejnery a štěpkovačem. Zavedli jsme třídění odpadů, svoz bio popelnic a PET lahví.
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V oblasti sportu:
Vzpomene si někdo, že na tomto obrázku je hřiště před 4 lety,
že v Šakvicích skončil fotbal?

Infrastruktura:
 Prodloužení vodovodního řadu na ul. Nádražní, ul. Polní
a Pod školkou.

 Přípojky NN – ul.Vinohradní a Pod školkou.
 Veřejné osvětlení: ul. Pod školkou, ul.Vinohradní, hřbitov,
 Byla obnovena činnost fotbalu, přispěli jsme na rekonstruk-

ci kabin, zbudovali jsme víceúčelové hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště, osvětlení a umělé zavlažování hřiště.
Bylo obnoveno cvičení mužů, žen, fotbal, volejbal.

dvůr za sokolovnou, ul.Na pustých, u školských bytovek.
Provádíme celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení - postupná výměna všech světel.
 Komunikace: ul.Vinohradní, ke hřbitovu, Kopeček
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 Opravy komunikace v celé obci, rozsáhlá oprava kaverny

včetně kanalizace.
 Zpevnění polní cesty z ul. Přívozní k vodnímu dílu Nové

Mlýny.

 Chodník: ul. Nádražní, ul. Starovičská, ul. Přívozní.

 Rekonstrukce hřbitovní zdi a okolí hřbitova, urnové hroby,

voda, odpady, osvětlení.

Obecní majetek:
Zakoupili jsme nový traktor včetně zametače, kropení, sypače a radlice. Koupili
jsme sekačku na trávu a
v nejbližší době nám bude
dodáno svozové auto včetně
kontejnerů.
 Obecní úřad: rekonstrukce kanalizace, chodník na
dvoře OU včetně vodovodu.
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 Základní škola: zde jsme provedli celkovou rekonstrukci

elektřiny 2. NP, izolaci a odkanalizování dvorní části budovy ZŠ, nový chodník ve školské zahradě včetně nové školní
zdi. Pro děti byla ve škole zbudována dřevěná pergola.

 Demolice části MŠ.
 Oprava autobusové zastávky.

 Budova školních dílen: odvodnění včetně napojení na

kanalizaci, výměna střechy, nový chodník v dvorní části
a před budovou knihovny.

 Mateřská škola: znovuotevření budovy MŠ, celková rekon-

strukce budovy, výměna střechy, zateplení.
 Kinorestaurant: výměna oken a zateplení stropu, oprava

střechy a svodů.
 Zprovoznili jsme studny v obci.
 Informační tabule včetně posezení v okolí obce.
 Přispěli jsme na rekonstrukci fary.
 Zahájili jsme pozemkové úpravy.
 Pořídili jsme nový územní plán.
 Získali jsme od státu pozemek fotbalového hřiště, pozemek

u bývalé sýpky atd.
 Podařilo se nám získat pozemky pro výstavbu rodinných

domů: ul. Vinohradní, Polní, u hřiště.
 Získali jsme dotaci na rekonstrukci ČOV včetně dobudo-

vání kanalizace.
Společenský život:
 Zavedli jsme vydávání Šakvického zpravodaje a vítání občánků.
 Koupili jsme párty stany a pivní sety na pořádání akcí.
 Podporujeme pořádání společenských akcí.
 Podporujeme společenské organizace v obci.
 Na webových stránkách obce jsme zprovoznili mapový portál - občané získají informace o inženýrských sítích v obci,
pozemcích, kromě toho je zde pasport hřbitova, komunikací, hydrantů, veřejného osvětlení, územní plán atd.
 Máme nové webové stránky.
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Hodnocení obce:
 Získali jsme titul Vesnice JMK 2013
 Obec Šakvice získala v iRatingovém hodnocení za rok 2013
druhý nejvyšší možný stupeň „B+“. Z celkového počtu 62
obcí okresu Břeclav jich toto prestižní ocenění získalo pouze 5, v rámci kraje pak patří obec Šakvice mezi 6,9 % obcí
s oceněním „B+“.
 Zůstatek na účtu k 31.8.2014: 13 805 704,- Kč.
 Úvěr: 0,- Kč.
Rozdělané akce:
 zasíťování pozemků u hřiště, Podhrází, rybník, další výsad-

ba lužních lesů v okolí obce, rekonstrukce ČOV a dobudování kanalizace, odstranění nepovolených staveb u VD
Nové Mlýny, cyklostezka, odstranění skládky kontaminovaných odpadů - na bývalém polním hnojišti.
Drahomíra Dirgasová, starostka

 Rekonstrukce sokolovny
Budova sokolovny je v naší obci velmi významná pro sportovní a kulturní vyžití. Bohužel se jedná o starou stavbu, ve které
se mnoho let prováděly jen ty nejnutnější opravy. Její celkový stav byl už neúnosný, a proto se výbor TJ Sokola Šakvice
rozhodl tuto skutečnost změnit. V měsíci červnu a červenci
byla provedena rekonstrukce oken, po která bude následovat
oškrabáním omítek a vymalováním celé sokolovny. Do konce
měsíce září je v plánu vybudovat samostatné sociální zařízení
pro pohostinství, aby nedocházelo k neustálému poškozování
toalet, jež jsou používány při kulturních akcích. Dále plánujeme rekonstruovat systém vytápění a upravit jeho rozvody.
Stávající systém vytápění již nevyhovuje, protože plynový
kotel je velmi zastaralý a rozvody jsou vedeny po venkovním
obvodu budovy a dochází tak k velkým ztrátám tepla.

„BOJ SE HLAVNĚ TOHO,
KDO V HLAVĚ NEMÁ MNOHO!“
Ruské přísloví (- Buch.-)

 Šakvické krojové hody
Tradiční krojové hody jsou jednou z mála příležitostí, kdy se
poctivě dodržují lidové zvyky, a tak i u nás v Šakvicích jsme
od 18. do 20. července hodovali. Než ale samotné hody mohli
začít, měli jsme my - stárci tzv. „předhodový“ týden.
Tento týden je velmi důležitý, protože se musí všechno dochystat, uklidit, vyzdobit a zařídit, aby potom vše fungovalo
jako na drátkách. Není toho málo, a proto nám tyto dny vždy
velmi rychle uběhnou. Ve čvrtek jsme již tradičně jeli pro
máju za uherčickou hájenku. Mája se musí očistit, nazdobit
a hlavně důkladně spojit, aby náhodou nepraskla. Potom se
v pátek může slavnostně postavit
Je to jedna z nejdůležitějších chvil, protože co by to bylo za
hody bez pořádné máje? Samotné stavění proběhlo díky všem
šikovným ručičkám bez problémů. A až mája stála, teprve
hody mohly začít. Večer jsme si ještě chvilku zaskotačili na
předhodové diskotéce, na které všechny bavil DJ Očko.
Hodovní sobota začínala tím, že jsme si museli jít pro hodovní právo k paní starostce a pak už na nás čekalo zvaní celé vesnice. Vyhrávkami a večerní zábavou nás provázela dechová
hudba Sokolka ze Šakvic.
V neděli, která byla posledním dnem hodů, jsme ráno šli na
hodovní mši. Odpoledne byl krojovaný průvod od prvního
stárka k první stárce. Odpolední program začínal tradiční
zavádkou, poté vystoupil folklorní soubor Hanýsek ze Šakvic
a na své si přišli i ti nejmenší, pro které jsme měli nachystané
dětské sólo.
Jak v sobotu, tak i v neděli k nám zavítaly přespolní chasy.
Přespolních krojovaných se nakonec sešlo daleko přes stovku.
Večerní zábavou nás provázela výborná dechová hudba Zlaťanka z Kobylnic. Finálem celých hodů bylo nedělní půlnoční
překvapení stárků ve stylu „Hawai“.
Doufáme, že jste si naše hody a také hodky užili stejně jako
my. Ještě jednou děkujeme úplně všem, kteří nám pomohli,
moc si vážíme každé pomoci - velké i malé. Už teď se těšíme
na další léto a další skvělé hody. Vaši Stárci.
Vít Nevěděl

Další nutné a neodkladné opravy nás čekají v blízké budoucnosti. Pro zajímavost uvedu pár nejdůležitějších příkladů oprava střechy, zateplení stropu a obvodových stěn pro snížení energetických nákladů, rekonstrukce místností v prvním
patře pro jeho další využití (např. společenské místnosti pro
pořádání oslav narozenin, klubovna pro členy sokola, ubytovací prostory aj.).
Práce v sokolovně je opravdu hodně a potřebujeme každou
pomocnou ruku. Budeme rádi když příjdete pomoct a společně tak zvelebíme místo, kde potom budeme všichni zažívat
příjemné chvíle a nezapomenutelné zážitky.
Vít Nevěděl
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 Co nás čeká, co nás nemine
aneb školní rok 2014/2015
Zatímco žákům ze základní školy a dětem z mateřské školy
ubíhaly prázdniny již v červenci, některým zaměstnancům
školy začaly perné chvíle. Letošní prázdniny totiž nebyly jen
v duchu odpočinku a přípravy na nový školní rok. Červenec
odstartoval sérii nových elektroinstalací, rekonstrukce šatny,
malování tříd, vybavování tříd novými tabulemi, nástěnkami,
aj. Ve stejné době se zaměstnanci obce soustředili na budování a rekonstrukci budovy mateřské školy v ulici Dlouhá, v níž
jsme se potom společně účastnili na vylaďování detailů.
Od září 2014 nás všechny tak čeká několik změn. V budově
na ulici Hlavní bude základní škola a jedno oddělení mateřské
školy - konkrétně potom Motýlci. Druhé oddělení mateřské
školy s názvem Berušky bude na ulici Dlouhá.
Organizace základní školy pro rok 2014/2015 zůstává téměř
stejná jako v předchozích letech. I nyní zde bude trojtřídka,
přičemž výuka bude probíhat v pěti ročnících. Hlavní předměty, jako matematika a český jazyk, budou vedeny samostatně. Čtvrtý a pátý ročník bude spojen i na tyto předměty, a to
kvůli počtu žáků v daných třídách. Výchovy budou spojeny
podle počtu žáků. Celkem bude školu navštěvovat 49 žáků.
Třídními učiteli budou pro 1. ročník Mgr. Miroslav Brúček,
2. ročník – Mgr. Jana Sedláčková, 3. ročník - Mgr. Radka Jurkovičová, 4. a 5. ročník Mgr. Alena Rohrerová. Nově bude na
naší škole působit též asistentka pedagoga - Martina Kosturková. Podstatnou novinkou budou v základní škole hodiny
angličtiny, které jednou za měsíc povede rodilá mluvčí.
O oddělení Motýlků v mateřské škole se postarají Lenka Winterová a Dominika Francová. V oddělení Berušek pak budou
s dětmi pracovat Bc. Hana Kurková a Magdalena Francová.
Nový školní rok nám přinesl i změny ve školní kuchyni, kterou nyní povede hlavní kuchařka Lenka Svobodová, druhou
kuchařkou bude Eliška Myšková. Místo školnice v budově
mateřské školy na ulici Dlouhá bude obsazeno Martinou Hnidákovou, v budově na ulici Hlavní budou o pořádek pečovat
Jiřina Eliášová a Oldřiška Kubová. Administrativní oddělení
i nadále povede Jana Svobodová BA (Hons).
Samozřejmě nás kromě původních změn čeká spousta zažitých akcí jako např. Dýňování, Drakiáda, besídky všech druhů a mnoho dalších příjemných aktivit a prožitků. Děti se
mají rozhodně na co těšit.
S očekáváním nových prima zážitků
Alena Rohrerová, ředitelka školy

Volby
do obecního zastupitelstva 2014
Přehled kandidátek v obci Šakvice:
Komunistická strana Čech a Moravy.
Křesťanská a demokratická unie –
- Československá strana lidová.
Nezávislí pro rozvoj obce.
Ing. Gerhard Walter
„Šakvice mohou být i bohaté, tzn. i my naše děti“.

 Prázdniny u babičky,
aneb něco pro zasmání
Před několika lety jsme se po dobrém a vydatném obědě
(2 vnuci 4 a 7 let a já) vypravili na malé hřiště pod hřbitovem.
Kluci si chtěli jen tak ZAKOPAT, no a já na lavičce - ODPOČINOUT! Stříhli si, kdo bude první v bráně, kdo kopat - vždy
5x. Mělo se hrát na kola, nu a kdo by dal více branek, dostal by
víc odměn-mlsů. Nejprve kopal mladší Ondrášek. Pak nastala
střídačka a když se starší Davošek chystal na výkop, Ondra
najednou zkřížil nohy a volá: „Babi, mně se CHCE...! (Bodejť
by ne, když jim tak chutnalo!) Načež starší se ozval: „Babi, to
mám ale posranýho brankáře“.
Já se zařekla, že budu OPRAVDU na lavičce odpočívat - ať
si bráškové radí, proto jsem poručila Davidovi, ať se o Ondru postará. Odskákali do rohu hřiště a zase se ozvalo: „BABI,
ALE CO MÁM DĚLAT? JÁ KDYŽ ČŮRÁM, TAK STOJÍM A
KDYŽ KAKÁM TAK ČUPÍM!“
To už jsem nevydržela a z lavičky volám: „HERGOT, to přece
musíš cítit sám, co se ti chce první!“
Takže provedl OBOJÍ - nejprve stál, pak čupěl. No a jak naschvál v mé kabelce, která na naše prázdninové vycházky a výlety vždy obsahovala také TOAL. PAPÍR - tentokrát - NEBYL!
Takže volám:“Davi, utrhni Ondrovi lopůch!“ (Jako za starých
časů). To jsem si ale předem neuvědomila, že žádný na mal.
hřišti neroste. Ondra stále čupěl a čekal, až mu starší brácha
obstará něco na provedení alespoň částečné hygieny. Než mu
našel pár lístků jitrocele, já jsem si na lavičce vzpomněla na
film „S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT“ a tak jsem se rozchechtala,
až jsem porušila i pietu blízkého hřbitova. Kdyby totiž Davošek nenašel žádné lístky, musela bych opravdu asi do zahrádky za mnou pro pár smrkových větviček. Ale nevím, zda by mi
dcera ještě NĚKDY vnuky svěřila. Ještě, že posloužil jitrocel
- no jen trochu, protože cestou domů Ondrášek smrděl. Přeci
jen se nedají lístky jitrocelu ROVNAT s toal.papírem!
Doma to pak sprcha spravila, Ondrášek i slipy jsou dnes čisté,
kluci šikovní a i přes občasné bratrské šarvátky se mají RÁDI
a já mám na co VZPOMÍNAT!
- Buch.-

Květinářství
Domy seniorů, Šakvice - Svobodová Kateřina
Nabízí:
Řezané květiny – dárkové, svatební a smuteční vazby
Umělé květiny
Hrnkové a balkonové rostliny
Sezónní dekorace – velikonoce, dušičková vazba,
vánoční a adventní vazba
Dárkové zboží
Otevřeno:
úterý 15.00–17.00
pátek
8.30–11.30, 13.00–17.00
sobota 7.30–10.00
OTEVŘENO OD SOBOTY 27.9.2014
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 Šakvické ďůrky
se znovu otevřely návštěvníkům. Stalo se již novodobou tradicí, že se druhý červnový víkend v sobotu otevírají šakvické
sklepy široké veřejnosti. Nejinak tomu bylo i letos při 3. ročníku akce s názvem „Z ďůrky do ďůrky“. O slavnostní zahájení
ve 13.00 u OÚ se jako tradičně postaral FS Hanýsek ze Šakvic.
Poté se již návštěvníci rozprchli do různých směrů, aby ochutnávali vína místních malovinařů. Degustaci navíc svým zpěvem zpříjemňoval sbor mužáků z Dolních Dunajovic. Počasí
nám letos přálo, a proto byla i účast rekordní. Svým rozsahem
však stále patříme mezi malé vinařské akce, na kterých návštěvníci oceňují především kontakt přímo s vinařem. S přicházejícím večerem se zábava přesunula na plac za sokolovnou, kde vyhrávala CM Galán . Po vlažnějším „startu“ se však
brzy rozjela zábava naplno a CM vyhrávala o hodinu déle, než
bylo v plánu. Na následné diskotéce již tančil snad úplně každý a zábava končila teprve se svítáním.
Tímto děkujeme všem vinařům a kamarádům, kteří nám pomohli s organizací otevřených sklepů. Najde-li se mezi čtenáři
malovinař, který by se chtěl připojit, nechť se ozve (např. paní
starostce, nebo na e-mailu: akce.sakvice@gmail.com) a my ho
rádi zasvětíme do našich plánů. Není tajemstvím, že zapojením do těchto akcí může vinař legálně prodávat víno za velmi
výhodných finančních podmínek.
Zároveň tímto zveme všechny občany na další otevřené sklepy - Šakvické ďůrkobraní, které proběhne 27.9. od 13.00 s následnou Podzimní zábavou. Pozvánku naleznete na:
www.akcevsakvich.cz nebo na obecní vývěsce.
Vít Nevěděl

 Akce v Šakvicích –
- kdo to je a co dělají
„Na akci srdečně zve sdružení Akce v Šakvicích.“ To jste si
mohli přečíst na různých plakátech nebo zaslechnout z hlášení našeho obecního rozhlasu. Kdo za tímto sdružení stojí,
jaká je jeho činnost anebo proč vzniklo se ale nikde nepíše.
Proto jsme se vám rozhodli představit prostřednictvím tohoto
článku.
Kdo jsme
Jsme skupina mladých lidí, kteří se rádi baví, tancují a dobré
vínko pokoštují. Víme, že nejsme jediní, kdo má v Šakvicích
tyto věci rád, a proto pořádáme akce, kde všechno zmíněné
najdete. Všichni jsme současní nebo bývalí šakvičtí stárci.
A pokud se s námi chcete seznámit, stačí za námi na nějakou
akci přijít.
Proč jsme vznikli
Všechno to začalo právě hodama, na kterých jsme si řekli, že
čekat zase rok na další akci je dlouhá doba. Že by si Šakvice
zasloužili oživit dění v obci více akcemi. Jak akce přibývaly,
přibývaly i povinnosti a starosti. Řada z nich pro nás jako obyčejné občany však byla neřešitelná, a proto jsme se rozhodli
založit občanské sdružení, kterým budeme naše akce zastřešovat. Starostí sice trochu ubylo, ale přibyla kopa papírování.
Co děláme
Za dobu, co se aktivně podílíme na dění v obci, se nám podařilo dostat do šakvického kulturního kalendáře několik akcí:
Košt mladých vín
Z ďůrky do ďůrky aneb Otevřené sklepy Šakvice
Šakvické ďůrkobraní
Pálení čarodějnic ve spolupráci s klubem maminek
Dále pomáháme s akcemi ostatním šakvickým spolkům, jako
např. TJ Sokol, Zahrádkáři, FS Hanýsek, zmíněným klubem
maminek a se stárky pořádajícími krojové hody, hodky a ples.
Fotky a videa z šakvických akcí najdete na našich internetových stránkách www.akcevsakvicich.cz nebo na Facebooku
Akce v Šakvicích.
Co plánujeme dále
Nápadů je spousta, času málo. Pečlivě zvažujeme, jak dál naši
činnost rozšířit. Proto nás zajímá, co byste v Šakvicích uvítali
vy. Jakou akci by se vám líbilo v Šakvicích mít nebo co byste
na těch stávajících změnili. Své připomínky nám můžete psát
na e-mailovou adresu: akce.sakvice@gmail.com.
Vít Nevěděl

„Lidé se starají tisíckrát více o to,
aby získali bohatství,
než aby vzdělali svůj rozum a své srdce,
ačkoliv je pro lidské štěstí
nepochybně důležitější,
co člověk je, než co člověk má.“
Schopenhauer (- Buch.-)
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 O šakvickém fotbalu ...

 Stolní tenis v Šakvicích

Oddíl kopané v Šakvicích se skládá ze dvou družstev. Ve družstvu mužů mají trenéři současné době vždy k dispozici více
než šestnáct hráčů a mohou si tudíž vybrat z velmi širokého
kádru. V podzimní části sezony odehráli muži deset zápasů.
Nakonec přezimovali na 2. místě s 24 body a s celkovým skóre
34:15. Lepším týmem byly pouze Šitbořice, na které ztráceli
naši muži pouze čtyři body. Všichni jsme pevně věřili, že se
po precizní zimní přípravě statečně poperou o postup do vyšší
soutěže...
V zimní přípravě naše mužstvo neponechalo nic náhodě
a sehrálo 6 přípravných utkání s družstvy z vyšších okresních
soutěží. V těchto utkáních naši muži prohráli pouze první
utkání. Ve zbylých pěti vždy dokázali vyhrát.. Na vítězné vlně
mužstvo dokázalo pokračovat celou jarní soutěžní část. Ale
jejich hlavní rival - Šitbořice ztratil v celé jarní části jen tři
body, takže nakonec o postupu rozhodoval až poslední zápas.
Atmosféra a návštěvnost posledního utkání byla skvělá. Fanoušci obou táborů dorazili v hojném počtu a aktivně podporovali svůj tým. Šakvice byly v první půli lepším týmem
a vypracovaly si několik tutovek, ale nakonec dokázali proměnit pouze jedinou. Avšak na začátku druhé půle udeřili po
ojedinělé akci také hosté a srovnali stav zápasu. Domácí neváhali a vrhli se znovu do útoku. A podařilo se! Po krásné akci
středopolař Dan Weiss krásně prokličkoval obranou hostí
a tvrdou střelou zakončil přesně k tyči. Hosté se ovšem nechtěli vzdát bez boje a hra se potom odehrávala především
na středu hřiště. Když už se schylovalo ke konci zápasu, hosté
dokázali vstřelit druhý gól a opět vyrovnali. Závěr zápasu byl
opravdu infarktový, ale hostům se už další gól vstřelit nepodařilo...
Všichni domácí příznivci se nakonec dočkali závěrečného
hvizdu rozhodčího, který zahájil bujaré oslavy postupu Šakvic
do III. třídy okresní soutěže. Tým Šakvic měl ve svém kádru
také dva nejlepší střelce. Nejlepším střelcem celé soutěže se
stal s dvaceti góly Michal Svoboda. Jen o dva góly méně vstřelil Jan Bílek. Věříme, že naše mužstvo bude i nadále předvádět
atraktivní fotbal také ve vyšší soutěži.
Vít Nevěděl

Stolní tenis má v Šakvicích dlouholetou tradici. První stolní
tenisté se začali scházet již v 70. letech v místní sokolovně.
Postupem času se utvořila skupina hráčů, která začala pravidelně trénovat a své úsilí později uplatnila přihlášením do
okresní soutěže.
Sezóna stolního tenisu začíná vždy začátkem října a končí
následující rok koncem března. Stávající členskou základnu
v Šakvicích tvoří 13 registrovaných hráčů, hrajících ve dvou
družstvech. A-družstvo hraje nejvyšší okresní soutěž OP1
a stabilně se umísťuje v první polovině tabulky. B-družstvo se
v loňském roce umístilo na 2. místě v soutěži OP III. a zpět tak
vybojovalo postup do soutěže OP2.
Trénování registrovaných hráčů probíhá převážně úterky a pátky od 18.00–20.00 hod., hrací dny jsou pro domácí utkání neděle v 10.30 hod.

Od minulé sezóny se obnovilo trénování dětí, které probíhá
každou středu od 16.00–17.00 hodin pro nejmenší, které spočívá v postupném seznamování se se stolním tenisem a sportovních her k vyřádění dětí. Od 17.00–18.30 hod., probíhá
trénování pokročilých dětí, pod odborným dohledem registrovaných hráčů.
Oddíl stolního tenisu dále pořádá tradiční Vánoční turnaje,
pro dospělé je plánovaný termín 25.12.2014 a nově Novoroční turnaj pro děti, plánovaný na 2.1.2015.
Případní noví zájemci se mohou přihlásit u Romana Šafaříka
na tel. 605 972 675.
Děkujeme všem sponzorům, našim fanouškům za podporu
a nezapomeňte - v říjnu opět začínáme.
Jiří Dostoupil, Roman Šafařík

 Burza vyřazených
knih a časopisů
„Nehledej velké bohatství, ale takové,
jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě,
rozdat vesele a opustit ve spokojenosti.“
Fr.Bacon (- Buch.-)

Za pár korun si můžete doplnit
svou knihovničku, když přijdete
na náš výprodej vyřazených knih
každou středu a pátek v době od
15–17 hod. do knihovny Šakvice.
- mar-
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 Kdo neviděl, neuvěří

 Zahradní koutek

Kočička krásně zbarvená, vychrtlá zubožená, našla domov.
Stačilo kousek chleba, trochu mlíčka a později pohlazení. Běhala za dcerou jako pejsek a protože dcera ke mně denně
chodí, bylo potřeba kočičku seznámit s Dášenkou (fenkou).
Loni o koťátka přišla, takže letos byla prozíravější, okotila se
u mě a přivedla na svět krásné čtyři koťátka. To všechno bedlivě pozorovala Dášenka a hlídala je jako oko v hlavě. Je to
psík k nezaplacení, je čistotná, poslušná, o všechno poprosí
tak hezky, že sedne na zadeček, pacičky dá před sebe a když
náhodou usnu na židli a potřebuje vyvenčit, zaštěká a prosí.
A kdo neviděl, neuvěří. Když kočička Micka někdy odmítá
malému kocourkovi dát mlíčko, které jsme jí nechaly, nahradí
ji (fenka) Dášenka. Kocourek se nacucá a spí pak spokojeně
vedle sebe. Ostatní koťátka se mají také dobře a jak moc jsou
ošizeni lidé, kteří nemohou a nebo nechtějí zvířátka. Myslím
si, že nám poskytují kontakt s rozmanitostí světa kolem nás
a za to bychom jím měli být vděčni.
Marie Albrechtová

Levandule lékařská (Lavandula angustifolia)
Levandule je aromatický neopadavý polokeř,
dorůstající do výšky
0,4–0,7 m. Dřevnaté
stonky nesou nejčastěji
fialová květenství, která kvetou od června až
do července. Vyžaduje
slunná a suchá stanoviště. Po odkvětu se
odkvetlé stonky mohou
ostříhat. Každoročním
seříznutím v březnu se
podpoří bohatší květenství a pevnější tvar.
Květy na sušení se stříhají v létě a zavěšují se
do vzdušné místnosti hlavičkami dolů. Sušené květy levandule vložené do šatní skříně odpuzují moly a navíc zanechávají příjemnou vůni. Levandulová silice se využívá v kosmetice. Plátěný sáček se sušenou levandulí vložený pod polštář
podporuje klidný spánek.

Kolopejka (Kalanchoe blossfeldiana)
Kalanchoe se řadí mezi tlusticovité rostliny a pěstuje se jako
pokojová rostlina. Na pěstování
je nenáročná a
je vhodná i pro
začínající pěstitele. V obchodech je
k dostání po celý
rok, v různých
barvách květů bílá, žlutá, oranžová, červená a růžová. Vyžaduje dobře osvětlené stanoviště,
chráněné před poledním sluncem. Zálivka se provádí mírná
až po vyschnutí substrátu. Při vydatné zálivce dochází ke svěšení listů a uhnívání rostliny. Jednou za měsíc, během kvetení je možné kalanchoe přihnojovat hnojivem na pokojové
rostliny. Přesazuje se po odkvětu do rašelinového substrátu
s příměsí písku.
Kateřina Svobodová
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 První příměstský tábor
Šakvice PÁLAVÁČEK
Sportovní, výtvarný, hravý ale hlavně zábavný, přesně tak by
se dal charakterizovat Pálaváček. Příměstský tábor byl v provozu od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin, rodiče dětem připravili velké svačiny a pití na celý den a na oběd jsme chodily
do Restaurace u Kosmačků.
Tamtamy se rozezněly, zvěsti o našem táboře se šířily dál a tak
se využíval i jako jednodenní hlídání. Realizovaly jsme tábor
ve třech týdnech. Poptávka však byla mnohem vyšší, proto
jsme se rozhodly, že budeme přihlášky přijímat už od března
roku 2015. Rodiče si tak mohou pohodlně naplánovat dovo-

lené apod. Také budeme mít od října výtvarný ateliér pro děti
i rodiče. Informace budou na webu obce. Těšíme se na další
malé Pálaváčky. Děti byly úžasné a nechtěly odcházet domů.
Odměnou nám byly jejich spokojené tvářičky a chvála rodičů.
Děkujeme paní starostce a Kosmačkům za výbornou spolupráci a Lucii Eliášové za pomoc s dětmi.
Fotoreportáž vám napoví jak jsme se měly vynikajícně.
Více fotek z táborů na http://imborn18.rajce.idnes.cz/

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. ledna 2015. Těšíme se na vaše příspěvky.

Šakvický zpravodaj 3/2014
vydavatel: obec Šakvice, registrační číslo periodika: MK ČR E 20162
redakční rada: Ivana Martínková, Zuzana Francová, Drahomíra Buchtová
Vyšlo 24. září 2014 v nákladu 300 výtisků. Neprodejné.

Klub maminek

