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 Milí spoluobčané,
v prvním vydání zpravodaje roku 2015, bych Vám chtěla popřát všechno nejlepší do nového roku, pevné zdraví , rodinnou pohodu, lásku a štěstí. Říká se, že pokud
je člověk šťastný, dokáže úsměv a štěstí rozdávat také
ostatním. Takže Vám přeji hodně štěstí a mějte na paměti, že úsměv nestojí nic, ale znamená mnoho. Obohatí každého, komu je určen, aniž ubere těm, kteří jej
dávají. Trvá pouhou chvilku, ale leckdy uvízne v paměti

na dlouhou dobu. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj
mohl obejít a nikdo naopak tak chudý, aby se jim nestal
bohatším. Vytváří šťastné domovy, podněcuje dobrou
vůli a je znamením přátelství. Je odpočinkem unavenému, denním světlem pro sklíčeného, sluneční září pro
smutného a přirozenou látkou na potíže života. Nemůžeme si ho koupit, vyžebrat, půjčit ani ukrást, protože
není žádným pozemským statkem, dříve než je darován.
Drahomíra Dirgasová, starostka

Dětem pro radost od zaměstnanců obce

Redakční rada a zastupitelstvo obce přeje všem
svým čtenářům příjemné předjaří a jarní svátky

Na podzim
roku 2014
jste si zvolili nové
zastupitelstvo obce
v tomto složení:

 Odpovědi na Vaše otázky

Deník
starostky

 Zastupitelstvo obce

Je obec zastoupena v nějakém svazku, či sdružení?
Obec Šakvice je členem Mikroregionu Hustopečsko
www.hustopecsko.net/dokumenty-mikroregionu/ds-1001/p1=1048
Dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod
www.hantaly.cz/dobrovolny-svazek-obci-cisty-jihovychod
Akcionářem Hantály Velké Pavlovice www.hantaly.cz
MAS Hustopečsko www.mashustopecsko.cz

starostky

Drahomíra Dirgasová, 55 let, středoškolské vzdělání, Gymnázium Hustopeče a Střední ekonomická škola Brno, obor
Všeobecná ekonomika. Starostka.

Jaké jsou úřední hodiny na OU?
Pondělí: od 7.00–12.00 13.00–16.00
Středa: od 7.00–12.00 13.00–17.00

František Kolář, 60 let, vzdělání - učební obor: Montér ocelových konstrukcí. Místostarosta.

Jaký je počet obyvatel Šakvic?
Počet obyvatel Šakvic k 31.12.2014 je 1 347

Ing. Zdeněk Jakubčík, 57 let, vysokoškolské vzdělání, Vysoká škola zemědělská, Agronomická fakulta, obor Zemědělská
meliorace.

Má obec něco z toho když třídí odpad?
Ano, díky tomu, že třídíme odpad jsme získali do rozpočtu
119 460,14 Kč.

Ing. Radim Dirgas, 33 let, vysokoškolské vzdělání, Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta, obor Evropská
studia v podnikání a ekonomice.

Můžeme zaplatit poplatek za popelnici a za psa přes účet?
Ano a uvítáme to. Při zájmu o zaplacení poplatku převodem
bude poplatníkovi sděleno číslo účtu a variabilní symbol.

Ing. David Tomášek, 33 let, vysokoškolské vzdělání, VUT
FIT, obor Informatika.

Dočká se letos ulice Polní komunikace?
Ano, v současné době se zpracovává projekt na novou komunikaci.

Ing.Zdeněk Osička, 50 let, vysokoškolské vzdělání, Vysoké
učení technické, Strojní fakulta.
Roman Šafařík, 34 let, středoškolské vzdělání, Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč, obor Ekonomika zemědělství a výživy.

Každý měsíc se provádí svoz plastů od rodinných domů. Můžeme tam dávat i jiný plast než PET LÁHVE?
Ano, můžete. Samozřejmě bude kontrolováno, zda se tam nedává to, co do plastu nepatří. V případě, že zaměstnanci zjistí,
že je zde i komunál, pytle nebudou odvezeny.

Martin Kurc, 23 let, středoškolské vzdělání, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, obor Automatizace a rob. systémy.

Pro jistotu zopakuji, co se tam může dávat: PET LÁHVE,
SÁČKY, PLASTOVÉ TAŠKY, FOLIE, ČISTÉ KELÍMKY OD
JOGURTŮ, TÁCKY, PŘÍBORY Z PLASTŮ, OBALY OD
PRACÍCH, ČISTÍCÍCH A KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ,
OBALY CD, PLASTOVÉ HRAČKY, PLATOVÉ KVĚTINÁČE, TRUHLÍKY ATD.

Bc. Věra Zemanová, 52 let, vzdělání vysokoškolské - bakalář, Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce v Bratislavě,
obor Ošetřovatelství.
Na prvním zasedání zastupitelstva obce byly zvoleny tyto komise:

Nepatří sem: PVC, LINO, GUMA, PNEUMATIKY, PLASTOVÉ TRUBKY, MOLITAN, POLYSTYRÉN.

Finanční komise: předseda Ing. David Tomášek
členové Milena Brzobohatá, Ba. Jana Svobodová.

Jak je to s povolením vjezdu k přehradě?
Tento poplatek se nevztahuje na obyvatele Šakvice s trvalým
pobytem a na vlastníky pozemků a nemovitostí v této oblasti.
Dále poplatek neplatí osoby, které jsou držitelé průkazu ZTP
a jejich průvodce.
Poplatek: rok/300,-Kč, měsíc/100,-Kč, den 20,-/Kč. Upozorňuji, že poplatek se vztahuje na vjezd autem, ne na osobu.

Kontrolní komise: předseda Roman Šafařík
členové Bc. Vít Nevěděl, Ing. Břetislav Křižan, Ph.D.
Dále v obci pracuje:
Komise pro projednávání přestupků:
předseda JUDr. Pavel Štěpanik,
členové Marie Režná, Marta Horáková, Růžena Štefková,
zapisovatel Miroslava Kostrhounová.

Je u přehrady zakázáno stanování?
Ano, je.
Kolik jste vybrali na poplatku zákazu vjezdu?
Vybrali jsme 25 960,-Kč.

Redakční rada zpravodaje:
Ivana Martinková, Drahomíra Buchtová, Zuzana Francová.

V současné době provozuje ČOV VAK? Bude čistírnu provozovat i nadále?
NE. Po rekonstrukci ČOV musí čistírnu provozovat obec. Je
to jedna z podmínek poskytnutí dotace.

Kromě úkolů v zastupitelstvu má na starosti:
Bc.Věra Zemanová: vítání občánků, seniory
Martin Kurc: kulturní akce
Ing. Radim Dirgas a Roman Šafařík: sport
Ing. David Tomášek: farnost
František Kolář: veřejné osvětlení. V případě, že občas někde
nesvítí osvětlení, prosím, volejte na tel. 728 728 245.

Plánujete v letošním roce ještě něco pro sportovní vyžití dětí
a mládeže?
Ano, u fotbalového hřiště se bude budovat pro děti ZŠ hřiště
na skok do dálky, je v plánu i posilovna.
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 Plán rozvoje obce na rok 2015-2019
Občanská vybavenost
 Pokračovat v opravách budovy ZŠ a MŠ Šakvice na ul.
Hlavní - nová střecha, fasáda, rekonstrukce odpadů ZŠ,
vstupní brána ze zadní části zahrady.
 Využití volných obecních nemovitostí a prostorů v nich kinorestaurant, budova MŠ na ul. Dlouhé, budova školních
dílen.

Místní komunikace
 Rekonstrukce komunikace na ul. Polní a lokalita pro výstavbu RD za školkou.
 Rekonstrukce chodníků v obci - priorita Kopeček, Votavova ulička.
 Oprava místních komunikací.
 Oprava polních cest.
 Cyklostezka kolem VD Nové Mlýny.

A) KINORESTAURANT - celková rekonstrukce budovy
včetně venkovních úprav a fasády, odvodnění budovy, rekonstrukce topení a výměna oken v 2. NP.

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

B) BUDOVA SOUČASNÉ KNIHOVNY: zateplení, vnitřní
úpravy.
C) DÍLNY: sociálky, přístřešek pro auto, vnitřní úpravy.
D) BUDOVA MŠ na ul. Dlouhé: rekonstrukce zbývající
části, venkovní úpravy, doplnění herních prvků.
 Vybudování archivu v podkroví budovy OU.
 Dobudování inženýrských sítí v lokalitách určených pro
výstavbu RD u hřiště, Podhrází, Polní, za školkou, Vinohradní, u bývalé sýpky.
 Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu.
 Průmyslová zóna - pozemková úprava, příjezd k průmyslové zóně mimo obec.
 Vybudování hřiště na skok do dálky pro ZŠ.
 Rekonstrukce parku na Isidoře - oprava dětských prvků,
lavičky, oprava tanečního parketu, úprava okolí.
 Rekonstrukce autobusové zastávky na horním konci - bezbariérový přístup, chodník.
 Úprava hřiště u hřbitova.
 Rekonstrukce zbývající části hřbitovní zdi.
 Pozemkové úpravy.
 Kabiny na fotbalovém hřišti: napojení na kanalizaci, dlažba
pod přístřeškem, rekonstrukce zadní části budovy.
 Oplocení fotbalového hřiště.
 Dům sociální péče.
 Podpora rekonstrukce fary a budovy sokolovny.
 Rekonstrukce tanečního parketu za sokolovnou včetně přístřešku pro muzikanty.
 Bezpečné přechody, dopravní značení v obci.
 Pokračovat v odstraňování nepovolených staveb u VD Nové Mlýny a v katastru obce.

Kultura a sport
 Vydávání Šakvického zpravodaje.
 Vítání nově narozených občánků.
 Pořádání kulturních a společenských tradic.
 Podpora zachování kulturních tradic.
 Podporovat činnost zájmových, společenských a sportovních organizací.
Priority
 Rekonstrukce ČOV a dobudování kanalizace.
 Komunikace ul. Polní a za školkou.
 Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ na ul. Hlavní a MŠ na ul.
Dlouhé.
 Dobudování inženýrských sítí pro výstavbu RD.
 Dokončit pozemkové úpravy.

 Místní poplatky pro rok 2015

 Plnění a čerpání rozpočtu
k 31.12.2014

Popelnice

500,- Kč/osoba/rok

Pes

100,- Kč

Příjmy

40 002 997,00 Kč

Druhý a další pes 150,- Kč

Výdaje

34 384 814,70 Kč

Financování

Poplatky se budou vybírat v pokladně obecního úřadu od
9. do 25. února 2015 v úředních hodinách.
Při zájmu o zaplacení poplatku převodem bude poplatníkovi
sděleno číslo účtu a variabilní symbol.

Zůstatek ZBÚ
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5 618 182,30 Kč
14 571 249,91 Kč

 Obec Šakvice - návrh rozpočtu na rok 2015
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 Rekonstrukce a zateplení MŠ

 Rekonstrukce ČOV

MŠ Šakvice, zateplení a výměna oken – ID 115D222004303

V současné době probíhá rekonstrukce ČOV a dobudování
kanalizace v obci:

Povinná publicita dotací

Povinná publicita dotací

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí v rámci OPŽP,
Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla.

Investor: Obec Šakvice
Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.
Stavba byla předána 9.10.2014
Lhůta výstavby max.10 měsíců
Připravenost ke zkušebnímu provozu do 30.6.2015
Datum ukončení realizace projektu: 31.8.2016

Název projektu: MŠ Šakvice, zateplení a výměna oken
Dotace ze SFŽP 54 785,35 Kč, prostředky Evropské unie
(FS) 931 350,95 Kč, vlastní zdroje 109 570,70 Kč. Celkové
způsobilé výdaje na projekt 1 095 707,- Kč.

Stavba se týká rekonstrukce ČOV a dobudovaní kanalizace
včetně kanalizačních přípojek na ul. Polní, za školkou, u hřiště.

Účelem projektu je zlepšení tepelně technického stavu objektu. Byla provedena stavební oprava stávajícího obvodového
pláště objektu mateřské školy – zateplení fasády a výměna výplní otvorů obvodového pláště.

REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY
PROJEKT REALIZOVÁN V ROCE 2014.

 Šakvice - stavební úpravy hřbitova

SPOLUFINANCOVÁN JIHOMORAVSKÝM KRAJEM
V RÁMCI „PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA“,
INVESTIČNÍ FINANČNÍ PODPORA JMK 200 000,- Kč.

a jeho okolí - ID 117D815002663

Povinná publicita dotací

Ministerstvo pro místní rozvoj. Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014, dotační titul 1.
Celkové náklady projektu 1 201 556,60 Kč,
dotace MMR 700 000,- Kč.

 ZŠ Šakvice - rekonstrukce

elektroinstalace - ID 117D815002664

Rekonstrukcí hřbitovní zdi se nám podařilo efektivně využít
plochu za hroby a vytvořit zde 36 urnových hrobů. Nová hřbitovní zeď změnila celkový vzhled hřbitova a vše bylo dovršeno výsadbou květin a keřů na svahu pod hřbitovem.
Rekonstrukcí příjezdové komunikace ke hřbitovu byl vytvořen důstojný a především pro staré občany bezproblémový
příjezd na hřbitov včetně parkovacích míst.

Povinná publicita dotací

Ministerstvo pro místní rozvoj. Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014, dotační titul 1.
Celkové náklady projektu 479 746,- Kč,
dotace MMR 300 000,-Kč.
Akce spočívala v rekonstrukci silnoproudých rozvodů, osvětlení a podružného rozvaděče NN a rekonstrukci slaboproudých zařízení v 2. NP základní školy včetně zednických a malířských prací.
Realizací tohoto projektu se zlepšilo osvětlení ve třídách, dosáhli jsme úspor energií, staré nevyhovující rozvody byly vyměněny za nové, bylo odstraněno krátkodobé přetížení sítě,
které způsobovalo časté výpadky proudu, zvýšila se bezpečnost dětí a šetříme životnost elektrických spotřebičů.

 Obnova lužního lesa u vodní nádrže
Nové Mlýny

Povinná publicita dotací

OPŽP, VÝZVA 42, Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), Primární oblast podpory 6.3 – Obnova
krajinných struktur. Název projektu: cz.1.02/6.3.00/12.17278
Obnova lužního lesa u vodní nádrže Nové Mlýny, číslo EDS/
/SMVS:115D122003086.
Celkové způsobilé výdaje na projekt: 1 646 205,- Kč, spolufinancování ze státních fondů (SFŽP) 82 310,25 Kč, dotace
z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Evropského fondu
pro regionální rozvoj 1 563 894,75 Kč.
Cílem projektu bylo rozčlenit velké bloky orné půdy a ozelenit
zemědělsky intenzivně využívanou krajinu, obnovit alespoň
na části lužní les, vytvoření periodicky zaplavovaných mokřadů, posílit ekologickou funkčnost krajiny, posílit rekreační,
vycházkovou a odpočinkovou funkci krajiny.

PRODEJ

Obec Šakvice nabízí k prodeji:
Litinové radiátory, celkem 2 ks.
Cena za jeden kus 2 000,- Kč.
Železná vrata, dvoukřídlá.
Cena 2 000,- Kč
5

 Rozšíření odděleného sběru odpadů a jejich svoz v obci Šakvice,
číslo EDS/SMVS 115D242002452

OPŽP, VÝZVA 52., prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání
s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS), primární oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady,
název projektu: Rozšíření odděleného sběru odpadů a jejich
svoz v obci Šakvice.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a SFŽP ČR v rámci OPŽP. Dotace ze SFŽP 111 820,Kč, z fondu Evropské unie 1 900 940,- Kč, vlastní zdroje
223 640,- Kč. Celkové výdaje na projekt 2 236 400,- Kč.

Projekt řeší svoz separovaných složek komunálního odpadu
na sběrný dvůr a separaci a svoz rostlinného odpadu z ploch
veřejné zeleně. Cílem projektu je zkvalitnění nakládání s odpady v obci, zvýšení materiálového využívání odpadů, snížení
hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládku, separovat biologicky rozložitelný odpad z objemného odpadu.
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí. V rámci tohoto projektu bylo zakoupeno svozové auto AUSA M 250 MC
s hákovým kontejnerovým nosičem, vybavený 3 kontejnery.
Drahomíra Dirgasová, starostka
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 Nový systém značení popelnic
Čárové kódy se budou u popelnic lepit ze zadní strany nádoby
do pravé horní části (viz obrázky).
U kontejnerů o objemu 1 100 litrů se čárové kódy budou lepit
na levý bok z pohledu zepředu (viz obrázek).
Zároveň bych chtěl občany požádat, aby čárové kódy vylepili
na správné, očištěné a suché místo jejich nádoby. V případě
nejasností mě kontaktujte. Děkuji Vám všem za spolupráci.

Firma HANTÁLY a.s. zavede od roku 2015 nový systém značení nádob. Místo známek, které se doposud používaly, a musely se lepit každý rok, se nádoby budou nově značit čárovými
kódy, které vydrží cca 5–10 let. Tato změna nastala z důvodu
přesné kontroly a adresnosti výsypu jednotlivých nádob. Tímto systémem také dokážeme městům a obcím dodat přesné
přehledy výsypu u každé nádoby. Nový systém evidence bude
také pracovat i s naplněností nádob. Radnice tak budou přesně vědět, která domácnost má kolik odpadů, a v které je třeba
třídění odpadu zefektivnit.
Čárovými kódy se budou značit nádoby všech velikostí

Jan Kunický, dispečer dopravy HANTÁLY a.s.
telefon: 602 746 252

 komunální odpad TKO – bílý čárový kód začínající písmeny na čárovém kódu HAT (např. HAT00120).
 biologicky rozložitelný odpad BIO – zelený čárový kód začínající písmeny na čárovém kódu HAB (např. HAB01232).
 podnikatelský odpad TKO – oranžový čárový kód začínající písmeny na čárovém kódu HAP (např. HAP00358).

 Mapa závad

 Sběrný dvůr

Může se stát, že si při procházce obcí všimnete důsledků návštěvy sběračů kovů (chybějící poklop kanálu) nebo toho, že
v místech, kde dříve bylo světlo, je najednou tma (nefunkční veřejné osvětlení). Nebo je někde nepořádek, na dětském
hřišti rozbité sklo, apod. Doteď bylo možné zvednout telefon,
napsat e-mail nebo zvednout sebe a přijít na obec nedostatek
nahlásit a obecní zaměstnanci se postarali o zbytek.
Ne vždy se ale dobře vysvětluje, kde se poklop (ne)nachází,
zvlášť po telefonu. Na stránkách obce (www.sakvice.cz) nově
najdete odkaz na Mapu závad. Je v ní možné označit přesně
místo závady, popsat o co se jedná, případně přiložit fotky.
Z Mapy závad také zjistíte, jestli už náhodou totéž nehlásil
někdo jiný. A navíc budete informování o průběhu řešení.
Buďme vnímaví k našemu společnému majetku a okolí.
David Tomášek

Provozní doba pro rok 2015
Úterý: 8.00– 9.00 hod.
Čtvrtek: 15.00–16.00 hod.
Sobota: 14.00–15.00 hod.

„Časem člověk lituje všech hříchů, kterých se
dopustil, ale také těch, které zapomněl spáchat.“
Brigitte Bardotová (- Buch. -)
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 Školská rada

 Malí kouzelníčci

V letošním roce proběhly volby do školské rady.
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům
nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým
pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na
správě školy. Funkční období členů školské rady je tříleté.
Členové školské rady
Vladan Horák
David Tomášek
Lenka Suská
Kateřina Svobodová
Oldřiška Kubová
Jana Svobodová

Každé dítě se těší na zimu, nejenom že budou Vánoce, ale také
že uvidí sněhovou nadílku.
Je pravda, že v prosinci jsme si na sníh pomalu ani nevzpomněli, měli jsme opravdu hodně práce, protože se nezadržitelně blížily Vánoce. V adventním čase jsme se snažili co nejvíce
navodit vánoční atmosféru. A protože jsme opravdu šikovní
„Motýlci“, naše výzdoba třídy tomu odpovídala. Uprostřed
třídy stál krásně nazdobený, osvětlený stromeček a betlém.
Všude se leskly stříbrné sněhové vločky, andílci, zvonečky
a svícny. Školkou se nesla vůně pečených perníčků, které děti
pekly pro rodiče na připravovanou vánoční besídku.
Na očekávanou besídku jsme přišli v plném počtu. Nejdříve
si rodiče za pomocí svých šikovných dětí vyrobili krásné svícny. Poté následoval krátký program, na který se děti naučily
nejen pásmo básní, písní a koled, ale také dokázaly všem, jak
výborní jsou tanečníci. Chlapci se proměnili ve „sněhuláčky“
a děvčata v „andílky“.
Velkou radost udělaly děti rodičům připraveným přáníčkem,
vyrobenou vázičkou i sněžítkem. Před ukončením besídky
se ve třídě objevil velký dárek, který rozzářil všem dětem oči
a každé dítě si domů odneslo malý dáreček.
Další den se děti nadšeně vracely do školky, protože na ně čekala spousta nových hraček, které jim přinesl „Ježíšek“.
Po Vánocích se vracely děti do školky a opravdu nevěděly,
co mají vyprávět dříve. Vánoce dětem udělaly velkou radost
i přesto, že nenapadl sníh.
A proto jsme se rozhodli, že si zimu přivoláme sami. Nejdříve se děti naučily zimní písničku a vymyslely i další sloku,
zahrály si hry na mrazíky, potom si namalovaly sněhuláčky.
Nastříhaly spoustu vloček a z geometrických tvarů vyrobily
„Sněhovou královnu“ a pro ni krásný létající kobereček. Po
víkendu jsme se všichni opět sešli ve školce a byli jsme nadšení tím, že opravdu napadl sníh a tak se z nás stali „malí kouzelníčci“. Už teď se těšíme na to, co pěkného a veselého spolu
ještě prožijeme do konce školního roku. Pevně věřím, že toho
bude hodně.
Lenka Winterová, učitelka MŠ

 Co všechno proběhlo v I. pololetí
školního roku 2014/2015 na ZŠ

ZÁŘÍ - kouzelnické představení, sběr papíru.
ŘÍJEN - drakiáda, návštěva hudebního vystoupení P. Nováka
v Hustopečích.
LISTOPAD - beseda o Africe, návštěva knihovny, výchovný
koncert, pečení perníčků, předvánoční zpívání.
PROSINEC - zdobení stromku, projektový den ,,Mikuláš“,
Vánoční dílny, návštěva výstavy betlémů v Břeclavi, pečení
lineckého cukroví, třídní besídky, krmení zvěře.
LEDEN - lyžařský výcvik v Němčičkách, návštěva Ekocentra
Trkmanka.

 Pečení perníčků v ZŠ
Před začátkem adventu jsme se pustili do tradičního pečení
perníčků. Paní kuchařky nám připravily voňavé těsto, děti si
je vyválely a s chutí se daly do vykrajování. Po upečení bylo
třeba perníčky nazdobit a - více či méně tajně - ochutnat.
Práce nám šla hezky od ruky a s výsledkem jsme byli spokojeni. Doufáme, že perníčky chutnaly i posluchačům, kteří si
1. adventní neděli přišli poslechnout naše předvánoční zpívání. Děkujeme VZP za partnerství při této i dalších akcích.
Radmila Jurkovičová, učitelka ZŠ

 Přání Ježíškovi
Dobrý den,
včera jsem našel na zahradě balonek se vzkazem pro Ježíška.
Uletěl 35 km a přistál v Ivančicích. Přeji všem dětem krásné
Vánoce, hodně dárků a moře lásky od nejbližších.
Tomáš Karač ml.

 A co nás čeká do konce školního roku?
10.5.2015 Školní akademie
31.5.2015 Teambuilding pro rodiče s dětmi – ve spolupráci
s Akce v Šakvicích
29.6.2015 Rozloučení se školním rokem

9

 Lyžařský výcvik v Němčičkách

 Činnost ve školní družině

V měsíci lednu byla většina žáků natěšena na blížící se lyžařský výcvik v nedalekých Němčičkách. Přestože kolem nás panovalo jarní počasí, nic to na náladě dětí neubralo. První den
byli žáci klasicky rozděleni do skupin podle stupně lyžařské
zdatnosti a začal výcvik pod vedením zkušených instruktorů. Dokonce i „paní Zima“ si to rozmyslela, mávla svým kouzelným proutkem, začalo mrznout. Po týdnu na sjezdovce si
mohly děti na rozloučenou vyzkoušet roli závodních sjezdařů.
Čekal na ně slalom mezi brankami. A vítěz? Tím byl každý,
kdo se kurzu zúčastnil.
Alena Rohrerová, ředitelka školy

V 1. pololetí tohoto školního roku proběhlo ve školní družině
již mnoho akcí např. výroba podzimních věnců, bramborování (vyrábění a soutěže), soutěž v navlékání korálků, letěli jsme
do vesmíru a v předvánočním čase jsme se také věnovali výrobkům s adventní tématikou, kterou jsme zakončili výrobou
vánočních svícnů.

Mezi celoroční projekty patří Cesta kolem světa a již jsme
„navštívili“ Austrálii, Antarktidu a Arktidu. Na každém kontinentu si uděláme týdenní zastávku, vyrobíme si mapu, podíváme se na zajímavá videa, povídáme si o zvířatech a památkách. Na výletě v Austrálii jsme např. malovali klokany
a vytvořili jsme si svoji vlastní budovu opery v Sydney. Dále
jsme si povídali o Antarktidě a Arktidě, vyráběli jsme tučňáky,
eskymáky a lední medvědy. Dětem se cestování velice líbí, je
před námi sice ještě dlouhá cesta, ale už teď se těšíme na zajímavá místa, která nás ještě letos čekají.
Markéta Bílková, vychovatelka ŠD

 Environmentální výchova
V lednu vyrazili žáci základní školy do EKO centra Trkmanka
ve Velkých Pavlovicích, kde si pro ně připravili program o řemeslech. Děti se pomocí obrázků a výrobků seznámily s prací
hrnčíře, kováře, tkadleny, písaře, mlynáře, podkoního a dalších. Vyzkoušely si psaní ozdobného písma redisperem a tuší,
rozemletí obilí pomocí kamene a nejvíce je nadchlo tkaní.
Jana Sedláčková, učitelka ZŠ

 Zahraniční stáž v rámci projektu
„Velká technika pro malé kutily“

Jednou z aktivit tohoto projektu byla zahraniční stáž. Naše
škola byla vybrána pro stáž do Španělska - města Valencie.
Cílem bylo poznávání a srovnávání školství v obou zemích.
Každý den jsme pod vedením španělského kolegy navštívili
mateřskou či základní školu jak v centru města, tak i v jeho
okrajových částech. Poznávali jsme kompetence a náplň výuky nejen ve státním, ale i v soukromém systému. Za celý
týden jsme opravdu poznali spoustu rozdílností ve školství
obou zemí. Na Univerzitě Católica de Valencia „San Vicente Mártir“ jsme měli možnost španělským vysokoškolákům
představit prezentací svoji školu. Stáž byla zajímavá a přinesla
mi spoustu nových poznatků do další praxe.
Alena Rohrerová, ředitelka školy

 Projekt „Velká technika pro
malé kutily“

V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost se naše
škola zapojila do projektu „Velká technika pro malé kutily“.
Tento projekt je ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Projekt je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů MŠ a ZŠ
v oblasti polytechnického vzdělávání a v oblasti lektorských
a mentorských dovedností.
Alena Rohrerová, ředitelka školy
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 Předvánoční zvyky

 Dušičky a Halloween

Každým rokem si s dětmi znovu připomínáme adventní a vánoční zvyky a tradice, které jsou typické pro náš kraj. Spolupracujeme s partnerem školy – VZP.
Letos jsme v podvečer 1. neděle adventní rozsvítili vánoční
strom před obecním úřadem, zazpívali jsme si koledy, přednesli básně a vypustili balonky se vzkazy pro Ježíška. Ve škole jsme ozdobili vlastními ozdobami statný strom na chodbě
a napekli voňavé perníčky. Během prosince jsme si také připomněli sv. Mikuláše, napekli a marmeládou slepili linecké
cukroví, poslední den jsme se potěšili malými dárečky a vydatnou svačinkou obdarovali i zvířátka v lese.
A co bylo tentokráte jinak? Připravili jsme nedělní dílny pro
rodiče s dětmi. Za zvuku vánočních koled si malí i velcí vyrobili ozdoby, přáníčka, andílky, svícny a svíčky. Pracovalo se
nejen s papírem, ale i s těstem, keramikou, voskem, lepilo se,
skládalo, nahřívalo, mačkalo, ohýbalo… Na některých stanovištích bylo zapotřebí dostatek zručnosti a trpělivosti. Odměnou byly krásné výrobky. Zkrátka - kdo tam nebyl - o mnoho
přišel…
Miroslav Brúček, učitel ZŠ

V rámci multikulturní výchovy jsme se počátkem měsíce listopadu ponořili do tradičního svátku Dušiček, který jsme
ozvláštnili stále častěji viditelným Halloweenem. Porovnali
jsme oba svátky, poznali jejich charakteristiky, v rámci mezí
jsme se trošku báli a také jsme vařili zajímavé lektvary!
Možná jste nás někteří zahlédli na hřbitově. Chtěli jsme nasát atmosféru naživo a tak jsme se tam vydali… i se svíčkou
a námi vyrobeným věnečkem v ruce. Děti byly báječné, ani
nešpitly. Prošli jsme celý hřbitov, obdivovali jsme krásnou výzdobu a počítali jsme zapálené svíčky. Místní nás odměnili
vřelými úsměvy.
Hana Kurková, MŠ Berušky

 Vážení rodiče,
jelikož se neustále opakuje opožděné placení stravného, upozorňujeme Vás, že je nutné mít stravné na daný měsíc zaplaceno nejpozději do 15. dne daného měsíce (pokud tento den
připadne na víkend, vybírá se stravné v pátek před víkendem).
Stravné můžete platit formou inkasa, popř. hotově, a to na sekretariátu školy. Od 10. dne v měsíci v době od 8.00 do 12.00
hod. a 15. (pokud tento den připadne na víkend, tak v pátek
před víkendem) v době od 8.00 do 16.00 hod. Žáci nebudou
předem na platbu upozorňováni, je povinností každého rodiče si termín hlídat a včas zaplatit. Pokud nebude zaplaceno
včas, nebude dítěti strava vydána.

 Turistická vizitka
Na OÚ Šakvice máte možnost si zakoupit turistickou vizitku
Šakvice. Cena vizitky je 12,- Kč. Vizitka slouží jako upomínka
na navštívená místa a lepí se do turistického deníku, který si
zde také můžete za 50,- Kč zakoupit.
Dagmar Dirgasová, starostka

Květinářství

Svobodová Kateřina
Nabízí:
Řezané dárkové kytice
Svatby – svatební kytice, korsáž, myrty, polštářek na
prstýnky, květiny do vlasů, květinové šperky, dekorace
na auto, výzdoba při obřadu, výzdoba restaurace,...
Dekorace – jarní, podzimní, vánoční, celoroční,
dušičky, smuteční
Svátky – Valentýn, MDŽ, Den matek, Den dětí,...

•

Výzdoba interiérů Pokojové a balkonové rostliny
Umělé květiny Dárkové zboží
Kontakt: Hlavní 543, Šakvice (Domy seniorů)
e-mail: kvetinarstvi.sakvice@seznam.cz
tel.: 603 975 296, fb: Květinářství Šakvice
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 Malá a úspěšná
potřeby obrátit s dotazy, náměty nebo připomínkami – věřím,
že je stále co zlepšovat.
A nemohu opomenout ani naši školní kuchyni – výtečně vaří,
pro děti pečou i zákusky a paní kuchařky jsou vždy milé a vstřícné (když vám dítko nesní buchty, dostane je se sebou jako výslužku na svačinku).
Je skvělé, že máme v obci malou školu. Většina lidí se tady
zná (minimálně od vidění), můžeme si navzájem dohlédnout
na děti, aby se chovaly slušně a ohleduplně, můžeme si říct,
co nás trápí a co nás těší a mimo jiné ušetříme i za autobus.
Byla bych ráda, kdybychom si toho vážili a společně se snažili
školu i školku podporovat. Nerada bych, aby mi děti musely
jezdit do jiného města už od tak útlého věku. Všem, kdo se
stará o chod školy, školky i kuchyně moc děkuji.
Lenka Suská

Pokud také patříte k těm, kteří si myslí, že větší škola je lepší
nebo dokonce úspěšnější než naše malá, ráda bych vám ukázala, proč si to já nemyslím.
Na prvním stupni základní školy je pro děti nejdůležitější zejména pohoda a přátelské prostředí. V tomto má malá škola
velkou výhodu – většina dětí se zná ze školky, a když k tomu
připočítáme ještě fakt, že budou mít pravděpodobně opět třídu ve stejné budově, kam po prázdninách nastupují do první
třídy, je jasné, že pro ně zahájení školní docházky bude mnohem snadnější, než kdyby přišly do zcela neznámého prostředí mezi úplně cizí děti.
Malý počet žáků ve třídách zase přispívá k tomu, že učitelé
mají více času a prostoru se dětem věnovat. Možná by někdo
mohl považovat za nevýhodu spojování některých méně početných ročníků na vybrané vyučovací hodiny. Proč by to ale
mělo vadit? Vždyť děti se znají napříč všemi ročníky a nezřídka jsou nejlepšími kamarády žáci z různých tříd a profitují z toho oba: ten starší předává mladšímu svoje zkušenosti
a ten mladší může obohatit staršího svým „dětštějším“ - „naivnějším“ pohledem na svět. Stejně tak ve výuce může pomoci
starší mladšímu – a prospěch z toho mají zase oba (je známo,
že nejlépe se dítě učí, když někoho učí…).
Základní škola, zejména na svém prvním stupni, má naučit
děti sociálním dovednostem, spolupráci, pomáhání druhým
a rozhodně by je měla bavit. To se na naší škole daří, myslím,
docela dobře: každá třída (včetně družiny a mateřské školy)
je vybavena počítačem a moderní interaktivní tabulí, na které
děti řeší úkoly opravdu s radostí. Velké přestávky i družinu
(když to počasí dovolí) tráví děti na čerstvém vzduchu ať už
na uzavřeném školním dvoře s trampolínou, prolézačkami
a krytým pískovištěm nebo na některém z obecních hřišť. Dokonce mě příjemně překvapilo, že i některé vyučovací hodiny
se odehrávají v příjemném posezení školní pergoly.
Občanské odpovědnosti se zase děti učí (dost často úspěšnou)
účastí na různých školních projektech – zmíním jen např. mezinárodní projekt eTwinning.
Nezapomíná se ani na seznámení se s ochranou životního
prostředí – děti navštěvují v rámci výuky různá ekocentra,
škola podporuje sběr tříděného odpadu – ať už je to hliník,
plastová víčka, pomerančová kůra nebo dvakrát ročně velký
sběr papíru, kam mohou přinést svůj vytříděný odpad všichni
občané obce – zde se děti mohou naučit, že existují i jiné hodnoty než vlastní prospěch…
Nechybí ani různé mimoškolní akce, zmíním například pravidelně pořádaný plavecký kurz v krytém bazénu v Hustopečích, lyžařský výcvik v blízkých Němčičkách nebo tradiční
školu v přírodě, kam se mohou přihlásit všechny děti nezávisle na to, v kterém ročníku zrovna jsou (mohou se tedy každý
rok těšit na svůj oblíbený „lyžák“ nebo „plavčo“).
V zájmových kroužcích se vyučující snaží rozvíjet talent dětí a
smysluplně vyplňují jejich volný čas. Určitě nejsem sama, když
se přiznám, jak moc se těším na divadelní představení, školní akademii nebo milé adventní rozsvěcení vánočního stromu.
Jsem moc ráda i za snahu informovat rodiče – každý z nás má
možnost sledovat aktuální dění ve škole na jejích webových
stránkách a ve fotogaleriích, které pokrývají prakticky všechny akce nějak spojené se školou – vždy najdete svou ratolest.
Při škole funguje také Školská rada, která se skládá ze zástupců obce, školy a rodičů, na kterou se kdokoliv může v případě

 Zpívání koled u vánočního stromu
před OÚ

V úterý 23.12.2014 navečer kolem 17.00, tedy den před Štědrým se hrstka „statečných“ (cca 30–40 lidí) sešla před OÚ,
aby si společně zazpívali známé ván. koledy, jejichž přesný,
natištěný text rozdali pracovníci OÚ těm, kteří chtěli zpívat.
Proč „statečných“? No protože 23.12. jsou už skoro ve všech
domácnostech předvánoční přípravy v plném proudu a udělat
si čas je umění. Vzala jsem kolo a jela. Cestou mi ještě jedna
hodná paní šupla do košíku v igelitovém pytlíku kapří hlavu.
Asi se dověděla, že jí mám ráda. Noty s textem 15ti koled jsem
také dostala, ale brejle zapomněla.
Myslím si, že koledy jako: Veselé vánoce, Tichá noc, Nesem
vám noviny, Rolničky nebo Purpura - netrénovanému kolektivu náhodně se sešlých občanů Šakvic docela šly. Jenom
ta Purpura se na přání paní starostky musela zpívat asi 3x prý se musí „vypilovat“! V kruhu se zpívalo a uprostřed něho
ležely misky s malým občerstvením - na okoštování - údajně
zákusky od Nevědělů, „škvarkové“ zákusky od Zemanů, (mj.
paní Věra s nápaditými tykadélky na hlavě také aktivně zpívala). A od Osičků nechybělo víno na svařák. Snad jsem jména
nepopletla, předem se omlouvám!
Akce trvala necelé 2 hodiny, většina šla domů, někteří ještě do
hospůdky. Já si vezla od OÚ 3 dárky: zážitek, natištěné koledy
a kapří hlavu. Jenom jsem se divila, proč za mnou pořád utíkají 2 potulní pejsci? No, přeci cítili rybinu!
- Buch.-
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 A zase potěšili malí divadelníci ze ZŠ

 Čtenář roku 2014

Už byl vlastně první den zimních prázdnin, sobota 20.12.2014
a před 15.00 se kinosál plnil těmi, kteří fandí divadlu a zvláště
tomu dětskému. Myslím si, že ten, který ještě nikdy nenavštívil
žádnou dětskou aktivitu o hodně přichází. Je už, a asi i bude,
tradicí tohoto divadla, že při vstupu do sálu Vás uvítá paní vychovatelka s malým dárečkem vyrobeným ve ŠD. Tentokrát to
byly vánoční ozdůbky z tvrzené hmoty, přestříkané barevným
leskem. Vybrala jsem si modré srdíčko. Podium bylo krásně
a pracně vyzdobené vánočními symboly a rekvizitami. Už
jenom tento pohled navodil uklidňující vánoční atmosféru
a náznak pěkného kulturního zážitku. Po krátkém úvodním
slově paní ředitelky ZŠ Mgr. A. Rohrerové (asi 10 žáků, někteří měli zdvojené role), rozehráli „Čertovskou pohádku“.
Střídal se zpěv s mluveným slovem a světelnými efekty. Za
hudebního doprovodu učitele MgA M. Brúčka a režie učitelky MŠ L. Winterové jsme se my v hledišti fajn bavili, zvláště,
když na plac vstoupila přísná Luciferka (alias režisérka Lenka), která čertíky „pěkně“ krotila a zároveň ukázala veřejnosti,
že umí jak režírovat, tak taky sama hrát. Prostě - „šla dětem
příkladem“ a tak to má být! Z hlediště také (jako i minule)
celé představení natáčel pan Suský - to pro vzpomínku, až
z malých divadelníků budou velcí a DVD si pustí. Všichni
herci byli šikovní, ale mně se nejvíce líbil jak pěvecký, tak
mluvený projev Elenky Kubové. Dokázala vždy dobře odhadnout jaký přístup, tj. vzdálenost, má být od mikrofonu a taky
má čistý hlásek.
Je milé (asi také tradice), že po skončení pohádky zase režisérka Lenka dostala od rodičů herců kytici - jako poděkování,
kterou obstarala paní Svobodová. I přes to, že představení trvalo necelou hodinu, určitě se všem líbilo. Údajně už zase nacvičují - nějaký muzikál!!! To bude písniček, tance, pohybu ???
- Buch.-

Výsledky soutěže o nejlepšího čtenáře:
Za loňský rok se stala nejlepší čtenářkou v kategorii dospělých čtenářů paní Ficová Jaroslava, která si vypůjčila 119 knih.
V kategorii dětský čtenář si největší počet knih vypůjčil
Schmid Adam, žák 4. třídy ZŠ Šakvice - 96 knih.
Výhercům gratulujeme a předáme pěkné dárky.
Nejvíce půjčované tituly: Tvořit se dá ze všeho, Brána do ráje
- Frýbová Z., Chuťovky a malá pohoštění, Království zvířat.
Periodika: Pěkné bydlení, Flóra, Zahrádkář.
I v tomto roce knihovna vyhlašuje 3. ročník celoroční soutěže „O nejlepšího čtenáře“. Oceňujeme především ty, kteří
služby knihovny využívají nejvíce. Pravidla soutěže jsou stejná jako v předešlém ročníku.
V současné době je v knihovně 6 572 knihovních svazků
a 72 registrovaných čtenářů. V loňském roce byly zakoupeny
dva nové počítače připojené na internet, které jsou k dispozici
všem návštěvníkům knihovny zdarma.
V průběhu roku 2014 bylo nakoupeno a odborně zpracováno 121 nových knih. V nabídce jsou především knihy pro
malé i starší děti, knihy pro nejmenší, první čtení, první čtení
s poučením, knihy psané genetickou metodou (velká tiskací
písmena), dobrodružné knihy, příběhy, knihy naučné - zejména cestopisy, atlasy a encyklopedie, které jsou v poslední
době stále více vyhledávané. Vyřazeno bylo celkem 1 341 zastaralých a opotřebovaných svazků. V průběhu celého roku
jsou knihy vyřazovány. Je to povinná a běžná součást činnosti knihovny, neboť se tím neustále obnovuje knihovní fond.
Tyto knihy se nejdříve nabízí sousedským knihovnám, prodávají se za minimální cenu (1 Kč), nebo se darují a zbytek co
zůstane jde do sběru.
Z VF (výměnné fondy) regionální knihovny Břeclav bylo přivezeno a půjčeno 736 knižních novinek. Díky této službě mají
čtenáři zajištěnou stálou obměnu nejnovější a kvalitní literatury. Tyto knihy jsou oblíbené a bez této služby si už ani nedovedeme představit půjčování. V poslední době je stále více
využívána MVS (meziknihovní výpůjční služba). Jsou to knihy půjčené od jiných knihoven, které čtenáři potřebují a nemůžou sehnat. Půjčují se většinou na měsíc i déle za poplatek
60 Kč (poštovné). Knihovnické www stránky knihovny jsou
pravidelně aktualizovány. Tyto stránky slouží především k vyhledávání informací z pohodlí domova, kde najdete přehled
o tom, co knihovna nabízí. V měsíci březnu BŘEZEN – měsíc
čtenářů, proběhne již tradiční slavnostní pasování prvňáčků
na „čtenáře knihovny“. V dětském oddělení knihovny plánujeme rozšířit nabídku o možnost dětí hrát si v prostorách
knihovny společenské hry. Těšíme se na všechny nové čtenáře
a návštěvníky knihovny.
-mar-

 Tříkrálové jdou ...
Vážení spoluobčané,
Vánoční doba se svým kouzlem lásky, dárků a příjemné pohody v nás ještě doznívá. Snad nám to taky připouští i svátek
Tří králů s tradiční tříkrálovou sbírkou. Letos byla spojena i se
sbírkou na opravu šakvické fary. Chtěl bych touto cestou poděkovat vám, kteří jste přispěli do těchto pokladniček, jak na
charitu, tak na faru. A byli jste štědří, za to moc velké díky no
a Křesťansky Pán Bůch zaplať.
Malá dobrodiní v pravé chvíli mohou být těmi největšími –
praví moudrý filosof Demokritos.
Na charitu se vybralo 23 453 Kč a na faru 32 359 Kč.
Prostředky z charity budou využity na zprovoznění přízemí
fary. Chybí dodělat druhá půlka přízemí. Chybí dokompletovat el. vedení, topení, vodovod a odpady. Samozřejmě ještě
s dalšími kostelními sbírkami jestli se podaří nějaké dotace.
A to zatím nemluvím o fasádě, která dost hyzdí pěknou Hlavní
třídu v Šakvicích. Kolik se podaří ještě uvidíme. Ještě jednou
moc díky vám dárcům, ale i těm „Třem“, kteří to zorganizovali
a přinesli dary od dobrých a štědrých lidí. A nezapomeňme
na hlavní motto Vánoc - „Ať nám dlouho vydrží“.
Sláva Bohu ... a pokoj lidem dobré vůle.
Vše dobré vám přeje Jiří Grmolec, šakvický farář
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 Ty mě neznáš? Tak mě poznáš!
Často měl různý řeči, když přišel do hospody, kde už měl svý
známý, a hned ve dveřích zařval: „Kdo se chce rvat, je synem
smrti!“ Z rohu se ozval Petrson, jeho veliký kámoš. Jenže to
cizáci nevěděli, jak to mezi nima je. Schylovalo se ke rvačce,
jelikož z toho rohu se ozval Petrson a povídá „Já! Já se chcu
rvat!“ V hospodě ticho, že by byl slyšet i špendlík padnout na
zem. Hranál na to: „Ty larvo, ty ses opovážil? Poď ven a uvidíš, jak s tebů zatřepu.“ Výzvu Petrson přijal, a tak šli před
hospodu, kde se věc měla ručně vyřešit. Zvědavci už táhli ven,
aby jim neutekla místní rvačka. Oni se postavili proti sobě
a nevybíravýma slovama se nejprve dráždili. Až rvačka byla
na spadnutí, tak oni se chytli kolem krku a říkali: „Divej se
na tých volů, oni si myslejí, že poteče krev.“ Obrátili se a šli
k pultu na štamprdlu. Prostě na panáka gořalky. Kamarádský
popichování ještě chvíli trvalo, než se začali věnovat řečem
o normálním životě. Petrson se jen usmíval a z huby mu čučely poslední dva zuby. V puse už stejně nebyly k ničemu. Když
něco jedl, tak to spíš jenom tak žmůlal. Tý zuby se kývaly, že
si člověk říkal, že musí každou chvíli vypadnout. Co si ho pamatuju, tak mu nevypadly, a groteskně je s hrdostí nosil ještě
pěkných pár let, než o tú krásu přišel nadobro. Pak už jeho rty
tlustá huba zakrýla až po malý nos uprostřed jeho obličeje.
Ten člověk se jen smál. Málokdy byl mrzutej.
Uběhlo pár dní a vidím Frantu, jak jde oblečenej v nedělu do
hospody do černých šatů, kolem krku červenej šátek, na hlavě velkej otrhanej slamák a s přivřítýma a upřenýma očima
vchází do hospody. Zařval: „Černý tornádo přichází! Noste na
stůl, ale jenom co teče a né vodu!“ Vozda, jinak zvaný Němec,
přivřel oči, že je měl jak Vietnamec a říká: „Poď, sedni si, jakú
si dáme?“ A za chvílu se nesla hospodů trubka, ale bez trubky,
jen tak na pysky. Přidal se většinou i Petrson. Hranál do toho
zakvílel a bylo veselo až do závěrečnej. Hospodský nestačil dělat na podnos čárky za piva a gořalky.
Jednou starej Němec pomáhal Tondovi Svobodovi nosit do
sklepa řepu. Došel tam můj kluk Lumír a pozoroval je, jak
dělají a jak si vypráví. Starej Vozda říká: „Čí ty si? Dyť já tě
ani neznám.“ „Já su Měšťan Lumír,“ on říkal. „Tak pocem.
Když mě zajdeš do hospody pro cigarety, tak ti kúpim tak
velků čokoládu, že ju ani neuneseš.“ Slovo dalo slovo, a kluk
byl nazpátek aj s balíčkem cigaret. Němcovi už lítala huba po
cigaretě pěkně dlúho. Tak to ukaž, ať si zakúřim. Jen tak ze
srandy, ale s vážným obličejem říká: „Chceš si taky dat páva?“
Lumír že né, že si potom radši dá čokoládu. Fůra řepy mizla a než zmizela nadobro, tak po čokoládě ani památky. Postupně, jak se u práce popíjelo, tak naděje na mls slábly. „Já ti
dám čokoládu, ale nač tak velkú, stejně bys ju sám nesnědl.“
Později říká: „Kdoví, jestli tam nějakú čokoládu vůbec prodávajú.“ Nakonec říká: „Víš co? Po sladkým padajú zuby. Přece
bys nechtěl byt jak já, bez zubů. To se rači nauč kůřit, néni to
tak drahý.“ Tenkrát stála krabička glóbusek ale dvě koruny,
startky čtyři. Tý dražší cigarety stály šest, ale tý nejdražší, kamelky s velbloudem asi dvanáct. Tý nikdo nekouřil, protože
byly drahý, to si mnohý kuřák radši ubalil sám. Takže, jak je
vidět, čokoláda nebude. „Tak Tondo, já už idu dom, ať moja
nemá o mě starost.“ Stejně jeho cesta vedla zase do hospody.
Od švigrfotra pár korun na pivo bylo. Tehdy to nebyly žádný
peníze a za dvacku si dal pěkně do nosu.
Jednu nedělu od kostela jide postava. Nedalo to nikomu, aby
se člověk nepodival. K hospodě došel Franta Hranál ve vypůj-

Každá vesnice má své zpěváky, siláky anebo i srandisty. Šakvice měly zrovna čtyři. Že to byli správňácký chlapi, o tom néni
vůbec pochyby. Tito kamarádi nikdy nedokázali pokazit žádnou srandu, a v práci se jim taky sotva někdo mohl postavit.
Jejich jména každý dobře znal. Byl to Franta (Hranál) Chalupa, Jožka Trněný (jinak Peterson), Jožka Vozdecký (Vozda)
a Jožka Trněný (jinak zvaný Ceďák).
Franta Chalupa to byl můj strýc. V létě dělal v místním JZD
a na zimu, když už nebylo tolik práce, chodil pomáhat do Vranovic do lesa. No, a jinak po práci dělal veškerý nádenický
práce, jak na stavbách, tak na poli. Můžu říct, že lepšího sekáče nebylo v celém okolí. Tomu se jen tak někdo nemohl postavit. Sílu měl za dva, to je fakt. Když hrál fotbal, tak jeho hruď
byla jako u Fryštenskýho. Další z kamošů byl Jožka Trněný,
zvaný Petrson. Ten celý život chodil po stavbách, kde dělal
zednickou práci, nebo taky nádeníka. Prostě, co bylo třeba.
Třetí z nich byl Jožka Vozdecký (Vozda). Tento vysoký silný
chlap dělal celý život u dráhy. Doma pomáhal v rodině běžný
práce, tak jako ostatní chlapi. Někdy se k nim přidal Jožka
Trněný, zvaný Ceďák. Byl to chlápek odchovaný družstvem,
kde dělal veškerý práce. Tento chlap chodil celý život bosky.
Protože byl silný kuřák, tak vajgle vždy zadusil palcem od
nohy. Prostě ho zašlápl. To bylo automaticky, bez jakýhokoliv
úšklebku. Takže všechny už znáte, i jejich přezdívky. Většinou
se ale scházeli v hospodě u jednoho stolu, vždy po práci.
Jožka Petrson a starý Vozda hráli na trubku, ale bez trubky.
Jen tak pyskama. To byli muzikanti! Vozda hrával moc dobře
v místní kapeli. Hranál zpíval. Jeho hlas byl poněkud mizerný.
Jim to ale nevadilo, protože ho vždycky přetrumfli. Hranál se
jakoby ztrácel. Když tato trojka začala, tak všichni v hospodě poslouchali. To byl zážitek! Že jim to Hranál kazil, patřilo
k věci. Tyto pivní radovánky byly dosť častý, a domů se chodilo často až na závěr, až se zavírala hospoda. Franta Chalupa
měl svý kolo, říkal mu Arab. Na něm, na říditkách školní kabelu na svačinu a něco k pití. S ním běhal jeho věrný pes, kterýmu říkal Tygr. Když se někdy stalo, že usnul v půli cesty, tak
Tygr ležel s ním. Nikdo si nedovolil vzít mu kolo nebo kabelu.
Vše, co bylo jeho, Tygr hlídal, třeba i bez pána, nějaký ten
den. Když ale Hranál usnul, tak i traktory ho musely objíždět.
On se ani nehnul. Jedině, až on sám chtěl. Dosti často to bylo
hodně nezbezpečný, ale jemu se nikdy nic nestalo. On měl
i svou písničku, s kterou se rád představoval. Ale tu už neznám celou. Snad i tento kousek vám ukáže, že měl opravdu
smysl pro humor. Tedy: „Každému je jistě známý Franta Hranál Chalupuj. Pokukuje na krásné dámy, obzvláště pak, když
vozí hnůj. Hola hej, hola hej, hola dryja, hola hej.“ Melodie
byla jednoduchá, ale jeho.
Jednou do Šakvic přijel koňák s vlečkou a asi měl hlad, tak
se stavil do obchodu u Crlíka pro nějakou svačinu. Byl ze
Strachotína. Když ho Hranál uviděl, tak šel přímo k němu a
povidá: „Ty mě neznáš? Tak mě poznáš! Já su Franta Hranál
Chalupa ze Šakvic, jinak zvaný Fantomas.“ Ten člověk čubl do
koní, a byl pryč. Hranál se ani nepousmál, jen jeho grimasa
říkala své. On nikdy nikomu neublížil, byl to takový šprýmař.
Jednou potkal mýho kamoše a povidá mu: „Vidíš tu příkopu
tady od kostela až sem k hospodě?“ „No vidím, a co má být?“
„Tak si, ty červe pozemský, pamatuj, tú příkopu jsem vyryl
svým rypákem, a proto ho mám tak křivej.“ Kdysi při pádu si
ho zlomil a on mu špatně zrůstl.
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čených červených gaťách, černých botech a zelenej vojenskej
košuli. Gatě od jeho dcery Zdenky. Ona snad o tom ani nevěděla. Zase jako obvykle se rozglábí dveře do hospody, a v nich
Hranál. Byl dycky černej, opálenej od slunka a z huby mu čůhaly dvě řady bílých zubů jako sníh. Byl jeden z mála, co měl
do vysokýho stáří krásný zuby. Všecky jeho. Silným hlasem
zařval: „Rudý nebezpečí přichází, vy příšery.“ Hospoda duněla smíchem. Neměl tu dobu vůbec rád, a tak to vše prezentoval tímto způsobem. Ti, kteří věděli, že se stanou terčem jeho
posměšnýho chování, radši zmizeli a hospoda byla zase pro
místní štamgasty volná.
Je to jen pár vzpomínek na místní kamoše z hospody. Nerad
bych zapomněl na Jožku Trněnýho, jinak na Ceďáka. Jednou,
když mu přišla chuť na víno, to byl konec. Bečku si odtahl

k posteli, do ní zapíchl šlauch na hůlce a začal se věnovat této
neodolatelné zábavě. Šel zamknout dveře, aby se k němu nikdo nedostal a zbytečně ho nikdo nerušil. Jestli byla pracovní
doba, nebo né, tak to bylo jedno. Když Jožka nepřišel do práce, tak předseda družstva tam poslal někoho z lidí, jestli se mu
něco nestalo. Bylo to marný, bylo tam jak po vymření. Třetí
den už šel sám předseda družstva a bůchal na dveřa. „Jožko,
si tam? Ozvi se. Musíš do práce.“ Najednou se odhrne záclona
a za ní celý ospalý a napuchlý Jožka. Vlasy mu stály na hlavě jako dnešním klukům, u kterých je to ten nejmodernější
účes, ukázal mu pěsť a povidá: „Tuc, Josífek půjde do práce,
tuc. Budu doma tak dlouho, až všecko vypiju.“ Široký úsměv
s několika zuby v hubě říkal vše. Mě odtáď nikdo nedostane.
Znovu si lehl v podlikačkách do postele, dal do puse šlauch
a nikdo ho od té slasti nedostal. Za pár dní přišel do práce
sám. Úplně zničenej, ale nekonečně šťastnej. Tak skončil jeden z Jožkových dní. Po všem mu zůstal jen ten jeho nekonečný smích. Tak to bylo to pravý a nefalšovaný „z ďůrky do
ďůrky“. Tuc a tuc ,na příští shledání, Jožka Ceďák.
V poslední době, která je tak uspěchaná, věřte nebo nevěřte,
nám pár takových peprných vzpomínek jaksi schází. Lidi už
se neumí bavit jako dřív. Tý jiskřičky v očích starých lidí jakoby vyhasínaly a mladí, ti mají myšlenky úplně jinde. Z lidí
pomalu mizí tá veselost a hravost. Ten pohled na celý svět už
není jako dřív. Je jaksi zastřen mlhou dnešní doby. Je to škoda,
snad zase někdy příště.
Vidíte, a vždycky je na co zavzpomínat. Někdy i s úsměvem na
rtech, a tak je to správný, tak to má být, čím dál častějš. Svět se
bude zdát hned veselejší a snazší. Je lepší potkávat lidi s úsměvem než smutný a nešťastný. Rád budu s vámi vzpomínat.
Polda Měšťan, občan Šakvic

 Krojový ples v Šakvicích se vydařil
Už počtvrté se místní sokolovna stala centrem pro krojované
ze širokého okolí. Hned na začátku mohli shlédnout návštěvníci plesu umění místního folklórního souboru Hanýsek, při
předtančení České besedy. Malí Hanýsci vytvořili dvě taneční
kolečka a poslední kolečko vytvořili stateční dospěláci. Potom
se mohla naplno rozběhnout plesová zábava. Do tance se zapojili téměř všichni a zvesela jim k tomu hrála dechová hudba
Hovorané.
Pro neznalé návštěvníky plesu byla jistě příjemným překvapením druhá beseda, tentokrát Československá, kterou se naučila místní chasa společně s krojovanými rodiči. „Líbilo se mi,
že se stárci naučili opět novou besedu, kterou v okolí neumí
skoro nikdo. Byla svižná, veselá a pěkně jim to všechno ladilo“
prozradil jeden z návštěvníků plesu Martin Smutek.
Po další besedě následoval prodej losů do tomboly, která byla
jako vždy hodně bohatá. Potom přišlo na řadu krásné Šakvické sólo, které se jen tak nevidí a všichni si ho rádi odnesli na
památku. Kapela hrála další polky, valčíky, krojovaní zpívali
vrtěné, verbuňky, prostě krojový ples, jak má být. Zábava se
protáhla až do skorého rána a byli jsme velmi rádi, že vše proběhlo „bez ztráty kytičky“.
Věříme, že se nás příští rok sejde ještě víc a také nás navštíví
více místních, kteří byli na plese v menšině. Všichni krojovaní
se už teď na Vás všechny těší na letních hodech a hodkách :)...
V. Nevěděl

 Folklorní soubor Hanýsek ze Šakvic
bude přijímat nové členy

Pokud vaše dítě ve věku od 6 do 12 let rádo tancuje a zpívá,
pokud máte vztah k lidovým tradicím, chcete-li, aby navštěvovalo folklorní soubor, přijďte si o tom promluvit 26. února
mezi 16.30 až 18.00 hodin do cvičebny Hanýsku, Pekařská
306, Šakvice.
Nemějte zbytečné obavy, netrapte se uvažováním o předpokladech či talentu vašeho potomka. Přijďte se obeznámit
s činností v našem souboru.
Těší se na vás vedoucí
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 Folklorní soubor Hanýsek ze Šakvic – ohlédnutí za rokem 2014
Změny a novinky
Tak jako v každém souboru se život zastaví, lidé odchází a
přichází, ani nám se nevyhnuly odchody některých členů. Ať
už natrvalo nebo na delší čas, někteří pro studentské nebo
pracovní povinnosti, jiní pro změnu zájmů, někteří nás opustili, aniž bychom znali důvod. Přišli ale noví dva členové do
starší skupiny – Adam Janoušek ze Staroviček a Jana Velecká ze Strachotína. Starší děvčata mají od letošního roku nové
krásné pracovní kroje, které ušila opět paní Šuralová. I přes
svůj vysoký věk stále upravuje a přešívá. Celá krojovaná chasa
v Šakvicích by to bez její obětavé práce neměla jednoduché.
Také jsme s radostí přivítali pomoc další vedoucí, která značně pomohla při přípravách programu letošního vánočního
koncertu nácviky tanců. Je to paní Marcela Horová ze Staroviček. Má zkušenosti s prací v souboru ze svého mládí jako
bývalá členka Hradišťanu, k folkloru má vztah od útlého dětství a již delší dobu vozí svou dceru do Hanýsku.
Naše činnost
V roce 2014 jsme se zúčastnili jako každý rok nejrůznějších
kulturních a společenských akcí, plesů, festivalů a soutěží.
V lednu se všichni od těch nejmladších až po jejich maminky
zapojili do nácviku Moravské besedy a tančili na krojovaných
plesech v Šakvicích a okolních vesnicích.
V únoru vrcholily přípravy Masopustu. Během dne proběhl
maškarní průvod obcí, zabíjačka, pohřbívání basy a večerní
program. Tentokrát byl večer nazván „Ó ženy, ženy!“ a hosté
se na této akci mohli pobavit nejen tancem s DH Sokolka, ale
i scénkami Adam a Eva, Pravěk, Od plínek do plínek, Písně
pro dívky, Jakpak je to u nás doma, Angelika aj.
Velké díky patří všem malým, mladým i starším, kteří se zapojili do organizace akce a nácviku scének a těm, kteří to všechno přišli podpořit a ocenit svou účastí. Dle hlasitého smíchu
a spokojených tváří soudíme, že herecké výkony stály za to.
Mrzí nás, že kromě rodinných příslušníků dětí z Hanýska
a stálých příznivců chodí jinak vcelku málo lidí. Myslíme si,
že je v Šakvicích spousta lidí, kteří ani netuší, čemu všemu se
vlastně Hanýsek věnuje a jak skvěle se můžou pobavit na Masopustu. Přesvědčte na dalším ročníku 14. února 2015.
Každoroční soutěž malých zpěváčků Hanáckého Slovácka
probíhala ve Ždánicích. Ve čtyřech kategoriích zpívalo 12 dětí z Hanýsku a získaly dvě třetí a dvě druhá místa a Štěpán
Sigmund ze Zaječí se stal vítězem regionální soutěže. Bohužel poprvé za dlouholetou existenci této prestižní soutěže neproběhlo národní kolo ve Velkých Losinách, a to z důvodu
finančních problémů Folklorního sdružení ČR, které je jejím
organizátorem. Štěpán i Hanýsek má smůlu.
Během roku se malí Hanýsci představili také na šakvických
akcích společně s velkými, kteří jako stárci pořádali tradiční hody, Z ďůrky do ďůrky, Košt mladých vín. Z těch „přespolních“ vystoupení jmenujme alespoň MFF ve Zlíně, pozvání na slavnosti ve vítězných obcích soutěže Vesnice roku
v Hradčanech u Přerova nebo v Jeseníku nad Odrou, vánoční
zpívání v Nosislavi. Pěkné prostředí nás čekalo také v Moravském Krumlově na 1. ročníku Obnovení folklorních tradic
na Krumlovsku- Znojemsku. Pocty se nám dostalo také pozváním našich chlapců jako jediných zástupců Hanáckého
Slovácka do Uherského Hradiště na slavnosti vína, kde Jirka
Dostoupil, David Osička, Marek Kraus, Daniel Kraus a Sebastian Herůfek verbovali na přehlídce verbířů.

Každoroční úspěšné tažení verbířskými soutěžemi nás čekalo
od března do července. Starší verbíři - Jirka Dostoupil, Jarek
Polomini a Daniel Kraus - odjeli soutěžit do Velkých Pavlovic.
Všichni tři se dostali v regionální soutěži na bednu a společně s Markem Krausem odjeli reprezentovat HS do předkola
nár. soutěže do Strážnice. Jirka D. jako vítěz zasáhl přímo do
finálových bojů. Děkujeme jim za výdrž a reprezentaci Šakvic
v těžké konkurenci skvělých verbířů.
V tomto období probíhaly současně i soutěže dětských verbířů v Moravském Žižkově. Ve třech věkových kategoriích
soutěžilo 8 kluků z Hanýsku, a také oni získali 5 ocenění na
stupních vítězů - jedno 1. místo, tři 2. místa a jedno 3. místo. Všech pět odjelo soutěžit do Národního kola v Uherském
Hradišti. Ani jeden se v obrovské konkurenci neztratil a odvezli jsme si jedno 2. místo a jedno 3. místo.
Dambořice – jedinečný festival se specifickým zaměřením pořádaný 1x za dva roky. Pořadatelé vždy určí téma festivalu
a přihlášené soubory se ho snaží písněmi, tanci a choreografií
co nejlépe zpracovat. Celý festival má vysokou úroveň a odehrává se v krásném přírodním amfiteátru.
Hanýsek se zúčastnil tohoto klání již 4x. Vždy zaujal porotu
i diváky, ale dosud bez hmatatelného ocenění. Porota složená z tanečních, hudebních a divadelních odborníků je velmi
přísná a nepromine souborům ani malé nedostatky. V jednotlivých ročnících jsme předvedli pásma na tato témata:
rok 2008 – Neřesti, pomluva, rok 2010 – Není lepší, jako žena
mladá, rok 2012 – Lepší je vínečko nežli ….rum, rok 2014 –
– Hračky, plačky aneb nepovedená hračka.
Poslední zpracování zaujalo diváky i porotu natolik, že si Hanýsek odvezl hned 5 plaket, a to za: cenu díváka, výkon cimbálové muziky a primášky, práce choreografa (Ivana Holásková), choreografii pásma, celkový vítěz festivalu.
Byli jsme všichni nesmírně překvapeni, dojati a obrovsky
šťastní. Náležitě jsme si vítězství vychutnali.
V srpnu byli malí hanýsci na týdenním soustředění v rekreačním středisku Svoboda v Beskydech, kde se nejen bavili, ale
především nacvičovali. Aktivitu a živelnost dětí a maximálně
vyplnit jejich čas bychom už dnes nezvládli bez velké pomoci
maminek, které stejně jako my mají rády aktivní odpočinek
a nevadí jim žádný úkol či starost.
Vánoční koncert je zpravidla závěrečné vyvrcholení roku
a i tentokrát se, dle ohlasů diváků, povedl.
Opět jsme zapojili do programu nejen hanýskovské děti
a mládež, ale i šikovné maminky. V rámci programu se mladí
představili s různými tanci ze Slovácka, na které nám ochotně zapůjčil kroje vedoucí souboru Hrozen z Velkých Bílovic.
Jemu také patří velké díky za nácvik slovenských tanců.
Každý rok je pro nás smršť práce, starostí, nervů, nácviků, organizování, vystoupení, ale také radosti a nezapomenutelných
zážitků.
Děkujeme Vám, kteří dokážete naše snažení ocenit a děkujeme paní starostce a zastupitelům za podporu.
Všimněte si také výzvy nových zájemců o členství v Hanýsku.
Má-li zájem někdo ze starší mládeže či chasy, nebojte se nás
také oslovit.
Přejeme všem občanům pevné zdraví, veselou mysl a lásku
k lidem kolem sebe.
Vaši Hanýsci
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 Rekonstrukce sokolovny
hou hlásit vedení výborů, který se měsíčně pravidelně schází
a řeší potřebné záležitosti, případně předsedovi sportu Víťovi
Nevědělovi. Pro využívání sportovního vyžití nesmíme také
zapomenout na krásné nové víceúčelové hřiště a fotbalové
hřiště, které vybudovala obec.
Naše sportovní oddíly dosáhly v minulém roce velmi uspokojivých výsledků. Dík za tyto výsledky patří nejen hráčům,
trenérům, ale také rodinným příslušníkům.
Jestli máte zájem seznámit se s podrobnými výsledky jednotlivých týmů, navštivte naše stránky www.sokol-sakvice.cz nebo
se rovnou přijďte podívat na valnou hromadu, která se koná
v sále sokolovny, a to v neděli 08.03.2015 od 14.00 hod., kde
budou činnosti oddílů prezentovány.

V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o provedených rekonstrukcích a dalších záměrech členů Tělocvičné
jednoty Sokola Šakvice. Mezi další dokončené záměry je vyřešení vlastního sociálního zařízení pro pohostinskou část,
dokončení výměny oken v sále a vyspravení omítky, včetně
vymalování, čímž máme sál po mnoha letech opět čistě bílý.
Nové obložení, díky kterému sál sokolovny omládl, čeká již
jen na dokončovací práce. Stávající sociální zařízení sokolovny má nové kanalizační a vodovodní rozvody, takže nám několik dalších let nehrozí podobná havárie, jako nás potkala při
posledních hodech.
Pro nové sportovní kroužky byly dále v sále vyrobeny ochranné mantinely. Mezi nejnovější práce je položení nové dlažby
do předsálí. Ale v návaznosti na to jsme zjistili, že je nutno
vyměnit léty poznamenané vchodové dveře. A jak je to u starších objektů pravidlem, jedno dokončíte a další už na Vás čeká. Většími plány pro následující období je rekonstrukce topení a tepelná i estetická úprava stropu sokolovny, které výbor
v současné situaci odložil, neboť se jedná o nákladnější akce.
Některé práce jsou náročné na čas, ale i tak se snažíme vše naplánovat tak, abychom neohrozili konání větších kulturních
a sportovních akcí naší obce.
Výčet všech prací nám zabral jen několik řádků, ve skutečnosti to však byly stovky a stovky dobrovolných hodin našich členů, případně najatých řemeslníků. Všechny rekonstrukce byly
financovány z našeho rozpočtu. Rozpočet sokola je plně založen na příjmu z nájmu pohostinství, příspěvků od sponzorů
a obce, členských příspěvků členů sokola a částečné podpory
sokolského sdružení. Žádné dotace, o které také žádáme, ani
půjčky jsme v minulém roce neinkasovali. Vše bylo realizováno jen díky obrovskému nezištnému úsilí některých členů
naší jednoty.
za Sokol Šakvice Roman Šafařík, místostarosta

Zhodnocení roku a poděkování od starosty Sokola
Za spolupráci v roce 2014 chci poděkovat těm, kteří jsou těmi
největšími tahouny, těm, kteří jsou stále u toho a nelení přidat
ruku k dílu a svůj čas, který by mohli věnovat rodině nebo
jiné zajímavé činnosti, věnují Sokolu. Pojďme se ale společně zamyslet, pro koho vlastně ten čas věnují? Pomáhají v sále
a věnují zdarma své dovednosti. Díky tomu mohou sál využívat sportovci z naší obce. Na různých kulturních akcích se
baví naši spoluobčané i se svými přáteli. Svou prací šetří peníze, které se mohou použít na sportovní aktivity našich dětí.
Z výše uvedeného vyplívá, že ne Sokolu, ale obci a jejím občanům věnují svůj volný čas ti, o kterých mluvím.
Poděkování patří všem členům Sokola, kteří splnili nově nastavený brigádnický limit (8 hod/rok).
Dovolím si však zmínit ty, kteří věnovali činnostem, jak v sále
sokolovny, tak při práci kolem hřiště a kabin, desítky a desítky
hodin za rok. Jsou to např. Zdeněk Fiala a Zdeněk Svoboda,
trenéři našich nejmenších fotbalistů, Leoš Weiss a Jiří Nevěděl, trenéři mužů a hlavní tahouni při zvelebování a údržbě
kabin a přilehlého okolí.
Když se podívám na práce kolem sokolovny, musím zmínit naše hospodáře Petra Svobodu, včetně členů celé rodiny
a Davida Zemana. Neodmyslitelnou součástí výboru sokola
je Roman Šafařík. Většina jeho práce není vidět, ale kdyby on
s námi nebyl, tak se já utopím v papírování. Musím také zmínit vysoké nasazení našich členů, kteří jsou zároveň součástí
sdružení Akce v Šakvicích. Děkuji Vám všem za Vaši práci!
Na závěr chci pozvat všechny šakvické občany na obnovený
tradiční Sokolský ples, který se koná v sobotu 21. února 2015.
Přijďte nás podpořit v našem úsilí.
za Sokol Šakvice Miroslav Nevěděl, starosta

Využívání sokolovny – obnova sportovních oddílů
Výbor Sokola Šakvice může s povděkem konstatovat, že se
nám provoz sokolovny pěkně plní a to nejen tradičními sporty, ale vznikají i nové sportovní aktivity.
Mezi tradičně sokolovnu využívající oddíly, mezi něž patří
stolní tenis a fotbal, se v sokolovně obnovují také nové oddíly
a to florbal, volejbal, badminton. Pro lepší přehled využívání
sokolovny byl zpracován hodinový harmonogram využití každého dne, který je vyvěšen na nástěnce a také při vstupu do
sálu. Nový zájemci do stávajících oddílů, případně s novými
nápady sportovních oddílů, nový vedoucí, trenéři aj. se mo-
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 Myslivecké sdružení Šakvice

 Klubík pro malý a velký lidi

Vážení spoluobčané,
zase po nějaké době bych Vás chtěl seznámit s děním v našem
sdružení.
Začnu s tím co nás nejvíce trápí. Je to rapidní úbytek drobné zvěře (koroptev, bažant, zajíc) z našich revírů. Jedná se
o celoplošný úbytek v rámci celé České republiky. I když se
snažíme obdělávat a osévat políčka, které nám poskytnou někteří naši členové nebo další subjekty, vyvážíme vodu a řepu v letních měsících, jen těžko se odolává civilizačnímu tlaku. Jde zejména o zmenšování životního prostředí pro tuto
zvěř, pěstováním monokultur, zemědělské stroje s velkým
záběrem, stále větší provoz na silnicích a podobně. O to větší
úsilí musí myslivci vynakládat v péči o tuto zvěř a vytvářet pro
ni přijatelné prostředí. Vítáme, že zastupitelé obce jsou nakloněni k ozelenění a zalesnění okolí Šakvic.
To co bylo kdysi samozřejmostí tzn. malá políčka, na kterých
byla pestrost a různorodost plodin, remízky a příkopy se dnes
snažíme suplovat biopásy. Jsme rádi za každý kousek pole, lesa nebo nějakého remízku. Komu tento stav vyhovuje jsou divoká prasata.Tato zvěř je neuvěřitelně vitální a přizpůsobivá.
Působí však nemalé škody nejen na polních plodinách, ale také na již zmíněné drobné zvěři nebo také v silničním provozu.
V tomto roce budeme např. pořizovat mulčovač za náš traktor,
aby bylo možné tyto biopásy,kterých je stále víc, obdělávat.
Za uplynulý rok jsme zorganizovali některé kulturní, sportovní a kynologické akce. Uspořádali jsme dva závody ve
sportovní střelbě na asfaltové terče. Obě akce se nám celkem
vydařily protože se jich zúčastnilo poměrně velké množství
střelců. Je to setkání s kamarády a taky samozřejmě přínos do
pokladny našeho sdružení.
Další akcí byla již tradiční Svatohubertská mše. Opět k nám
přijeli naši kamarádi trubači, kteří přispěli k slavnostní atmosféře. Někteří z nás si na mši i zazpívali. Všichni účastníci mše
byli pozváni na naši loveckou chatu, kde pro ně bylo připraveno pohoštění.
Mimořádnou akcí bylo pořádání podzimních zkoušek loveckých psů velkých plemen. Pořádat tyto zkoušky je stále obtížnější v souvislosti s úbytkem drobné zvěře. Přesto členové
ČMMJ a rozhodčí vyslovili velkou spokojenost s našim revírem, ale také s organizací zkoušek. Tyto zkoušky absolvovali
i naši dva členové se svými psy. Bohužel však neúspěšně. I to
svědčí o náročnosti přípravy psa na loveckou upotřebitelnost.
Pevně věřím, že na dalších zkouškách uspějí.
V prosinci jsme měli dva hony. Na prvním jsme lovili jen zajíce a druhý na Štěpána byl věnován lovu zvěře myslivosti
škodlivé. Po těchto honech byla uspořádána poslední leč,
kde panovala veselá a kamarádská atmosféra.
Poslední akcí v uplynulém roce bylo zpívání některých našich
členů na půlnoční mši svaté.
Jinak naši členové mají rozdělené úkoly nejen na těchto akcích, ale především v revíru nebo v areálu našeho sdružení jehož údržba je velmi náročná. Jedná se o samozřejmou činnost
v rámci plánu práce MS. Za to jim patří poděkování.
Toto je jen v několika větách co se v našem sdružení událo
a na čem se naši členové podíleli.
Na závěr bych Vám všem chtěl do nového roku popřát hodně
osobních a pracovních úspěchů, ale především pevné zdraví.
Zdeněk Svoboda

Klub maminek odrostl a my se hlásíme na jeho místo. Jsme
stejně zapálení a tvořiví mladí lidé, chceme se někde scházet
a společně vytvářet kreativní a zdravý svět. Tvoříme s látkou,
hlínou, papírem, malujeme a kreslíme, posloucháme a tančíme. Tak se k nám přidejte, všechny srdečně zveme do Klubíku!
Máme za sebou Diskotéku s dětmi na břiše, kurz Vázání šátků,
Adventní tvoření, a spoustu dalších akcí připravujeme, včetně
velkých jarních plánů s farní zahradou.
Scházíme se v PONDĚLÍ 16–18 hod v 1. patře na starém kině.
Pokud máte chuť scházet se i jiné dny, např. v dopoledních
hodinách, ozvěte se a něco vymyslíme!
Aktuální dění můžete sledovat na nástěnce u obchodu, nebo
na Facebooku pod „Klubík Šakvice“.
Letos budeme pořádat tyto příměstské tábory:
JARO 23.2.–1.3.
VELIKONOČNÍ 2.4.–3.4.
LETNÍ první, třetí a čtvrtý týden v červenci + poslední týden
v srpnu (data budou upřesněna)
Tyto tábory jsou na principu celodenního hlídání, od 7.30
do 16.30 (lze domluvit dřívější příchod i pozdější vyzvednutí). Dětem nabízíme pestrý pohybový a kreativní program
s výlety. V ceně je zahrnut oběd, rodiče jen dětem zajistí pití
a svačiny na celý den. Přihlášky jsou ke stažení na stránkách
obecního úřadu Šakvice. Těší se na vás děti a rodiče ze Šakvic!
Lenka Podborská
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 Zahradnický koutek

 Kalendář akcí 2015

Pokojové rostliny vhodné do polostínu
Mezi nejvhodnější rostliny, které nevyžadují příliš mnoho
světla, patří rostliny, které ve své domovině rostou ve stínu
hustých porostů. Nevadí jim nedostatek světla, ale vyžadují
teplo a vyšší vzdušnou vlhkost. Za polostinné místo se považuje většinou místnost s oknem
orientovaným na východ.
Nejznámější z nich je pokojový
fíkus (Ficus sp.). Nejčastěji se
pěstuje fíkus malolistý (Ficus
benjamina), který v pokojových
podmínkách dorůstá 0,3–2,0 m.
Má schopnost odstraňovat nečistoty z ovzduší, ovšem nevýhodou je špatná snášenlivost
změny prostředí. Fíkusy mají rády vyšší vzdušnou vlhkost, dostatek vody a rozptýlené světlo.
Substrát by měl být stále vlhký,
ale rostlina nesmí stát ve vodě
– při přelití dochází k uhnívání kořenů, žloutnutí a opadu listů až k následnému úhynu
celé rostliny. V suchém prostředí listy hnědnou a zasychají.
Při náhlé změně prostředí nebo teplot rostlina shazuje zelené
listy a nakonec umírá. Pokud na rostlinu svítí slunce, dochází
k popálení listů.

14.2.2015
21.2.2015

Masopust
Sokolský ples

7.3.2015
26.–27.3.2015
28.3.2015

Obecní ples
Svoz vzorků na Velikonoční košt
Bodování vín

5.4.2015
30.4.2015

Velikonoční košt vín
Pálení čarodějnic

6.6.2015
13.6.2015

Z ďůrky do ďůrky
Dětský den

17.–19.7.2015
25.7.2015
29.7.2015
13.7.2015
20.7.2015

Krojové hody
Krojové hodky
Příměstský tábor
Příměstský tábor
Příměstský tábor

3.8.2015

Další známou pokojovou
rostlinou je lopatkovec
(Spathiphyllum), dorůstající
do výšky 0,3–0,8 m. Jedná se
o nenáročnou rostlinu, která v létě vyžaduje polostín
(slunce listy spálí) a v zimě
dostatek světla. V zimním
období se provádí zálivka
1x týdně, v létě až 3x. Má
rád vyšší vzdušnou vlhkost,
proto je vhodné listy rosit.
Kvete velmi dlouhou dobu,
při odkvétání je dobré květy odstranit. Při nedostatku živin
nekvete.
Dalším zástupcem kvetoucích rostlin je anturie (Anthurium). K pěstování je ideální místo s rozptýleným
světlem, popřípadě polostín.
V létě by teploty měly přesahovat 20°C a v zimě nesmí
klesnout pod 18°C. K zalévání je vhodná dešťová či
odstátá, měkká voda. Vlivem
suchého vzduchu dochází
k hnědnutí špiček listů, proto
je dobré listy rosit. Rostliny
se přihnojují 2x za měsíc od
března do října.
Svobodová Kateřina

Příměstský tábor
Myslivecké střelby

26.9.2015

Šakvické ďůrkobraní
Svatohubertská mše

28.11.2015
29.11.2015

Košt mladých vín
Rozsvícení vánočního stromu

5.12.2015
12.12.2015
12.12.2015
23.12.2015
25.12.2015
25.12.2015
27.12.2015
28.12.2015
31.12.2015

Mikulášský turnaj v šipkách
Vánoční koncert DH Sokolka
Vítejte pod Palavů
Předvánoční prozpěvování
Vánoční koncert skupiny Srdce
Turnaj ve stolním tenise
Výšlap na Palavu
VáNoční turnaj v Šakvickým florbálku
Silvestrovský fotbálek
Vánoční pokerový turnaj

2.1.2016
16.1.2016

Dětský turnaj ve stolním tenise
5. Krojovaný ples v Šakvicích

 DVD Sokolka
Na OU Šakvice máte možnost si zakoupit DVD Sokolka.
Cena 200,-Kč/ks

19

 Noskova kronika – díl 6.
Zajímavosti ze starých časů
Dle děkanátní matriky r. 1691 měl kostel Šakvický r. 1672 ještě 2 poboční oltáře, byl ale od mnoho let velmi zanedbán. R.
1691 byl opravený, měl 2 staré kasule, 2 zvony, pozlacený stříbrný kalich s paternou.

pravilo se, že jenom v Hustopeči podléhlo 900 kusů hovězího
dobytka tímto morem. Bída o chleb přenesla se až do r. 1713.
R. 1927 byla krutá dlouhotrvající zima, počala před sv. Martinem 1728 a končila asi 21.dubna 1729; až do konce dubna
musilo se topiti v obydlích. Při tom napadalo veliké množství
sněhu. Ve vinohradech a na ovocních stromech hladová zvěř
nesmirné škody učinila, proto že pro sníh nemohla k zemi –
pohled na tyto škody byl prý – k nepopsání. Roztání sněhu
způsobilo tak velkou povodeň, že mnoho rybníků ztrženo
a ryby odnešeny.

Práva hotařská,
kterak se chovati mají, když se od horního do hor vinohradních přijímají, Anno Domini 1606 (uvádí podrobně kronika
na straně 147). Přísaha hotařů hor vinohradních (str. 150).
Hostinec: Dle starodávného urbáře měla obec Šakvická hostinec obecní, na který dosazovala zvláštního šenkýře, kupovala
všechno nářadí a náčiní, i víno, které on v ceně od obce ustanovené naléval. Pro sebe dostával z každé bečky vyšenkované
jistý plat.

Následující zima 1731 opět byla tuhá a dlouhá. Proto a pro
mnoho sněhu ozimé setí tak vymrzlo, že bylo je zaorati a obseti pole jařinou. Tento rok objevilo se tolik housenek, že vše
naděj na ovoce ztracena.
O hrozném krupobití v tomto roce zachovány dvě zprávy:
jedna v análech města Hustopeče, druhá co vedlejší pamětní
poznámka v registrech Trachtinských.
Hustopečský annalista píše takto: Dne 2 července r. 1731 odpoledne mezi 4 a 5 hodinou spustilo se za strašného hukotu
krupobití s kusy ledu jak prostřední slepičí vejce, kterým nejen při Hustopeči, nybrž také na mnoho míl cesty na zdél a na
šíř, obilí, víno, ovoce, též stromy nadobro rozbito; ještě 11tý
den nalezen led velikosti ořechu. Všechna polní zvěř zhynula,
tak že lidé druhý den plné koše nasbírali. Obilí se pak seklo
a hrabalo jako seno do kop. Při tom také pršelo tolik, že voda
nad muže vysoko spodní bránou se valila.
Nelze snad pochybovati, že i Šakvice oným krupobitím zastiženy byly i když ne v takové míře. Jestě ale poškozeny pozemky Šakvické přívale popsané povodně v Hustopeči.

Správa obecní: osívala obec něco rolí a pěstovala také vinohrady. Že mívala obec mnoho pastvin, pasíval se všechen
dobytek sousedů, i koně. Jakmile bylo po práci, vyjeli všichni
synkové neb pacholci s koňmi na pastvu na noc. Dozor nad
pastvy měli koplaři, každoročně volení. Instituce ta se udržela
až do nynějšího století (myšleno 19. stol). Písemní práce vedl
písař. Obec držela tehdy 2 býky, za jichž ošetřování platila 3
zl, pak 1 kance. Obec vykonávala také požární policii; členové
úřadu, zvaní sáčí, prohledávali 6 krát do roku, obyčejně před
svátky, všechny komíny.
V letech 1704–1706 postižena celá jihovýchodní Morava nájezdy uherských povstalců, řečených „Kuruců“,, od nichž odvozuje se dodnes i u nás obvyklé, nepěkné lání „Kruci-Türken“. Východně od Hustopeče všechny osady byly vypleněny
a pustošeny, kostely znesvěceny, lid trýzněn.

1733 zemskými úřady nařízena visitace stran zbojníků, kteří tenkráte se velmi rozmnožili; hledán od obecního úřadu
s fortašama jakys Prochazka. Byl-li člověk ten pověstný již
tehdy nebo poději chycen, říci nemůžeme; víme jen, že r. 1735
v Hustopeči podroben trpnému právu delinquent Josef Prochazka. Šakvickými fortašy chycený a k soudu dodaný. Přestal
všechny stupně tortury – co se od nepaměti lidské dosud nebylo přihodilo – ale nepřiznal se k ničemu.
Z kroniky vybrala -fra-

R. 1704 urodilo se v okolí našem velmi dobré víno, obilí a potravin luštěnatých dostatečně; též v letech 1705 a 1706. Za to
však r. 1707 nastala ve vinobraní tak silna zima, že nosili lidé
při sbírání zaměstnaní sebou hrnce s řežavým uhlí k zahřívání; vino bylo také velice špatné. R. 1708 v celém okolí Hustopeče lisováno nad míru dobré a lahodné víno. V obou předřečených letech bylo obilí, stravy a ovoce dostatek. V prosinci
1708 dne 27. započala pak až do 19. března r. 1709 trvající
zima tak tuhá, že největší ořechové stromy do kořenů zmrzly a
duby v lesích pukaly, že mohla se do puklin ruka vložiti. Tenkráte mnoho lidí omrzlo; u milosrdných bratrů ve Valčicích
odejmuto bylo v jednom dnu 32 omrzlých oudů.
Dne 16. května t. r. pomrzly z většího dílu všechny vinohrady;
co nezmrzlo přineslo jen kyselé víno. Obilí, luskoviny a ovoce
zdařilo se obstojně.
Marie Antonie kněžna z Liechtensteina
Ona na rozdíl od otce svého stala se pro dlouhá léta svého panování na panství Hodonínsko-Pavlovickém, dobroditelkou,
jejiž památce všude a dlouho vzpomínáno. Že toho plnou měrou záslužna byla, nahlédnou čtenáři z následovných vypravování, ač přiznati musíme, že to neobsahuje vše její dobré
skutky, daleko ne. Činnost její nesla se směrem náboženským
a pak hospodárským.
R. 1712, v němž Maria Anna nastoupila toto své dědictví, nebyl rokem šťastným; víno se sice dobře urodilo vzdor tomu, že
vinohradům uškodilo krupobití, tak že napotom nastala bída
o chleb. Mimo to zuřil v celém okolí strašný pád dobytka;
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 Přehrada - Nové Mlýny
Mekka českého kitesurfingu, domov závodu University of
Speed, ideální podmínky pro vodní sporty…

nejdříve dvoušňůrový systém a poté v roce 1977 jeho zdokonalením čtyřšňůrový systém s tzv. depower systémem. Na
základě tohoto vynálezu začala firma WIPIcat vývoj a výrobu
padáku/draka/kitu. Rychle následovaly další firmy, zejména
vyrábějící potřeby pro windsurfing (např. Naish, Fone apod.).
Výrobci rychle pochopili, že se jedná o sport budoucnosti,
koncem 90. let byly k dispozici první dostupné soubory vybavení - sety. Od té doby se tento sport šíří se spoustou nových
konceptů, nápadů a dalších typů, které jsou dnes již profesionálně vyráběné.
Dnešní sport si není možno představit bez medializace. K dispozici dnes jsou metodické pomůcky, časopisy, filmy a videa

Historie a vývoj kitesurfingu/kiteboardingu
Přesto, že kitesurfing je relativně nový sport, není vynálezem
jednoho člověka. Lidé se podstatou tohoto sportu, což je překonání gravitace jezdce a jeho pohyb, zabývají již delší dobu.
Nejstarší záznam v historii kitesailingu, jak byl kitesurfing
dříve nazýván, se datuje do 12. století, kdy polynéské a indonéské rybáře táhli „draci“ na jejich kánoích/plavidlech. V Polynésii a také v Číně byl kitesurfing používán jako jedna z forem přepravy.

a další dokumenty. Pro propagaci i výuku dnes existují různé světové organizace. Všichni, kteří tomuto sportu podlehli,
jsou odhodláni udělat maximum pro jeho další rozvoj.

Kolem roku 1800 britský vynálezce George Pocock zvětšil
normální velikosti draků, používal je skupinově a využil je
pro tah vozů na souši a lodí na vodě. Jeho draci byli kompletně kontrolovatelní, používal přitom čtyřšňůrový systém,
podobný jako používáme dnes. Pocockovy lodě byly schopné
plout, „stoupat“ proti větru, otáčet se a jezdit nejen po vodě
(dovybavením podvozkem nebo koly). Jeho originální patent
byl zaregistrován v roce 1826.
Americký vynálezce Samuel Cody v listopadu 1903 za pomoci draků/kitů přeplaval kanál La Manche. Zhruba v polovině
80. let minulého století Angličan Peter Powell vytvořil dvojitou kontrolní šňůru a tzv. „delta kite“, se kterým se jezdilo na člunech a malých loďkách. Toto byly první úspěšné
dvoušňůrové „delty“ (tažné padáky), které byly založené na
patentu Francise Rogolla z roku 1940 využívané pro tah lodí
a buggin (tříkolový vozík).
Je těžké určit, kdo je skutečným „otcem“ moderního kitesurfingu. Mezi první může patřit Gijsbertus Adrianu Panhuise
(Nizozemí) a rok 1997. Patent skrýval specifika vodního sportu za použití poměrně plochého (surfového) prkna, na kterém
jezdec stojí a je tahán silou větru.
Zásluhu mají taky bratři Legaignouxové (Francie), kteří v roce
1974 vynalezli první systém nafukovací konstrukce padáku,

Co je to Kitesurfing/Kiteboarding ?
Kiteboarding poměrně mladý a rychle se rozvíjející adrenalinový sport spočívající v jízdě po vodě se speciálním prknem
za využití tažného draka.
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Co je to Landkiting?
Landkiting adrenalinový sport příbuzný kiteboardingu. Spočívá v jízdě na prkně s kolečkami „mountainboard“ s využitím tažného draka.

Kiteboarding lokalita Nové Mlýny:
Je veliká škoda, že máme nejlepší vodní lokalitu přímo u ruky
a na vodě nepotkávám nikoho z obce. Většina lidí si myslí,
že tento sport je velice finančně náročný a není pro každého.
Situace se hodně změnila, větší prvotní investice je do vybavení a pokud se zachází s vybavením dle instrukcí, tak vydrží
poměrně dlouho a lze si tento sport užívat naplno.
Nové Mlýny mají nejlepší povětrnostní podmínky v celé ČR,
které ocení milovníci vodních sportů. V případě dobrého počasí se sjíždí kiteři z celé ČR i zahraničí (Rakousko, Maďarsko,
Slovensko). Touto cestou bych chtěl oslovit mladé lidi žijící
v Šakvicích, kteří by chtěli vědět více o tomto krásném sportu.
Pro začátečníky rád poskytnu rady do začátku a pomůžu při
prvních rozjezdech.
Pokud bude mít někdo zájem dovědět se více o tomto sportu,
neváhejte mne kontaktovat, rád poradím při prvních začátcích.
Radim Dirgas, zastupitel obce, radimdirgas@email.cz

Co je to Snowkiting?
Snowkiting adrenalinový sport příbuzný kiteboardingu. Spočívá v jízdě na snowboardu nebo lyžích s využitím tažného
draka

 Vážení,
mám vážnou připomínku. Úřední deska je pro starší lidi naprosto nevyhovující. Je to únavné a pro mnohé nemožné se
dotat k obecnímu úřadu. Jedná se hlavně o přerušení dodávky el. energie. Takže, vyhlásit rozhlasem, upřesnit, kdy a kde
bude vypnuta elektřina.
Za pochopení a zveřejnění mé připomínky děkuji.
Marie Albrechtová, Pekařská 188
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 I. světová válka
Byla skončena v r. 1918. Mnoho mužů růžného věku i v Šakvicích padlo v cizích službách. V dálkách tiše spí bývalá válečná bojiště, půda jejich chová v sobě jako oběť války celé
pluky mrtvých, z nichž mnozí byli českými lidmi. Nedočkali
se osvobození. Cizí písně zpívá rolník, jenž mezi nimi půdu
obdělává. Hroby jejich byly srovnány se zemí, označení zmizela, avšak vzpomínka na ně žije dál.
Za hranicemi značná část českých vojáků, zajatců, nejvíce
v Rusku, uposlechla svého vedoucího odboje, profesora T. G.
Masaryka, a bez slibů a bez záruk vstupovala tam do legií.
Kolik při pobytu tom v legiích, kolik ran dostala česká duše.
Kolik urážek přeslechla proto, abychom nebyli otroky, ale hrdým a svobodným národem.
Velký počet legionářů ve zdejším okrese jest jim ke cti. Bohužel, mnozí se nevrátili. Sen jejich se nesplnil, sen o návratu
do osvobozené vlasti. Kryje je cizí zem a spousta vod oceánů.
Jsou to bratři od nás ze Šakvic, legionáři ruští, francouzští,
italští.
Na památku padlých mužů z I. světové války věnovala obec
Šakvice pomník v r. 1922.
Na něm můžete číst jména hrdinů, kteří položili svůj život za
vlast v letech 1914–1918.
Která rodina by na nich nenašla svého předka! (Svoboda,
Gron, Polomini, Karas, Trněný, Lopata, Tulaj, Krejzl, Novotný, Šural, Wolf, Albrecht, Strýček, Bílek, Svoboda, Votava, Fic,
Šmíd, Hutr, Lopata, Hutr, Führer, Vyhňák, Holásek, Franc,
Fic, Albrecht, Šlancar, Wolf, Skála, Wiesinger, Kurc)

Z knihy Hustopečsko 1928:
„Dále byli žalářováni mimo jiných i Jiří Kadrnka ze Šakvic,
tesař z č. 291, za urážku „Jeho Veličenstva“ nebo vlastizrádné výroky, Jiří Kostrhun, rolník ze Staroviček. Ten smluvil na
italské frontě útěk asi 100 mužů, stejně smýšlejících, ale jeho
záměr byl prozrazen a byl odsouzen na 10 let do pevnostního
vězení a uvězněn v Mähllensdorfu. Teprve na zakročení českých poslanců sníženo odsouzení na 5 let. Z Mähllensdorfu
uprchl 1. listopadu 1918.
Jan Svoboda s použitím literatury
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¹

Adam Feigerla

Vojtech Gráf

Filip Pelc

Zuzana Štrublová

Jan Svoboda

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. června 2015. Těšíme se na vaše příspěvky.
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