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 Poznáte, kde se nachází tento krásný kousek přírody?
Ano, je to v Šakvicích. Jedná se o obecní hájek a nově vysázený lužní les podél potoka Štinkavka, kde se nachází
i mokřady pro vodní živočichy.
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Redakční rada a zastupitelstvo obce přejí všem svým čtenářům
krásné vánoční svátky a klidný celý nový rok 2016.

Deník
starostky

starostky

 Rekonstrukce ČOV
Rekonstrukce čistírny odpadních vod byla dokončena
7. 8. 2015. V současné době jedeme ve zkušebním provozu,
který končí 30. 6. 2016.
Od 1. 1. 2016 bude ČOV provozovat obec, tzn. že i stočné
bude vybírat obec. Od ledna 2016 budou se všemi občany
uzavírány smlouvy na výběr stočného. Žádáme občany, kteří nejsou napojeni na kanalizaci, aby se napojili co nejdříve.
Občané, kteří se nenapojí na kanalizaci, budou muset doložit
doklady o likvidaci odpadních vod.
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 Komunikace

 Výsadba

 Farská zahrada

Komunikace na ul. Polní: v současné době probíhá rekonstrukce komunikace na ul. Polní. Bývalá komunikace z panelů
je nahrazena asfaltovou komunikací.
Šířka nové komunikace je 3,80 m a odpovídá šířce obecního
pozemku. Počítá se s tím, že po pozemkových úpravách, kdy
přejde část sousedního pozemku do vlastnictví obce, dojde
k rozšíření této komunikace na 5,5 m .
Komunikace na ul. za školkou. Zde se buduje nová komunikace o šířce 3,50 m. Širší komunikaci jsme nebudovali z ekonomických důvodů a také vzhledem k počtu RD, které se zde
plánují stavět.
Obě komunikace by měly být hotové nejpozději v prosinci tohoto roku.
Chtěla bych poděkovat občanům na ulici Polní za jejich trpělivost s budováním kanalizace a nyní i komunikace. Doufám,
že nová komunikace jim bude přínosem.

Zaměstnanci obce, pod vedením paní Mileny Tarnovské,
provedli výsadbu cibulovin, keřů a letniček před domovem
seniorů Šakvice. Příští rok se můžete těšit na rozkvetlé tulipány, růže, narcisy a na spoustu letniček i trvalek. Děkujeme
paní Tarnovské za její práci, nápady a také za květiny, které
darovala z vlastní zahrádky.

Bylo pro mě milým překvapením, když jsem viděla krásně
upravenou farskou zahradu. Ještě větším překvapením bylo,
že se toho chopili, bez jakéhokoliv nároku na odměnu, naši
noví spoluobčané z domova seniorů na ul. Hlavní. Mají ještě
spoustu plánů jak zvelebit okolí fary, farský dvůr atd. Je obdivuhodné, s jakým elánem se pustili do práce, která je za nimi
opravdu vidět.
Drahomíra Dirgasová, starostka

 Pozvánka za kulturou
 Mistrovství světa v lovu kaprů –

Košt mladých vín 28. 11. 2015
Rozsvícení vánočního stromu 29. 11. 2015
Vánoční koncert DH Sokolka 5. 12. 2015
Anděl páně, divadelní představení 20. 12. 2015
Vánoční koncert Skupiny Srdce 25. 12. 2015

 Rekonstrukce COOP

World Carp Classic

V zimních měsících dojde k rekonstrukci budovy COOP. Náhradní prodej bude zajištěn na pozemku pí. Svobodové (vedle
zmrzliny). V rámci modernizace prodejny bude provedena
přístavba do dvora a zateplení celé budovy.

Mistrovství světa v lovu kaprů se bude konat v termínu od
12−17. září 2016 na Novomlýnské nádrži, konkrétně na revíru Dyje 5. Tohoto závodu se zúčastní závodníci z celé Evropy
i USA.
Revír Dyje 5 patří již řadu let mezi nejlepší kaprařské revíry
v ČR a korunují to současné úlovky kaprů přes 20 kg. Přehrada je naprosto odlišná od míst, kde se uskutečnily poslední
dva šampionáty, konkrétně na italské Bolseně a francouzské
Lac de Madine. Organizátoři se těší, že Jakub Vágner vytvoří
s Rossem Honeym silný tým, díky němuž se podaří z World
Carp Classic 2016 vytvořit akci, která bude úžasným zážitkem
pro každého zúčastněného.
Po dobu závodu bude v naší obci velké množství lidí, kteří se
zde budou chtít občerstvit, nakoupit i ubytovat. Určitě uvítají i návštěvu vinných sklepů a další atrakce. Tímto oslovuji
všechny podnikatele v obci, pokud mají zájem nabídnout své
služby, třeba i zajištění a rozvážku obědů závodníkům, aby to
nahlásili na OU.

 Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Josefu Musilovi za dlouholetou práci kronikáře obce. Pan Musil tuto práci
nemůže dál ze zdravotních důvodů vykonávat. V jeho práci
bude od ledna 2016 pokračovat paní Rostislava Kříčková, občanka Šakvic.

OBEC ŠAKVICE
Vás srdečně zve na

SPOLEČENSKÉ
SETKÁNÍ
DŮCHODCŮ
13. prosince od 15:00
v sále Sokolovny Šakvice
vystoupí děti ze ZŠ
k poslechu zahraje kapela Fanoša Bílka
malé občerstvení zajištěno
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 Ze života MŠ a ZŠ Šakvice
1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2015/2016.
Přivítali jsme malé i velké školáky. Děti ve školce se seznámily
s novým prostředím ve třídách a při pobytu na školních zahradách si mohly užívat nových atrakcí a herních prvků, které
byly nainstalovány během letních prázdnin.
Naši prvňáčci byli přivítáni i s rodiči v tělocvičně školy. Postupně se představili a jejich komentáře na téma - jak se těší
na školu, budily velké emoce a potlesk zúčastněných hostů.
Děti spontánně odpovídaly, zda se těší na úkoly, učení a další
povinnosti spojené s povinnou školní docházkou.

Pro děti a současně i rodiče jsme připravili Drakiádu na fotbalovém hřišti

V současné době už mají vědomosti z oblasti matematiky,
čtení, prvouky i z dalších předmětů. Ve škole je na prvním
místě vzdělávací proces, ale učitelé se snaží výuku pravidelně
zpestřovat zábavnými i výukovými programy, které vedou ke
zkvalitnění celého procesu.
Začátkem školního roku se malí školáčci pobavili zhlédnutím
zpívané pohádky Perníková chaloupka.

Během listopadu všechny děti čeká zábavný a poučný program Ekocentra na téma Strom - dřevo - papír a školáky pak
návštěva Technického muzea v Brně. Informace o všech akcích najdete na stránkách naší školy.
Těšíme se na Vás první adventní neděli při příležitosti tradičního zpívání u stromu před OÚ.
Společným cílem všech zaměstnanců školy je, aby se všechny
děti vzdělávaly v příjemném a harmonickém prostředí a aby
současně získávaly vědomosti, návyky a poznatky ze všech
oblastí, které v životě budou potřebovat.

Všichni žáci také navštívili místní knihovnu, kde se naučili,
jak si vybírat četbu a paní knihovnice pro ně připravila zajímavý program spojený s kvízy a soutěžemi.

PhDr. Lenka Havelková, ředitelka školy

Čtvero hlavních ctností:
střídmost, sebeovládání, moudrost a spravedlnost.
Avicenna

 Pozvánka na divadelní představení

Větší školáci absolvovali velmi zajímavé výukové programy
jako exkurzi do Pohanska v rámci vlastivědy, kde se získali
vědomosti z oblasti historie.

Žáci 4. a 5. tříd také absolvovali poučení z hlediska bezpečnosti provozu v rámci dopravní výchovy.
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Divadelní kroužek při Základní škole a Mateřské škole Šakvice, si Vás malé i velké fandy divadla, dovoluje pozvat na divadelní představení „ANDĚL PÁNĚ“.
Přijďte podpořit naše malé herce a nasát tu pravou předvánoční atmosféru.
Kdy: 20. 12. 2015 v 15.00 hod v kinosále Šakvice.

a novou akci Uspávání broučků na školních zahradách, aby
rodiče mohli obdivovat nové herní prvky, ale i práce svých
dětí z podzimních přírodnin. Současně děti předvedly písničky a říkanky, které se naučily.
Nezapomínáme ani na zdravý tělesný vývoj dětí. Malí i větší
školáci mají možnost navštěvovat plavání v Hustopečích.

Těšíme se na Vás, Lenka Winterová, divadelní kroužek
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 Rekonstrukce zahrady

 Podzim v mateřské škole
Zahradu i mateřskou školu s podzimní výzdobou si mohli
lidé prohlédnout 21. října při akci Uspávání broučků. Děti veřejnosti předvedly krátký program s písničkami, básničkami
a tanečkem a následně lucerničkami či lampiony broučky
i zahradu uspaly.
Jménem dětí a nás zaměstnanců bych chtěla poděkovat všem,
kteří se na rekonstrukci podíleli, protože nás zahrada denně těší. Na fotografie z Uspávání broučků se podívejte na
www.zssakvice.cz.
Hana Kurková

V mateřské škole na ulici Dlouhá byla v letních měsících dokončena rekonstrukce školní zahrady. Dětem přibyla k doposud vystavěným herním prvkům ještě multifunkční prolézačka s lezeckou stěnou a skluzavkou, pískoviště, vláček, kolotoč,
pružinová houpadla, domeček, tabule na kreslení a nesmím
opomenout ani květinové záhony, výsadbu trávníku a nový
chodníček.

Novou akcí v tomto školním roce bylo „USPÁVÁNÍ BROUČKŮ“. Tato akce proběhla i s rodiči na školní zahradě. Děti si
vyrobily čelenky berušek, mravenečků, včeliček a pavoučků.
Naučily se písničky, tanečky a básničky a předvedly všem, jak
moc jsou šikovné. Poté i s rodiči vytvořili opravdu dlouhého hada a prošli zahradu. Doufáme, že se broučkům v našem
krásném prostředí bude dobře přezimovat.

Pomalu končí první čtvrtletí tohoto školního roku a v mateřské škole toho proběhlo opravdu hodně.
V září u „Motýlků“ děti přivítal nový kamarád – vodníček,
kterému se nám ještě nepodařilo dát jméno. Ale nevadí, určitě
na nějaké brzy přijdeme, nebo nám čtenáři zpravodaje poradí.

Akce, na které se podíleli jako každý rok i rodiče se jmenovala
“Vítáme podzim se skřítkem PODZIMNÍČKEM“. Děti si přinesly opravdu velmi pěkné podzimní pláště. Ve školce si vyrobily skřítka PODZIMNÍČKA a podzimní čelenky.
Následující den jsme se všichni vydali přivítat podzim. Nejen,
že jsme si cestou pěkně zazpívali, ale zároveň jsme se proměnili v „podzimní kuchaře“. Na předem připravené papírové
talíře jsme „kuchtili“ ze všeho, co nám podzim přichystal.

Při podzimních procházkách po našem okolí, nejen že pozorujeme změny v přírodě, ale zároveň sbíráme kaštany, žaludy,
šišky, kukuřici….
Vše řádně usušíme ve třídě a poté „zavařujeme“ do sklenic
pro zvířátka na zimu.

K podzimu patří pouštění draků. Letos jsme si vyrobili dráčky
z papírových ruliček a hned po dokončení jsme se vydali naše
dráčky vyzkoušet na místní velké hřiště. Děti z naší „malé“
drakiády měly opravdu radost. Draci létali!

Podzim v mateřské škole pomalu končí a tím končí i naše
letošní plavání v plavecké škole Hustopeče. Děti se opravdu
velmi snažily a z některých se staly „PLAVCI“.

Podzimem ale nekončí akce v mateřské škole, ba naopak nás
toho opravdu hodně čeká (Mikulášská nadílka, vánoční dílničky s rodiči, vánoční besídka, nadílka od Ježíška…).
Už teď se všichni těšíme.
Lenka Winterová, Motýlci
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 Klub pro malé a velké lidi Šakvice
 Dýňování koštování
- zase jsme to dali dohromady
a na Ďůrkobraní se otevřela
brána i na starém kině. Koštovalo se od dýni až po jablíčka
(díky moc p. Jakubčíkovi za
dýně a jablka, a paní starostce za podporu, kterou máme
vždy a všude).
Děti si netradičně vrtaly vrtačkou dýně a ostatní si tvořili
podzimní dekorace.

Ohlédnutí za rokem 2015:
 Noc s Andersenem pro rodiče
- nad knihami pod rouškou
noci jsme si předčítali své oblíbené pasáže nejen z dětských
knih.
 Společné šití s dětmi pro děti
- vyměnili jsme si střihy a nápady jak zužitkovat staré oblečení a
ušili jsme dětem tašku
a pytlíček na hračky.
 Pálení čarodějnic
- již tradičně jsme společně s partou Akce Šakvice
upálili jednu starou babku

 Stříhánky
- V předvánočním
čase se scházíme
v klubu a stříháme
podle předlohy vánoční témata do
oken. Datum a čas
vždy na nástěnce
u obchodu!

Vánoční pohádka – promítání vánočních pohádek se vzájemnou ochutnávkou cukroví
Zpívání pod Vánočním stromem – tradičně se i my připojíme ke skupince Velkých ze Šakvic a zazpíváme si koledy den
před Štědrým večerem.
 V roce 2016 se můžete těšit na:
Kočičí karneval – hry pro malé a velké kočky v sokolovně
,,Lavička“– Velké lavičkové překvapení
Jahodové pokušení – příjemná slavnost jahod s jahodovou
nádherou
Sledujte nástěnku u obchodu nebo Klub pro malé a velké lidi
Šakvice na Facebooku.
Lenka Podborská

 Plánujeme:
Zpívánky – zpívání na karaoke v klubu
Výstava Andělů – Kreatičky - Keramičky a děti ze školy se
v sokolovně pochlubí svým dílem z keramické dílny. K vidění
budou nejen andělé
Výtvarný ateliér na Koštu mladých vín – tvoření pro velké
a malé s dětským koutkem s pohádkou

Cílevědomost:
„Kdo na nic nezamíří, nic netrefí.“ Polské přísloví

 Malé deti = malé starosti,

 21. říjen - Den stromů
 Lampionový průvod
- děkujeme všem za účast, i nejstaršímu návštěvníkovi p. Svobodovi (na fotografii úplně vpravo). Sešla se nás velká kupa a
prošli jsme se pěkně ve tmě. Na konci nás čekala česká hymna
a pro děti pohádka O krtkovi a hvězdě, také teplý čaj a pekáč
buchet. Na dobrou noc jsme si ještě zazpívali u mikrofonu.

 Den dětí s recyklou
- škola, školka a náš klub
připravil den dětí v duchu
recyklace odpadu.
Děkujeme všem a panu
Jakubčíkovi za sladké jahody
 Příměstské tábory
- v letošním roce byly
všechny čtyři týdny táborů obsazené až po
strop. Užívali jsme si v
duchu Vesmíru, Stromu,
Řek a Moří… Děkujeme
Obci za podporu.
 Rozloučení s prázdninami
- poslední prázdninový den
s procházkou k obecnímu
hájku plnému soutěží a dobrodružství jsme zakončili
táborákem s děckama z Akcí Šakvice a poslali jsme
prázdniny na druhý břeh.

veľké deti = veľké starosti

Stejně jako v základní
a mateřské škole, tak
i ve školní družině
proběhly různé akce,
při kterých jsme se
všichni pobavili.
Den stromů jsme si náramně užili. Nejdříve
jsme se pokusili sestavit „živý“ strom PŘÁTELSTVÍ a hned poté
jsme se vydali hledat
strom PŘÁTELSTVÍ
po okolí Šakvic.
Naše hledání nás zavedlo na velké hřiště a tam bylo rozhodnuto. Nejen, že jsme našli náš strom PŘÁTELSTVÍ, ale také
nás „skoro“ všechny unesl ☺.
Lenka Winterová, školní družina

Alebo vymyslí už konečne niekto návod na použitie dieťaťa,
patent na výchovu a možnosť videnia do detskej duše? Ale
prosím vás, veď je to tak jednoduché, zapnem počítač, pustím internet a vidím, aha tu píšu, že: netreba deti príliš vychovávať, stačí správne žiť a dieťa sa pridá, hmm, zaujímavá
myšlienka, niečo na tom bude, no tu zas píšu, že dnešné deti
sú nevychované, nemajú nastavené pevné mantinely a nemajú
v dospelých autoritu, no to je fakt, tá dnešná mládež, slovná
zásoba jak dlaždič..., tam som zase počula, že deti príliš chránime, všetko za nich riešime a tým strácajú schopnosť samostatnosti, no to je zase pravda, vodíme ich za ručičky viac, než
to bolo kedysi, ale sú v bezpečí bez dozoru, keď za bieleho
dňa ich može niekto uniesť? Schengen krásne funguje, cestovné doklady netreba, voľnosť pohybu po Európe vidíme dnes
a denne, ale o tom som nechcela, no ale tam písali, že rodičia
trávia s deťmi málo času, lebo pracovná doba je teraz takzvane
flexibilná, od vidím do nevidím, že sú deti preťažované množstvom krúžkov a športov, alebo opačne, že majú málo pohybu,
že Ečka sú škodlivé, že posadnutosť zdravou stravou škodí ešte
viac, že očkovanie je doležité, lebo sa vracajú staré choroby,
že očkovanie sposobuje autizmus, že dieťa treba socializovať
čím skor, že do troch rokov má byť hlavne s matkou, počítače
áno - nie? Digitálna gramotnosť verzus kiberšikana, ako ich o
tom poučiť? Mobily na školách áno - nie? Tablety ako učebná
pomocka, je to správne, nieje to správne, koľko majú vedieť
svetových jazykov, je lepšie živiť sa rukami, alebo ich tlačiť
na vysoké školy? Vyzná sa v tom niekto? Bolo to v minulosti
inak, alebo tie nástrahy doby a sposob života vnímame inak
v dospelosti, než ako si to pamatáme z detstva? Doba sa mení
aj ľudia trochu asi, ale asi to tak musí byť, ak o prirodzený vývoj spoločnosti a jedno je isté, deti sú stále len ľudské mláďatá,
ktoré napodobňujú dospelých a tým sa učia prežiť v divočine
a našou úlohou je ich ochraňovať podľa svojich možností, nech už nám médiá masírujú mozog akokoľvek, niet nad
zdravý sedliacky rozum. A končím, to decko ma tu ťahá za
nohu, tak sa mu asi idem venovať, aby sa nepovedalo.
Zuzana Kratochvílová

 Keramika
každý čtvrtek od 17:30
tvoříme v malé útulné
dílně v budově školy.
(Děkujeme škole za
umožnění
kroužku
pro dospělé.)
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 Po roce, aneb poznáváš se ?

 Noskova kronika – díl 7.

Po roce už zase nejezdím vlakem – koupil jsem si kolo , neb
běžný vzorek obyvatele Šakvic lze definovat asi takto:
„Do krámu frčím na kole. Hospodu jednu, druhou, třetí i čtvrtou lze navštívit také na kole, domů se nějak dojde. Na hřbitov?
Jak jinak – také na kole. A na ryby k žumpě? Pěšky je to daleko,
autem se to nevyplatí, tak se opět sedne na kolo. A bez kola? No
jasně – v neděli jdu do kostela. Ve svátečním a navoněný. Tam
se kolo už jaksi nepasuje“.
No a tak ho mám taky. Jen mně sem tam zlobí. Přijdu k němu
ráno a ejhle – zadní guma je prázdná. Neva, demontuju, vezmu lavor, dám vasrůvku, nafučím dušu a hledám. Jednou,
podruhé, pak dofouknu a znovu – jednou, podruhé – a ono
nic. Namontuju a druhý den to samé. Opakuju cyklus. Dušičce přidám nějaké pumpnutí a hledám. Nic. Dám cígo a přemýšlím, kde se stala chyba. Prolezu opakovaně plášť – zevnitř,
zvenku. Nic. Dám druhé cígo a s třesoucí se rukou skládám
kolečko dokopy. Je nafouknuté na maximum a tak jen zbytek
dne kontroluju. Drží. I druhý, i třetí den, drží celý týden. A já
celý týden dumám. Mysl mou utrápenou trápí, jaký to vyfikundas mně trénuje. Nepřišel jsem na podstatu a tak si říkám
– však ono se to jaksi vyřeší. Dyť na kole tady jezdí všichni,
neuchází jim to a netrápí se. Nebudu to dělat ani já. Bude nás
víc a víc. I moje paní sousedka si kolo pořizuje. Prý se bude
učit jezdit, že to asi zapomněla. A druhá dobrá duše ji radí
– „Učit se musíš jet do jeteliny. Když sedneš na kolo, jetelinu
máš po kolena a bude se Ti zdát, že nesedíš tak vysoko. A až si
zvykneš, vyjedeš na cestu a pak to bude brnkačka“.
Tak jsem zvědavý na výsledek. Svoji drahou polovičku jsem
jednou také učil jezdit na kole. Měla objektivní zdravotní problémy a tak jsem se obrnil trpělivostí a výuku zahájil na fotbalovém hřišti. Rovinka, žádné díry, žádní splašení a nevlídní
chodci, či čumilové, možný pád by docela příjemně utlumil
trávníček, vzorně sestřižený na nedělní zápas. Šlo to, nepadala. Jen zatáčky, to byla docela křeč. A tak jsem zvědavý, jak
se moje milá paní sousedka vypořádá s těmi zatáčkami v jetelině po kolena. Nevím, nevím – nicméně, bude mít na hlavě
klimbák, možná dokonce ten moderní (s červeným blikajícím
majáčkem), na loktech a kolenou chrániče, na rukách palčáky.
Nic se jí nestane, do jetelinky se padá také s patřičným utlumením.
Ona „radilka“ má vůbec bezva nápady. Sedím si tak na rybách, kochám se pohledem na nádheru okolní přírody, sem
tam mrknu na policajty a najednou za zády slyším – „Nazdar
Maďare“ (pro vysvětlení – mám příjmení Grofek, což můj
tatík vždycky vysvětloval, že naši předkové pocházeli kdesi
z Maďarska, tam měli velké statky a gróf znamenalo cosi jako
hrabě. Pak všechno prolili hrdlem a zůstalo jim jen ono Grofek, což prý značí Malý hrabě. A tak mě ona dáma oslovila
Maďare).
No prosím. Nedám se a kontruji – „Kam vyrážíte milostivá
s tím hrncem v košíku?“ Jak jinak – jela na kole. Odpovídá –
„Vezu klukům ostravským gulášek a domů si odvezu kapříka.“
Hm, tak se dělá v Šakvicích byznys, myslím si v duchu. Prohodíme spolu ještě pár slov a mizí v dáli.
Jdu ke „Stromu“. Dám si svoje jedno a přisednu ke stolu. Kecáme. Pak mě napadne, že by se v takové situaci hodil panáček
fernetu. Tak čtyři poručím a chci si připít. Jeden ze společníků
se ošívá. Pak z něho vyleze – „Já piju bílú.“
Po kratší pomlce pochopím, že pije vodku. Tak někdy příště,

já se polepším. Ale stejně – přijdu domů spokojený a vyrovnaný – tady jsou fajn lidi. Dá se s nimi pokecat, poklábosit, sem
tam cosi sdrbnout a taky si pěkně spravit blbou.
Rádi s maminou chodíme. Kamkoliv. Ale zakončení je vždy
stejné – jedno velké a jedno malé. Na žížu i na chuť. Když je
člověk trochu propocený, bodne. A zase je moc pěkný pocit,
když přijdu k výčepu a onen pan výčepní, nebo některá mladá
dáma se s úsměvem zeptají – „Jedno velké a jedno malé?“
Super, no né?
Rok uplynul jak voda. A je tady podzim. Ten mám moc rád.
Když se kraj vybarví, ještě se drží takové to libo příjemno,
tedy babí léto. Žádná vedřiska, jen to příjemné teploučko pod
Pálavou, příroda se nadechuje před příchodem sychraviny
a zimiska. A dozrává vínko, plod celoroční poctivé dřiny na
vinohradu. To obdivuji, nikdy jsem si nemyslel, že vypěstovat
hrozno dá tolik práce a starostí. Před všemi vinaři smekám.
Je to kumšt. A alchymie. A láska, bez ní by to snad ani nešlo dělat. Když vidím súseda, jak se dokáže mazlit s každým
lístečkem, s každou bobulkou, s jakou láskou každou hlavu
okopává, přistřihává, šplíchá, zálívá, to nemůže dělat nikdo
jiný než vinař.
Jo a taky zase budou ořechy. A já si říkám – bacha synku.
Mám takovou jednu zkušenost. Před rokem jsme šli na špacír.
Projdeme dědinu a u silnice stojí krásný ořešák. Pod ním na
zemi pár ořechů. Říkám si – ochutnej. Sehnu se k zemi, pár
jich seberu a už se těším, jak si vyloupnu oříšek a slupnu ho.
Mám ořechy rád. Ale to né – zdálky se ozve ryčný hlas ženušky „To sú naše ořechy.“
Stydím se, že jsem chtěl onu dámu okrást, a tak se omlouvám.
A ejhle – najednou ze sadu kousek dál vyleze pán s flintou
přes rameno a zdůrazňuje hřmotným hlasem, že tady všechno
někomu patří a tento ořešák je jejich. Tak se znovu omlouvám, klepu hlavou až o zem a v duchu si říkám, že od tohoto
okamžiku můžu Šakvicemi chodit tak akorát kanálama. Protože každý si bude na mě ukazovat a říkat – „To je ten chlap,
co krade ořechy.“
Už to fakt víckrát neudělám – slibuju. Na ořechy si letos nechám zajít chuť. I když je mám tak rád. Půjdu do sámošky a
pytlík si koupím. Nebo možná někde v polích bude stát strom,
který nikomu, ale opravdu nikomu nepatří. Prostě si tam vyrostl a je nachystaný komusi dát svoje plody jen tak. Snad.
No, kdo se poznal, ten se poznal. Ale já vím už teď, že tady
jsou bezva lidi, které mám rád. A žije se nám v Šakvicích dobře. Jsme tady doma.
Josef Grofek
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O škole, která tu v Šakvicích na jisto od r. 1720 byla, nemáme
dosud žádných zpráv. Dosud jsme jen dle účtů obecních věděli, že dostával rector 3 měřice žita ročně od obce. R. 1736
dostal za to relutum 4 zl 30 k. O nějakém služném dosud nevíme, nebyl-li učitel zároveň písařem se služném ročních 10 zl.
Obec tehdy již měla 3 obecní studně; k prohlídce těchto dojel
pan Fořstmistr. Že se tu asi chovalo vlastně páslo mnoho ovec
cizích, vyslán pan pojezdní do Šakvic, aby je snad pro určení poplatku popsal. Dne 26/3 1736 loven dolní rybník. Hotař
polní byl osvědčeným štěpařem, nařízeno mu několik stromků v obecním vinohradě vyštěpovati, za co dostal od obce
2 k. Na půlhonech prohlíželi pan Fořtmistr a správec škodu
od divokých kanců učiněnou. Toho roku dojel sem p. Fořtmistr, aby vyhledal místo pro novou obecní kovárnu.
R. 1738 vystavěna obecní kovárna; zaplaceno za dřevo 11 zl
9 k. – 5500 vepřovic 5 zl 30 k – slámu na došky 3 zl 6 k – za
dělání došků 1 zl 32 k – zedníkům 8 zl – 100 kusů latí 14 k.
Mezi koňmi vypukla již r. 1737 prašivka; 1738 povolán sem
neznámý „Rofskurier“ a na to i zvláštní komis. Ten rok loven
panský rybník na tření (Streichteich), i obecní jezero. Z tohoto vylovené ryby byly prodány za 3 zl 4k. K lovení zakoupila
obec konopné provazy a železa k nevodu. Příjmutý toho roku
schulmeister dostal závdavkem 45 k a hned na to prý utekl. Za
komis vyšetřující původ a škodu vyhořených 2 stodol platila
obec stravování 4 zl 40 k – věru drahá komise.
Již r. 1739 činěné i u nás opatření proti hrozící válce, známé
pod jménem první slezské války. Verbovány v Šakvicích dvě
osoby pro práce na šancích, které pak purkmistr vedl do Hodonína.
R. 1739 byl asi velmi suchým rokem, že vypraveno ze Šakvic
procesí ku sv. Antoníčku, aby vyprosilo „milostivý déšť“. Proč
sem vyslán knížecí lazebník několikráte za příčinou prohledání domů a nemocných, není nám známo, hlavně o druhu
nemoce ničeho není napsáno.
R. 1742 přišli pruští vojáci také do Šakvic k ubytování asi po

24. únoru; a král Bedřich pruský projezdil celou jižní Moravu,
začež se mu šprýmařem neznámým dostalo rozličných potupných jmen jako: „handlíř s volmi z Hustopeče“ aj. avšak
Slezsko bylo přes to ztraceno.
Ve válečné době druhé slezské války nedostalo se nám žádných zpráv o Šakvicích, ani obecní účty neznáme.
Teprv až 1749 odtud nepřetržitě účty české. Opět purkmistr
Andres Režný. Za jeho úřadování opět kněžna Maria Antonia
z Lichtensteina obdařila Šakvice zdařilou sochou sv. Isidora,
patrona rolníků, postavenou na pastvině severně nad Šakvicemi u cesty k Hustopeči, s latinským věnováním: „Maria Antonia princeps nata de Lichtenstein 1749“. Ještě toho roku socha
slavnostně vysvěcena kurátem P. Leopoldem Novákem. Od
školy víme jen, že dostával rector mimo známý deputát žita
od obce ještě za zpívání pašijí 12 k, na sv. Marka 7 k, v křížové
dny 12 k, na vánoce 12 k. Obecní účet na r. 1749 poprvé česky
psaný nás poučuje, že vrchnost, vlastně správa statku vyslala
„spravčího písaře k vyhlídání školy“ aneb jak my sobě vykládáme, k vyhledání místa pro novou školní budovu.
Kněžna Maria Antonia z Lichtensteina ještě r. 1749 pořídila
dne 29/12 svou poslední vůli a zemřela na počátku r. 1750,
zanechav panství Hodonínské svým dětem z prvního lože: Josefovi hraběti z Czoboru a Marii Antonii. Každému kostelu
a každé kapli na panství poručila po 500 zl, celkem 9000 zl. Jakub Falke, pisatel dějin rodu Lichtensteinského udává úmrtní
její den na 9 října 1750. Jinak s ní neví nic jen to, že byla po
druhé provdána za hraběte Hřána, jehož jméno nezná křestní;
my však víme, že byl pozůstalý manžel cís. radou a přísedícím
soudu Moravského, z rodu pánů Hřánů z Harasova, od nichž
byli Lichtensteinové hojně statků v Čechách koupili.
-fra-

“Muž se má vyznati ve hrách.
Pravý muž nezná přec větší slávy,
než vítězství vlastních paží a nohou.“

 Nápad
dit na inzer. třeba daleko od Šakvic, když tu samou věc, kterou
já sháním může nabídnout třeba můj soused. A pro OÚ by
to mohl být i finanční přínos, neboť občané by si mezi sebou
kupovali, prodávali, vyměňovali...atd. , tak často a tolik by nevozili na sběrný dvůr často jinými žádané věci.Hantály by tak
často nejezdily a za odvoz Šakvice - ušetřily.
Co VY na to ? Kdo by si napsal PRVNÍ inzerát ?
A sběrnému dvoru by se tak ulevilo !
- Buch.-

NÁVRH pro pracovníky OÚ Šakvice na instalování VEŘEJNÉ BEZPLATNÉ INZERTNÍ TABULE a to dole ve vestibulu
OÚ, na stěně vlevo ode dveří vedoucích na poštu. Toto místo
je občanům přístupné od PO do PÁ. Tabule by byla z polystyrenu (ne dřevotříska) Rozměry : š=1,40m, v=1,20m. Nahoře
nadpisy: PRODÁM KOUPÍM VYMĚNÍM DARUJI PRONAJMU. (Sloupce). Občané by si vše vyřizovali SAMI !! Doma
by si na menší lístky napsali svůj požadavek s telef. číslem,
případně celou adresu(dle uvážení) a pak by si SAMI lístek
se svým požadavkem=inzerátem připevnili špendlíkem na
inzertní tabuli do PATŘIČNÉHO SLOUPCE. Po uskutečnění kladné inzerce by lístek zase SAMI odstranili a tak umožnili prostor na tabuli pro druhé. Pracovníci OÚ by s tímto
NEMĚLI vůbec žádnou práci, jen v začátku rozjezdu inzercí
a TO :koupit a instalovat polyst. tabuli patřičných rozměrů, na
počítači nadepsat 5.slov (PRODÁM, KOUPÍM.....atd.)koupit
a zapíchat alespoň2.krabičky špendlíků s hlavičkami a z rohu
odstranit květináč (kvůli lepšímu přístupu k tabuli)
Myslím, že za nějakou dobu by si lidé na toto zvykli a tak mezi
sebou mohli čile a rychle prodávat, kupovat, vyměňovat, darovat, pronajímat. Prostě - CO KDO POTŘEBUJE! Proč jez-

&WČÅ7~
Tímto děkuji pracovníkům OÚ Šakvice
za POMOC při stěhování.
Anna Tarodyová
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 Obecní studny v Šakvicích
že ví něco víc. Já
jsem napsal, co bylo v mých silách. Myslím si, že je dobrý
zachovat vzpomínky
pamětníků pro příští
generace. Pamětníci,
dejte o sobě vědět!

Vzpomínáte si? Studny měly dokola srub z hranolů a fošen.
Některý měly rumpál s klikou nebo kolem, na spouštění vědra nebo kýbla. Na rumpálu byl namotanej štranek a na konci
uvázanej řetěz s okem na kýbl. Někdy se stalo, že kýbl zůstal
ve studni a musel se kotvou vytáhnout.
Většina lidí měla vykopanou vlastní studnu, který někdy nestačily, proto byly taky tý obecní. Bylo hodně dobytka, a tak
vody bylo potřeba více. Voda v nich byla pitná. S ní se vařilo,
pralo a popravovalo. Do těch obecních, když padla myš, kýbl
s vodou se vylil a věc byla vyřešena. Někdy tam padlo i něco
většího, s tím se počítalo. Nikdo z toho nedělal vědu. Zvíře
se vyhodilo a pilo se to dál. Maximálně se tam hodila lopata
nebo dvě nehašenýho vápna kvůli zdezinfikování.

Vysvětlivky
štranek – spletený provaz
srub – dřevěná ohrada kolem studny, ze silnějších trámů, klády naskládané na sobě, jako se dřív stavěly dřevěné domy
Pastůška – budova vedle knihovny směrem nahoru, dřív místo pro lidi, kteří neměli kde bydlet, něco jako v dnešní době
sociální bydlení. Takových domů bývalo v obci několik, tam,
kde rod vymřel a stavení zůstalo prázdné. Když ta rodina pak
postavila barák a odstěhovala se, tak se tam zas nastěhoval
někdo jinej.

Leopold Měšťan,
občan Šakvic

 Myšlenky a krásný slova o víně

bískovýho byla studna pro JZD. Asi od deseti metrů ji kopal
Jožka Plotuj, protože studna se začínala hroutit, tak to Jožka
dodělal. Na rozcestí u kina na ostrůvku byla dvanáctá e. Přímo naproti hospody na Hlavní byla taky jedna r. t Čtrnáctá
v nynějším dvoře obchodu, naproti kde kdysi působil holič
Hutr. Na rozcestí od Dlouhé a k Isidoru byla y.
Mnoho studní se zasypalo takže asi patnáct z nich zůstalo. Ty
se zakryly betonovými poklopy a na ně se namontovaly pumpy, který by po menší úpravě byly funkční. Toto jsou všechno
obecní studny. Studny se začaly rušit v době, kdy do domů
byla zavedena pitná voda.
Největší kopáč studní byl Plot Josef. Ten jich udělal asi 35,
to ale hlavně na soukromých pozemcích. Další z kopáčů byl
Štěpa Pápež na Kopečku a Mirek Trávník. Pak ještě někteří,
jako Antonín Svoboda a Zdeněk Hajda a další, ale ty si dělali
studny sami pro sebe. Nebo si vypomohli kamarádi. Já jsem
dělal jen tři, a tři jsem krom toho prohluboval. Ovšem to nic
proti těm pravým studnařům néni. Tím chci jen říct, že kdo
se nebál, tak mohl zkusit, že to byla dřina. A nebezpečný, to
každý ví.
Ve studni za Karáskovým (u kostela), když ji Jožka Plotuj čistil, se našlo hodně keramiky a taky malorážka. Pod střepama
už bylo jistý dno. Tato studna byla zděná kameny, jako na Pastůšce. To byly nejstarší studny v Šakvicích. Možná jich bylo
víc, ale o nich se neví. Snad ještě někdy někdo přijde s tím,

1 První studna byla za naším, za Kutálkovým. Pak jsem tam
na pozemku postavil svůj dům já Leopold Měšťan. Další 
byla vzadu za Karáskovým v místech, jak vedla ulička ke kostelu. Tak asi uprostřed vedla slepá cesta, zhruba padesát metrů. Říkalo se, že tady byl nejsilnější pramen. Někdy se prý dala
voda nabrat ze srubu z vrchu hrnkem. Pramen pravděpodobně šel od autobusové zastávky. 3 Tato studna byla taky hodně vydatná. Pramen pokračoval přes humna zahradama před
Hochmanovo a tam bylo důmyslný čerpadlo z litiny s kolem
na otáčení. To bylo jedno z prvních čerpadel. Pro představu,
bylo to na Hlavní ulici, na půl cesty mezi kostelem a hospodou. Pramen pokračoval pod hospodu, a tam vytíkal ze sklepa v místech dvora Sokolovny. Často tam byla voda i v létě.
4 Další studna byla u hasičárny. Do ní prý skočil jeden mladík z nešťasné lásky, nebo to taky mohla byt sázka. Naštěstí
se mu ale nic nestalo a dostal se ven bez úhony. 5 Další pak
byla studna se srubem v Dolinách, na kraji křižovatky, co vede z dědiny směrem na Kýperky, vedle Zemanů a Jedličků. To
je už pátá studna. Potom na Přívozní 6, vedle malířa Petržele,
naproti učitelů Svobodových byla další. 7 Na Pastůšce sedmá, rohový barák. Tam na dvoře byla z kamene zdítá studna. Údajně byla nejhlubší v Šakvicích, prý dvacetčtyři metry.
8 Další býval u staré kovárny kováře Svobody. Tam sloužila
lidem z okolí, a dobytku, co čekal na kutí. Další srub byl naproti krejčího Feigerle, naproti bytovky 9. Další studna byla,
jak měl děda Tonda Svoboda sklep, na kraji křižovatky k přehradě, asi třicet metrů od restaurace Na Fürhaple. w U Ku-
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se půdy podobají těm v Pavlově, Perné, Věstonicích horních i
dolních a Mikulově s obsahem vápence, jsou vína kyselejší a
bystrá. Říká se jim, že jsou chladná. Po takových vínech toužil
kardinál Richelieu. Tak to vidíte, co oblastí se ve vínech podobá slavným vínům z Medocu, Gráves Sauternes a ze Saint
Emilionu, obdivovaným po celém světě.
Jen víno dokáže učinit člověka tak šťastným. Tak např. Jan de
Pontac se třikrát oženil, naposledy v sedmdesátišesti letech.
Měl patnáct potomků a zemřel ve věku stojedna let. Arnaud
II. de Potac byl jedním z následovníků messiera Jeana. Podstatně přispěl k rozšíření následníků i k rozšíření viničního
hospodářství. Byl biskupem a velice oblíbenou osobností. Na
jeho poslední cestě ho doprovázel průvod věřících dlouhý 15
km.
Jestliže podmínky v našem kraji jsou tak podobný, uvidíme,
jakého věku se dožijí a s jakým úspěchem naši vinaři. Doufám, že se nenechají zahanbit a ukáží, co v nich je! Samozřejmě je to jen legrace, tak zase příště.
Polda Měšťan, občan Šakvic
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Vím, že o víně je třeba hovořit. Ano, víno je opravdu krásná
věc. Je jako žena, se kterou je třeba se mazlit, laskat a věnovat
jí kus svýho života.
Každá půda má svou osobitou vůni, svou jemnost. Dovede
si vás získat a dát vám své srdce. Je třeba vidět, z čeho se zem
skládá. Jestli je hrubá nebo jemná tak, že vám hladí prsty tak
jako jemný pudr. Ke každé je třeba přivonět. Jen se podívejte,
jak je krásný s ní hovořit. Duše půdy vstupuje do hroznů a
tam tvoří překrásnou harmonii vzácných tónů. Poslouchej tu
nádhernou píseň, která nedovolí si jí nevšimnout. Potěš se její
laskavostí a touhou tě omámit její hříčkou, jako by to byl živý
organismus.
Kořeny viničných hlav se neživí jen vodou, která naprší. Bez
tohoto vlhkého pohlazení trpělivě čeká, až prosákne do země,
kde ji zadrží pevný nepropustný jíl. Teprve potom si vezme, co
jí patří. Hrubý šutr dovolí minerálům a živinám, aby protekly
bez větší námahy až tam, kde se začne dělit se svou matkou
zemí. Přesně tak vypadá viniční trať ve Francii v Medocu. Čím
je vrstva šutru hlubší, tím je réva spokojenější. Zde vyhledává
takzvaného „ducha země“. Tak mluví vinaři v Medocu, že je
vždy lepší vše dobré uvěznit v hroznech. No a víno, které sklepmistr vytvoří, je v celém kraji Bordeaux jedno z nejlepších.
Jistě jste si všimli, že podmínky tady u nás v Rózlinkách nebo
Kýperkách jsou podobný těm v medockém kraji, prostě v celém Bordeaux, skutečném kraji vína.
K tomu, aby degustace proběhla s určitou nostalgií, žádá si zapálit svíci, která dovolí objevit všechny škály a nuance barev.
Prostě spektra barevnosti s hladkými přechody z té nejsytější
barvy k té nejjemnější. Ani duha na obloze po dešti nedokáže
to, co víno v degustační sklenici. Tento nápoj bohů dokáže
vždy zaujmout svou laskavou hrou barev. Vína jsou libě hedvábná a současně velmi tmavá. Ještě jednou barva, chuť a intenzita s vůní černého ovoce. Jsou to vína graciezní. Pokud

a hlavně byla pyšná na diplom, který ji spínal bílý límeček.
Když procházela vizita po pokojích a ona mezi ostatními, prožila v jednom pokoji něco hrozného. Jedna pacientka přiskočila k ní a zakřičela „Ona mně ukradla 100,-Kč!“ Nikdo si nedovede představit co zažila, ale pan doktor pohotově uklidnil
pacientku a řekl jí „Ona to potřebovala na kolotoč.“
Marie Albrechtová, Pekařská

Je to už hodně roků, když jsem jela vlakem ze Šakvic do Brna
a protože lidi do práce a študáci jezdí brzy ráno, byl vlak po
osmé hodině poloprázdný. Nastoupila jsem do kupé a pousmála se na mě jedna pani asi stejného věku, která seděla
sama. Přisedla jsem k ní a jak to bývá, řeč k řeči a za chvíli
jsem se dozvěděla, že pracuje už 10 let, jako zdravotní sestra.
Řekla, že hned po maturitě byla přidělená do nemocnice na
psychiatrii. Byl to její první den a vážila si toho, čeho dosáhla
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 Fitko

 Dobrovolný sbor hasičů v Šakvicích

ŠAKVICKÉ -FITKO, POSILOVNA, pro mladé borce - WARRIORS GYM (bojová posilovna, či tělocvična) - aneb KDO
UMÍ, UMÍ, kdo NEUMÍ ČUMÍ. Ale ve fitku to dlouho neplatí. Nejdříve opravdu čumí(zvlášť na výkony některých borců),
ale časem, pokud posiluje pravidelně - TAKY UMÍ !
Toto sportovní místo se nachází na ul.Pekařské, budova kinorestaurantu, 2.patro.Je v provozu již od ST.8.7.2015. Na dveřích je vyvěšena doba provozu a ceník. O návštěvníky FITKA
se vstřícně starají a ochotně poradí instruktoři : ved.Ing.Radim Dirgas,který také průběžně doplňuje F.novými cvičebními prvky a odbornými časopisy.Dále Milan Řeřucha, Daniel
Weiss, Jana Kurcová a pokud je potřeba ochotně pomohou i
Michal Svoboda a Filip Nevěděl.

V neděli 1.˝10. 1998 bylo při
sváteční bohoslužbě vzpomenuto 90. výročí založení
„sboru“ dobrovolných hasičů
v Šakvicích a 60. výročí vzniku reprezentačního praporu.
Prapor nesl v tradičním stejnokroji nejstarší žijící člen
pan Ondřej Albrecht z domu č.p. 17 za doprovodu pana
Jana Bílka z domu č.p. 290.
Duchovní správce páter Mgr.
M. Sedlák při promluvě připomenul historické události.
Sbor hasičů měl zde být již
založen v roce 1906, ale teprve požár v roce 1907 urychlil
jeho skutečné založení a tak
k příležitosti 60 let panování
císaře Františka Josefa I. byl
v roce 1908 v Šakvicích sbor
dobrovolných hasičů oficiálně založen. Zakládajícím členem a
prvním vedoucím byl Hynek Štrůbl č.p. 18. Brzy se sbor rozšířil na 40 členů.
Poprvé se sbor na veřejnosti představil při slavnostním průvodu k Svatému Isidoru na květnou neděli roku 1908.
Slavnostní prapor má na jedné straně nakreslen znak hasičů
s nápisem: „Sbor dobrovolných hasičů Šakvice“ – s letopočty
založení „1908“ a vzniku praporu „1938“. Na druhé straně
jsou obrazy svatých přímluvců – Sv. Floriána, Panny Marie
ochránkyně a Sv. Barbory a hlavní heslo praporu: „Bohu ku
cti – bližnímu ku pomoci“. Stuhy mají nápis: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ a jména těch, kteří se zasloužili o vznik
praporu. Matka Praporu – Antonie Bílková č.p. 20, kmotry
praporu Anna Bílková č.p. 125 a Barbora Ryzí. Prapor je cenným historickým artefaktem.
Hasičský sbor Šakvice 1909–1939–1945–1951–1968–2000
Zakládající členové - funkce - úmrtí - padlí a nezvěstní v první světové válce od založení sboru hasičů v Šakvicích
Trněný František - nezvěstný začátkem války - bez návratu
Schmid Pavel - padl v I. světové válce u Krakowa v měsíci lednu 1914
Svoboda Eduard
- padl v I. světové válce u Krakowa v měsíci lednu 1914
Novák František
- podnáčelník starší – 20. 5. 1920
Nosek Hugo
- člen - 10. 4. 1917
Vyhňák František - pokladník, člen - 1920
Šural Jan
- člen - 12. 5. 1918
Bzenecký Jakub
- člen - 6. 2. 1920
Pezlar Jan
- člen - 1922
Budík Václav
- člen - 23. 12. 193
Ustohal Jan
- I. předseda - 10. 10. 1933
Kadrnka Jiří
- podnáčelník - 14. 4. 1934
Trněný Ludvík
- listonoš člen - 21. 12. 1935
Šír Antonín
- člen - 9. 2. 1935
Pešina Jan
- člen - 26. 12. 1936
Procházka Jan
- člen - 26. 12. 1937
Albrecht Vojtěch - člen - 3. 5. 1938
Jedlička František - pokladník člen - 17. 6. 1942

Prostě pro borce docela kvalitní výbava. A kdo se o vybudování těchto sport místností ve 2. patře kina zasloužil? Pí.starostka s ostatními zastupiteli obce. A pečlivé úpravy a řemeslnické práce provedli např. páni - Godany, Hajda, Coufal,
Šlor. Přesně to nevím, ale myslím si, že v Šakvicích vznikla a
vzniká kvalitní POSILOVNA .(V porovnání s okolními vesnicemi. Možná by nebylo na škodu uspořádat každým rokem
(některé nedělní odpoledne v listopadu v sále kina (na podiu)
SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE - utkání borců vzpěračů a tak i
sportovce zviditelnit a posilovnu propagovat. A přizvat i fiťáky z okolních vesnic (Starovičky, Zaječí, Popice, Strachotín a
z města Hustopečí.)Třeba soutěž o :Šakvické : FIT TRIČKO,
či FIT ČÍNKU.
Instruktoři fitka mají i další nápady a záměry, jak sport v obci
dál rozšiřovat. Na dvoře kina (po určitých úpravách) vybudovat prostor k instalování různě zajímavých dřevěných cvičebních prvků, které by se daly využívat celoročně - pro děti i dospělé.Víte, když jsem navštěvovala fitko pravidelně, hned jsem
věděla, že NEZHUBNU, ale tělo určitě PROTÁHNU. Povolila
mi bolest na levé str.krční pateře. Co mě při návštěvách fitka
překvapilo a zároveň potěšilo? Že společně cvičí holky i kluci,
ženy i muži, že mladí společně mezi sebe úplně samozřejmě
a normálně přijmou i starší generaci (žádné posměšky) a tak
se i my staří cítíme mezi mladými - DOBŘE ! Asi ti co chodí
cvičit nebudou mít jen silné PAŽE, ale taky silného DUCHA.
Zkuste POSILOVNU navštívit a tak se přesvědčíte, kolik šikovných borců Šakvice mají!
- Buch -a

FITKO má 2.cvičební místnosti - velkou cca 98m čtver. a
menší(cvič.stroje pro srdcaře) cca 25m čtver.,sociál.zařízení 2.WC, 2.umývadla, sprchu,zrcadla,ručníky, odpadk.koš. Šatna se buduje, zatím si svršky můžete pověsit na tkzv.Vaška. Při
cvičení, posilování také uslyšíte tlumenou, uklidňující hudbu.
Co si vzít do F. s sebou? Ručník, přezuvky (můžete cvičit i
v ponožkách-je položen koberec) cvičeb. úbor - dle uvážení,
pití, nějaké penízky a hlavně chuť posílit a procvičit své TĚLO
! Pokud se chcete časově orientovat - visí nástěnné hodiny,
kdo z borců chce nahlédnout do odborných fiťáckých a bojových časopisů - má možnost. A nemyslete si, že budete cvičit
ve tmě, nebo v zimě. Je zde opravdu příjemné prostředí. Např.
ve vel. cvič.místnosti svítí 16.světel, plyn.regulované topení,
možnost větrání 8.výklopnými střešními okny.
Ale - HLAVNĚ - s čím a na čem můžete cvičit, co vše vyzkoušet a tak postupně zjistit, co vám zdravotně nejvíce pomůže.
7.velkých posil.strojů (např.Top dok, Sparing) na procvičování různých částí těla (nastavujete si tažnou váhu) posil.kladka i
s úchytkami, 2.polohovací lavičky, balanční polokoule (Bosu),
boxovací pytel (vak), 4.páry box.rukavic, 2.karimatky, 2.velké zdravot.gymnast. míče (nosnost 100kg), závěsná hrazda,
6.trampolín (nosn. do 100 kg), 2.černá silná lana na koberci,
žebřiny, 2.těžké posil.míče, rotoped, více ks. vzpěracích činek
a různých vzpěračských závaží, steptr - mimochodem tento
posil.prvek údajně zapůjčil, či věnoval fitku p.Weiss st.
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Rudolf Gron č.p. 52 - Zakladatel hasičského sboru, první náčelník, zakladatel kampeličky, kostelní zpěvák a předříkavač
pohřebních modliteb, zemřel v 71 letech, měl honosný pohřeb
- 7. 12. 1952
Marie Brzobohatá - členka samaritánka (zdravotnice) - 8. 8. 1952
František Novák
- mladší podnáčelník ve výslužbě - 21. 5. 1953
Fic Jan (přezd. Šeďa) - čilý člen zakladatel - 23. 3. 1954
Pruska Jan
- čilý člen zakladatel - 8. 5. 1954
Ignác Štrůbl
- II. předseda zakladatel sboru, kostelní
hudebník - varhaník - zpěvák
pohřební - 5. 11. 1951
Štěpánka Slováková - samaritánka (zdravotnice) - 5. 6. 1941
Albín Vozdecký
- člen - 29.3 . 1944
František Ruber
- četař - 1950
Hladký Jan
- člen - 29. 7. 1949
Loveček Karel
- člen - 1950
Trávník Josef
- člen - mrtvice při honu, první mrtvé tělo
vezené na požárním voze – 4. 7. 1949
Antonín - Zlatník - člen - 10. 10. 1951
V roce 1914 stihl sbor krutý osud - I. světová válka, členové
skoro všichni sbor opustiti museli. Ve válce padl též značný
počet „bratří“ neboli členů sboru. Po převrat v roce 1918 vrátili se šťastně mnozí bratři a vzkřísili sbor hasičský k novému
životu.
V samaritánské (zdravotnické) četě jsou: Rybář Jakub, Procházka Jan, Svoboda Ludvík, Brzobohatá Marie č.p. 283 s Slováková Štěpánka č.p. 27.
Funkcionáři po znovuvzkříšení sboru byli: Štrůbl Hynek č.p.
18 - náčelník předseda, Gron Rudolf č.p. 52 velitel, Kadrnka
Jiří - I. podnáčelník, Brzobohatý František - II. podnáčelník,
Kalvoda Pavel - pokladník, Karas Josef č.p. 20 - zbrojíř, Trněný Ludvík jednatel.
Řadoví členové byli: Kočí Josef, Svoboda Karel, Hradil František, Holásek Jakub, Trněný Josef, Svoboda Ludvík, Ruber
František, Hladký Jan, Rybář Jakub, Novák František, Trněný Jan, Brzobohatý Ondřej, Vozdecký Albín, Franc František,
Svoboda František, Jedlička František, Loveček Karel, Korčák
Ludvík, Mík Josef, Papež František, Procházka Jan, Šmíd Jan,
Franc Jaroslav, Vozdecký Josef, Albrecht Václav, Pruska Matěj,
Svoboda Bohuslav, Novotný Hynek, Dofek Teodor, Šlonk Jan,
Pruska Jan.
Při vypuknutí požáru u tzv. Kupčíka na Turhandlech se zúčastnilo 11 členů, při práci zvolal německý hasič Doležal „Co
zde chtějí ti Češi!?“ - ukázala se opět nenávist k našemu sboru
a odešli jsme. Velitel německých hasičů prohlásil: „Když chcete hasit, kupte si svou stříkačku.“ Za tímto účelem se uspořádala zábava „Vinobraní“, která vynesla 887,70 Kč. Na inzerát
v Ochranně hasičské se podařilo sboru zakoupit levně v Lošticích na Moravě starší zachovalou čtyřkolovou stříkačku - 70 m hadic, 6 m stavic, 2 přístroje do kouře, 10 výzbrojek
pro mužstvo (opasky atd.) a 1 naviják na hadice.
V roce 1924 dne 19. června uvítali sboroví funkcionáři pana
prezidenta T. G. Masaryka v Hustopečích. Čestné stráže se zúčastnilo 10 bratří, ostatní konali hlídky u brány Hustopečské
a u hrobu rodičů pana prezidenta. 25ti leté Jubileum hasičského sboru v Šakvicích proběhlo 27. 6. 1933.
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 Zahradnický koutek
Svěcení hasičské stříkačky v roce 1933 proběhlo u pomníku
Svaté Trojice, pan farář Sedláček Rudolf a kostelní zpěvák varhaník a jeden ze zakládajících členů sboru dobrovolných
hasičů v Šakvicích v roce 1908 pan Štrůbl Hynek.
Svěcení praporu proběhlo za hojné účasti dne 8. 6. 1947 běhen mše svaté při, které se sešlo 17 sborů dobrovolných hasičů toho času předseda Rudolf Gron č.p. 52, Papež František
č.p. 138, Jakub Svoboda.
Předání novějšího požárního vozu Sboru dobrovolných hasičů proběhlo při poplachovém cvičení ve velkostatku, tlak
vody čtyřmi motorky, voda byla čerpána ze selských luk za
velké návštěvy lidu dne 2. 9. 1951. Toho času byli předseda

Rudolf Gron č.p. 52, náčelník František Papež č.p. 138, Šlancar Jiří č. 277.
Ze starých zápisů, dříve než byl založen Sbor dobrovolných
hasičů:
„Kdo první s vodou k požáru se dostaví, má býti odměněn
třemi, druhý dvěma a třetí jedním zlatým z obecní pokladny.
Každý občan jest povinen k ohni se dostaviti s nějakým náčiním. Kdo nařízení toto opomene, musí být pokutován - z protokolu z obecního zasedání ze dne 25. února 1883 na obecní
kanceláři za přítomnosti více podepsaných.“
Článek sestavil a sepsal pan Jan Svoboda,
ul. Hlavní č.p. 62, Šakvice, ve věku 85 let (v prosinci 86 let)

 Odpovědi na Vaše otázky

Péče o hrnkové rostliny

Jaká bude výše stočného po rekonstrukci ČOV?

Umístění - přímé slunce milují pouze sukulenty, kaktusy, cibuloviny a některé kvetoucí rostliny. Tam kde svítí slunce
pouze malou část dne (polostín) se daří většině rostlin. Pokud
rostlina trpí nedostatkem světla, její listy blednou a vytahují se.

Výše stočného musí vycházet z finanční ekonomické analýzy
dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. (Cena stočného pro rok
2016 dle FEA bylo stanovena ve výši 40,64 Kč/m3 bez DPH).
Každoročně je nutno také v ceně zohlednit i míru inflace.
Dále se vychází z Vyhlášky MZ č. 120 ze dne 29. 4. 2011, kterou se mění vyhláška MZ č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 12
k vyhlášce č. 428/2001 Sb. stanoví v odst. I. bytový fond směrné číslo roční spotřeby na jednoho obyvatele bytu s tekoucí
teplou vodou za rok 35 m3.
Vzhledem k tomu, že ve většině domů je více zdrojů vody,
bude se stočné vypočítávat paušálem na hlavu. Cenu stočného
bude schvalovat zastupitelstvo obce a měla by být podobná
ceně VAK Břeclav.

Zálivka - nejlepší zálivka je odstátou vodou pokojové teploty.
Rostliny nesmí stát ve vodě.
Hnojení - během vegetace se hnojí rostliny každých 14 dní
univerzálním hnojivem na pokojové rostliny. V zimě rostliny
nehnojíme.

Musím se připojit?
Připojit se nemusíte, musíte si potom zajistit jiný ekologický
a legální způsob likvidace odpadních vod, tzn. pravidelný vývoz jímky na vyvážení. Máte povinnost po dobu pěti let doklady o ekologické likvidaci uschovávat pro případné kontroly.
Pokud budete vypouštět splašky na pozemky, třeba i vlastní,
vystavujete se riziku nemalých sankcí.
Chci se připojit, co pro to musím udělat?
Musíte mít projekt a územní souhlas ze stavebního úřadu.
Projektovou dokumentaci si můžete objednat u kohokoliv,
kdo má k tomuto úkonu oprávnění, např. SPK ing. Libor
Schwarz, Hustopeče, tel. 737 759 968, Milan Herůfek, Jiří Třináctý, Břeclav tel. 608 776 627.

 Ze současnosti
ROVOLNÝCH
B
O

SBOR
D

Děkujeme
paní Evě Šlorové,
Výhon 412,
za darování
krásného
vánočního
stromu.

18

SIČŮ
HA

V letošním roce dochází k obnovení činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Šakvicích. Na první setkání přišlo
hodně zájemců, především
z řad mladých lidí. Ze strany
obce bylo poskytnuto zázemí
pro jejich činnost v budově
školních dílen na ul. Pekařské a v současné době se vyřizují legislativní záležitosti.
Hlavním iniciátorem obnovení činnosti hasičů v naší obci je
pan Jaroslav Trávník, Výhon, kterému přejeme, aby se mu podařilo v naší obci činnost hasičů obnovit a doufejme, že se
v budoucnu dočkáme i funkční zásahové jednotky, kroužku
mladých hasičů a hasičské zbrojnice.
Drahomíra Dirgasová, starostka

Vánoční kaktus – Schlumbergera
Patří k nejznámějším rostlinám, které zdobí během vánočních svátků naše domovy. Kvete v různých odstínech fialové, červené, žluté nebo bílé. Má rád rozptýlené světlo, avšak
v době klidu mu vyhovuje více místo tmavší. Mezi zálivkami
je vhodné nechat substrát pořádně vyschnout a během vegetace obohatit zálivku hnojivem na kaktusy. V době klidu (léto)
omezíme zálivku na minimum. Asi 3 měsíce před kvetením
přemístíme kaktus na měsíc do chladna (12–15°C) a poté jej
vrátíme do tepla. Po objevení poupat dopřejeme rostlině více
vody a zásadně jej nepřemisťujeme – došlo
by k opadání
poupat. V srpnu lze kaktus
množit. Z rostliny uřízneme několik výhonů se 4
články a zasadíme do
substrátu nebo je necháme zakořenit ve vodě. Pro
bohatší vzhled sesadíme
více výhonů do jednoho
květináče.
Kateřina Svobodová

Je nutné napojit rekreační objekty, chalupy?
Ano, pokud se nenapojíte, musíte doložit jakým způsobem
likvidujete odpadní vody.
Dirgasová Drahomíra, starostka

 Na Hlavní ulici vzniká parkoviště
Ráda bych upozornila, že na Hlavní ulici začíná vznikat parkoviště, a to nejen v ranních hodinách, což si jistě všimli
všichni, kdo vozí děti do školky a do školy. Stávají tam tři až
čtyři auta, nejen osobní, a parkují tak, že pravý pruh je v podstatě neprůjezdný. Důsledky jsou:

 Nepřehlednost míst, kde se pohybují chodci, kde i samotné děti přecházejí přes silnici

 Autobus, který má vézt občany k vlakům, a který je bohužel časován tak, že je minimální rezerva na přestup,
musí dávat přednost protijedoucím vozidlům i vícekrát
za sebou, ztrácí tedy čas a může se stát, že lidem ujede
vlak do práce. Na další vlakový spoj se čeká třeba i hodinu.
Pokud je to možné, poprosila bych občany, aby svá auta zaparkovali na vhodnějším místě. Silný provoz v tomto místě
a množství chodců jsou myslím dostatečným důvodem.
-fra-
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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. března 2016. Těšíme se na vaše příspěvky.
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