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 Obnovení činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Šakvicích

Redakční rada a zastupitelstvo obce přejí všem svým čtenářům hezké jaro a příjemné léto.

 Odpovědi na Vaše otázky

Deník
starostky

◼ Kdy a kde se bude stavět domov důchodců?

Zatím nevím.

starostky

◼ Kdy a kde se bude stavět hasičská zbrojnice?

Zatím nevím, vše závisí na tom, jak a jestli budou hasiči
fungovat.

 Slovo starostky

◼ Kdy se začne na ul. Hlavní pokládat elektrika do země?

Krojované
hody
15. - 17. 7.

 Výsadba stromů
Dne 3. 4. 2016 Myslivecké sdružení Šakvice zorganizovalo
brigádu na výsadbu stromů podél potoka Štinkavka. Brigády
se zúčastnilo 27 členů MS. Bylo vysázeno celkem 550 stromů
(lípy, buky, olše). Tato alej stromů navazuje na vysázený lužní
les. Díky této výsadbě se nám podaří vytvořit další pěkný kousek přírody v okolí naší obce.
Děkujeme, Drahomíra Dirgasová, starostka

Podle posledních informací v měsíci červnu 2016.

◼ Tříkrálová

sbírka, která se konala 1. 6. 1. 2016 vynesla
v naší obci 21 606,-Kč
◼ Současně s touto sbírkou proběhla i sbírka na rekonstrukci
fary, která vynesla 25 007,-Kč.
◼ V roce 2015 proběhla rekonstrukce ČOV včetně dobudování kanalizace u hřiště, pod školkou a na ul.Polní. Od
1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 probíhá zkušební provoz. Vlastníkem ČOV a kanalizace je obec Šakvice, provozovatelem
kanalizace a ČOV byly do 31. 12. 2015 VAK Břeclav. Od
1. 1. 2016 je provozovatelem ČOV a kanalizace obec Šakvice. S touto změnou souvisí i vybírání vodného a stočného.
Od 1. 1. 2016 vybírají VAK Břeclav vodné, obec Šakvice vybírá stočné.
◼ Dne 14. 1. se koná 1. Veřejné zasedání ZO obce, na kterém
je schválena výše stočného pro rok 2016 ve výši 39,13 Kč/m3
bez DPH, včetně DPH 45,-Kč/m3.
◼ ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2016 : příjmy 18 247 800,Kč, výdaje 26 000 000,-Kč, financování 7 752 200,-Kč. Plánované investiční akce pro rok 2016 jsou: zasíťování pozemků pro výstavbu RD u hřiště, dobudování kanalizace
u bývalé sýpky, zokruhování vodovodu na ul.Vinohradní,
zateplení a rekonstrukce střechy budovy ZŠ, zateplení budovy OU, rekultivace staré skládky odpadů – šutrák, osvětlení na ul.Podhrází včetně osvětlení podél komunikace
k bývalému družstvu, napojení fotbalových kabin na kanalizaci, vybudovat pro ZŠ skok daleký, kanalizační přípojky
a rekonstrukce komunikace na ul. Podhrází, výsadba stromů podél potoka Štinkavka, odvodnění podél komunikace
vedoucí k polnímu hnojišti, panelová cesta u garáží Isidor,
pročištění kanalizačního řadu v obci.
◼ Byly zadány projekty na chodník včetně cyklostezky od
obce směrem na nádraží, projekt rybník, mokřady, výsadba
lužního lesa podél vodního díla Nové Mlýny.
◼ Zatím byly podány žádosti o dotaci: rekultivace staré skládky odpadů, zateplení OU.
◼ Máme připraven projekt a čekáme na vhodný dotační titul
zateplení ZŠ včetně rekonstrukce střechy ZŠ, archiv v podkroví budovy OU.

◼ Kdy se začne opravovat most?

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Pokud bude vše bez problému a neúspěšní uchazeči se nebudou odvolávat, předpokládá se v září 2016. Prvním krokem bude rekonstrukce komunikace pod Isidorem,
včetně světelného značení.

◼ Kudy se bude jezdit?

Osobní automobily a IDS – autobus přes Isidor, ostatní přes
Starovičky.

15. 7.

Stavění máje

16. 7.

12:00 vyhrávky po obci
20:00 večerní zábava
hraje DH Zlaťanka

17.7.

11:00 mše svatá
14:00 průvod k odpolední zábavě
20:00 večerní zábava
hraje DH Sokolka

◼ Jak dlouho bude celá stavba trvat?

Předpokládá se, že 18 měsíců.

◼ Je povoleno stanování, bivakování u přehrady?

Ne, v prosinci 2015 byla schválena vyhláška obce, která
zakazuje stanování, bivakování atd. na vymezeném území
katastru obce, především podél VD Nové Mlýny. Důvodem
ke schválení této vyhlášky bylo to, že ve Strachotíně a Pasohlávkách byla tato vyhláška schválena před 2 lety. Bohužel se všichni rybáři přesunuli do Šakvic a situace se zde
stala neúnosnou. Pro některé rybáře nebyl problém se na
hrázi ubytovat i na několik dnů. Je škoda, že na neukázněné
rybáře doplatili slušní rybáři.

4. 6. 2016

Z ďůrkyanebdo ďůrky

 Co se nám za tento rok
podařilo udělat

 Vinice Sonberk se stala součástí paralelního světa Kcymaerxthaere
Tisková zpráva 4. dubna 2016
Ve čtvrtek 31. března byla na moravské vinici Sonberk slavnostně odhalena speciální deska v rámci projektu Kcymaerxthaere, který propojuje zajímavá místa na světě. Sonberk
byl vybrán jako jediné místo v České republice pro umístění
speciální hvězdicovité plakety. Odhalení za účasti starostů
z okolních obcí a paní starostky města Hustopeče doprovodil folklorní soubor Hanýsek a děti z regionu.
Kcymaerxthaere je originální projekt, který umisťuje speciální desky na různých místech po celém světě a nechává je vyprávět příběhy lidí z dané oblasti a proudit jejich energii a tradice. V současné době je umístěno již 122 různě tvarovaných
desek a příběhů ve 26 světových zemích, například v Namibii,
na Islandu, Filipínských ostrovech nebo na dně atlantického
oceánu. Autorem projektu je Eames Demetrios, vnuk slav-

né dvojice designérů
Charles a Ray Eamesových, kteří zanechali
nesmazatelnou stopu
v dějinách designu nábytku, a jejichž návrhy
zná i díky značce Vitra,
celý svět. Vytváří se
tak paralelní svět, celistvé dílo, které nabízí
multidimenzionální
vyprávění. „Všichni obdivujeme chytré technologie, ale neměli bychom zapomínat na moudré technologie. K těm patří
i jazyk – když se díváte do údolí pod Sonberkem, vytváří vám
v hlavě nový svět,“ vysvětluje Demetrios.
Při příležitosti odhalení desky byla otevřena první Velká vína
ročníku 2014 a na Sonberku byla slavnostně zahájena letní
sezóna koncertem René Lacka jednoho z nejoceňovanějších
interpretů Jimmyho Hendrixe na světě a folklorního souboru Hanýsek, který předvedl tradiční tance a písně. Odhalení
desky se konalo za účasti starostek z Hustopeče, Šakvic, Popic
a Sekaniny, které akci podpořily a dětí, které se do projektu
tradičně zapojují – právě jejich ztvárnění příběhu pak putuje
do země, kde byla odhalena předcházející deska. Děti z Hustopečí, Šakvic a Popic se tak mohou těšit na obrázky, které jim
zašlou děti z dalšího místa.
Kontakt: Barbora Švehlová, barbora.svehlova@profilmedia.cz,
739 592 933. Fotografie najdete zde: http://1drv.ms/1RI2fQR.

Otevřené sklepy Šakvice

◼ Zokruhování vodovodu na ul.Vinohradní
◼ Doskočiště pro ZŠ
◼ Odvodnění příkopů
◼ Panelová cesta Isidor

13:00

Zahájení u obecního úřadu
Zazpívají mužáci z Popic
poté probíhá degustace ve sklepích vinařů

20:00

Beseda u cimbálu s CM Stupava
degustace vín od všech vinařů

◼ Kanalizace u bývalé sýpky
◼ Vodovod včetně kanalizačních přípojek u hřiště

Aktuální informace na www.akcevsakvicich.cz nebo na fb.com/akcevsakvicich
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 Vzpomínka na první společné setkání šakvických důchodců

 Ukončení činnosti SDH v Šakvicích v roce 2000, demolice hasičské zbrojnice

pohledem - důchodce, diváka, hosta

V NE-13.12.2015 v 15.hod. uspořádali zastupitelé a pracovníci OÚ-Šakvice slavnostní akci pro důchodce. V Sokolovně se
sešlo cca 100-120 důchodců, za které bych tímto chtěla VŠEM,
kteří se na přípravě podíleli - PODĚKOVAT ! V úvodu vystoupila pí.starostka D.Dirgasová, která popřála hezké Vánoční svátky a N.rok
2016. Pak ještě
promluvili:
pí.
V. Z e m a n o v á ,
J.Hutrová, F.Lutzký a D.Osička
( z AKCE Š.-promítli krátké DVD).
Též vystoupili žáci
ZŠ a MŠ Šakvice
s kratším kulturním programem,
pod vedením ŘŠ
PhDr. L.Havelkové
a pí.Ba J.Svobodové.
Celé 2.hod. nám
hrála
k ap e l a
„FANOŠANKA“
s kapelníkem p.Fanošem Bílkem.(Ten jednotlivé muzikanty
představil).Akci fotil p.P.Suský. Pěkná a nápaditá byla předvánoční úprava STOLŮ: ubrousky, lístky od J.Lady (nápad
pí.M.Godanyové), svícínky z jablíček, čajov.svíček a hřebíčků
(práce klubu maminek), vyzdobení dvou bočních stěn citáty a příslovími (nápad pí.V.Zemanové), bohatá a hodnotná
výstavka KERAMIKY připravena členkami klubu maminek
(Prťata)-výrobky od maminek a žáků ZŠ pod vedením sester
pí.L.Podborské a J.Hutrové.(Při stěhování výstavky si - MÁKLY!)
Na stolech bylo pro důchodce připraveno občerstvení v podobě dobrých koláčků(údajně pečených v Hustopečích) a nealko nápojů. Kdo chtěl, mohl si vypít kávičku,- VŠE na ÚČET
OÚ Šakvice! DĚKUJEME!
Ale teď také několik „vychytávek“ a nápadů pro budoucí druhé SETKÁNÍ, tedy pro tento r.2016. : 1.)V sále bylo docela
teplo ovšem na židlích chyběly podsedáky, proto některým

byla zima.(Členové Sokola už to zařizují.) 2.)Možná zastupitelé mohli více promluvit k problémům, týkajících se převážně
důchodců. Např. : bude se v Š. stavět domov důchodců ? Ano
a kdy, ne a proč ? Mohli by mít důchodci např.od 65 let určité
slevy na ročních poplatcích za popelnici a psa ?(Pes je někdy
jediným společníkem osaměle žijícího člověka.) Takové slevy některé
obce zavedly. 3.)
poskytnout veřejně k nahlédnutí
OBECNÍ
KRONIKY,neboť kdy
jindy je k tomu
tak vhodná příležitost? 4.) Malým
dárečkem odměnit a ocenit účast
N E J S TA R Š Í H O
důchodce.(Jde to,
je to lehce proveditelné přímo v sále.)
5.) Nezapomenout
též na imobilní a ležící důchodce, kteří se nemohou do Sokolovny dopravit. Tentokrát nechala všem šakvickým důchodcům - LEŽÁKŮM - zahrát též tu samou NE-13.12.2015
v 16.15 hod. přes ČR Brno pěkné písničky (uvedl-K.Ho“gner.)
Aby je to také potěšilo - pí.M.Albrechtová ul.Pekařská,88 let.
Jinak žákům školy do příště přejeme vystoupení NA podiu, ne
POD podiem a SILNĚJŠÍ HLÁSKY, neboť vzadu je bylo málo
vidět i slyšet.
Nu a „Fanošance“šikovnou ZPĚVAČKU, ne-li rovnou dvě.
A všem šakvickým důchodcům více ZDRAVÍ, ať se dočkají
druhého setkání.
JENOM JEŠTĚ NA OKRAJ- v NE .20.12.2015 v 19.10.hod. na TV Prima ve zprávách
moderátorka oznamovala: „Důchodci od 65 let(včet.) v obci
Okříšky dostanou od zastupitelstva OÚ každý finanční dárek
tj. 2000,Kč.“(Obec Okříšky leží u Třebíče, v auto atlase-20 D.)
-Buch.-

 Něco pro zasmání - opravdu se stalo
Někdy, dle času a počasí si vyjedu se známými na kratší vyjížďku na kolech. CHvíli jedeme, chvíli kola tlačíme a při tom
plkáme.
1.)Jedné mé známé se polámal pedál na kole, mluvily jsme
všeobecně o opravách a ona se zároveň zmínila, že také její
známý by měl spravit - KIU (auto), já slyšela - KÝLU a ptám
se: „Má tříselnou, nebo břišní?“ „To se dá spravit!“ Byl chechot.
2.) Pak vyprávěla, jak její další známý z Brna povoláním vědec, badatel, který žil jen svou prací, odtržen od reálného života jel se svým malým synkem nakupovat. Kočárek „zaparkoval“před obchodem, kde už stálo ale 6.kočárků. Nakoupil,
vyšel z obchodu a ejhle! „Který kočárek je můj?“Nepoznal ho,

neboť tak bádal, že neměl čas si všimnout, jak vypadá jeho.
Co dělat? Sedl si na lavičku a čekal, až si maminy kočárky rozeberou. No a ten POSLEDNÍ - BUDE JEHO! Zase chechot!
3.) Podobný příběh se stal v Šakvicích před více lety, kdy jsem
pracovala při ZŠ jako vych. ŠD.Navečer jsem šla na rodičák
a u vrat školy mě oslovil jeden „nešťasný“ tatínek s dotazem:
„Víš, Draho, moja mě poslala na rodičák, nevíš do kerej třídy chodí naša Martina?“ „Jo, vím, do osmičky.“ „A kde je ta
osmička?“ „V prvním patře a číslo si na dveřích přečti!““No
a nevíš, kdo je její třídní?“ Do třetice jsem mu odpověděla
a tu Martinu vlastně litovala. I TAKOVÍ RODIČE SE NAJDOU a určitě i DNES.
- Buch. -
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Zachránil se jen prapor, který připomíná slavné doby, kdy
v Šakvicích byli hasiči a těšili se velké oblibě.
Téměř po 15ti letech, v září 2015, se v Šakvicích dávají hasiči
opět dohromady a zakládáme Sbor dobrovolných hasičů, který je součástí Sdružení Čech, Moravy a Slezska. První schůze zájemců o vstup do sboru se konala 26. 9. 2015 v zasedací
místnosti OÚ Šakvice. Činnost sboru je znovu obnovena. Nadšení a chuť do práce je veliká, je nás zaregistrováno 33 členů.

Doslechli jsme se o krajské dotaci na podporu hasičů, jsme
z toho nadšení, máme spoustu plánů. A najednou přichází
zklamání. Dotace se týká jen JEDNOTEK. My začínáme, nemáme nic, nemáme jednotku.
Ale přece jen něco máme, chuť a snahu dokázat i to nemožné.
Nevzdáváme to, sháníme dál peníze. Přispějeme něco z vlastní kapsy, něco dají sponzoři, chystáme sběr železa a taneční
zábavu, snad něco vyděláme.

Od obce dostáváme bezplatně do
užívání prostory bývalých školních
dílen. Prostory jsou malé, ale i tak
jsme za to vděčni. S elánem se pouštíme do práce a během měsíce se
podaří zbudovat WC, vodovod,
postavit zeď, vymalovat, pomohou
i manželky, které darují záclony.
Velké poděkování patří Petru Konečnému za darování stavebního
materiálu a Bohumilu Ellingerovi
za zakoupení baterky na stříkačku
PS 12.
Složíme se a zakoupíme i sochu sv.
Floriána, patrona hasičů.
Dne 6. 12. 2015 dochází k slavnostnímu přenesení praporu od Miroslava Trávníka (hasiče tělem i duší) do klubovny. Do pochodu
hraje DH Fanoša Bílka, která je v roce 2015 také založena.
Díky kluci, že jste nás přišli podpořit.
Přijedou i hasiči z Milovic a Velkých Pavlovic. Je na ně krásný pohled, pěkné uniformy a to vybavení. Tiše závidíme.
Dokonce nás svezou i v autě. My máme na sobě vypůjčené
staré uniformy, traktor našeho velitele Radka France a starou
stříkačku, kterou se nám podařilo opravit. Ještě že máme tak
šikovné kluky.
Ale nevzdáváme to. Vždyť nás přišlo podpořit tolik spoluobčanů. Věří nám a jsou rádi, že budou mít v obci hasiče. Samozřejmě jsou i takoví, co se nám vysmívají, ale na to nehledíme.
Nemůžeme se jim divit, ještě jsme nic nedokázali.
Moc chceme nějaké to vybavení, jezdíme po okolí, jsme vděčni za jakoukoliv vyřazenou věc. Už máme helmy, hadice,
průdnice. Tajně toužíme po nějakém starším autě. Jsou mezi
námi šikovní kluci, umí opravit na co sáhnou, chceme i na
závody, zjišťujeme kde se můžeme vzdělávat. Velkou oporou
pro nás jsou starší hasiči, kteří nám předávají své zkušenosti.
Obec nás také podpoří, dostáváme pro začátek 40 tis., jsme za
to vděčni.

Dne 23. 1. 2016 se koná výroční schůze Sboru dobrovolných
hasičů, na které je zvolen nový výbor ve složení:
Starosta Jaroslav Trávník, místostarosta Miroslav Trávník, jednatel Ladislav Plot, hospodář František Albrecht, velitel Radek
Franc, ostatní členové výboru: Vít Plot, Jakub Lacina, Bronislav Franc, Trávník Pavel ml.
Dne 12. 3. 2016 si půjčíme traktor s vlečkou a zorganizujeme
po obci sběr železa. Podařilo se nám nasbírat 6 traktorových
vleček. Máme na naftu a další základní vybavení.

5

 Ze života MŠ a ZŠ Šakvice
Proto jsme se rozhodli, že další sobotu 23. 3. 2016 zorganizujeme brigádu. Uklízí se a pálí veškerý nepořádek, který se tu
za ta léta nashromáždil.

V areálu bývalého družstva se nachází stará stříkačka. Odvážíme si ji do dílny náčelníka hasičů Radka France, za měsíc je
k nepoznání. Prošla generální opravou, výměnou některých
dílů, doplnění elektroinstalace, čištění, lakování… Děkujeme
p. Hutterovi J. za dodání startéru.
Chceme na závody,
chceme trénovat a
k tomu potřebujeme
auto včetně vybavení.
Máme slíbeno auto
z Bořetic (AVIA A31
DA12). Doufáme, že
do konce měsíce
dubna se podaří vyřídit veškeré formality a budeme mít své
vlastní auto.
V sobotu 19. 3. 2016
zorganizujeme další
brigádu a posbíráme železo u Žlíbka. Opět plná vlečka železného šrotu. Je zde velký nepořádek , který zůstal po zlikvidování černých staveb.

Ještě nás čeká několik pracovních víkendů, než se podaří vše
uklidit a především zabezpečit velké množství vrtaných studní a septiků, které zde zůstaly. Nechceme ani pomyslet na to,
co všechno by se mohlo stát, kdyby se zde pohybovaly malé
děti. Je to opravdu velká nezodpovědnost všech, kteří nám
tuto spoušť zanechali.
Plánovaná akce:
Dne 15. 5. 2016 zveme všechny občany, aby společně s námi
oslavili svátek sv. Floriána, patrona hasičů. Slavnost bude zahájena slavnostní mší v kostele sv. Barbory v Šakvicích, potom
bude následovat průvod do parku Isidor.
Jaroslav Trávník, starosta SDH Šakvice
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školku a výrobky dětí. Některé děti se hned spontánně zapojily do hry, upoutaly je hračky a herní kouty ve školce.
V předvelikonočním období jsme zorganizovali dílničky pro
rodiče a děti, aby se všichni naladili jarní a sváteční atmosférou a vytvořili výrobky s velikonoční tematikou. Výsledkem
byly krásné ovečky, kuřátka, zajíčci a kraslice.
Větší školáci se musí ale především učit, a tak některé třídy
v dalších dnech čeká testování z různých předmětů „Stonožka“ agentury Scio. Ale samozřejmě i mnoho zábavných
a výukových programů, protože zábavou a hrou se děti hodně naučí. Také nás čekají odborné programy na téma šikana
a kyberšikana. I když šakvické školy se tyto záležitosti netýkají, jsou fenoménem dnešní doby a prevence je nezbytná.
Na neděli 8. května připravujeme slavnostní Akademii 2016
ke Dni matek, tentokrát v režii mateřské školy. Srdečně zveme
všechny maminky, babičky i celé šakvické rodiny.
A na závěr malý příběh a malé zamyšlení…
Prvňáčci v hodině prvouky měli za úkol nakreslit obrázek dárku, který si nejvíce přejí pro sebe a pro svoje nejbližší. Jeden
chlapec přišel, že potřebuje něco napsat, protože ještě neumí
všechna písmenka. Na otázku, které slovo to bude, odpověděl:
„Štěstí. Přece pro moji mamku!“
Domnívám se, že tolik empatie, citu, pochopení, málokdo slyšel od dospělého člověka. Přála bych všem maminkám takové
syny. I když občas zlobí, nechtějí se učit a psát úkoly, mají srdce
na pravém místě. A naopak – co popřát dětem? Rodiče, kteří
jim dávají lásku a porozumění. Všichni mají v dnešní hektické
době hodně práce – v zaměstnání, domácnosti, kolem domu,
zahrady, vinohradu. Nezapomínejme mluvit s našimi dětmi,
i když si myslíme, že nemají žádné starosti, velmi citlivě vnímají problémy v rodině a jejím okolí. Zastavme se a ptejme se.
Naším společným přáním jsou spokojené, bezstarostné děti.
Zaslouží si to, dítě je největší dar života.
Lenka Havelková, ředitelka školy

Závěr kalendářního roku 2015 byl velice pestrý a bohatý. Výjimečnou událostí je každoročně rozsvěcení vánočního stromu, spojené s kulturním vystoupením dětí. Tentokrát se děti
představily v krásném a povzneseném prostředí šakvického
kostela. Obecenstvo přeplněného kostela vyslechlo velmi
milé a zdařilé vystoupení dětí ze školky a téměř profesionální
vystoupení školáků. Poděkování patří všem pedagogům, kteří
vystoupení připravili, zejména paní učitelky Lenka Winterová,
Magdaléna Francová a pan učitel Mg. Miroslav Brúček. Mikulášské období zpestřilo vystoupení kouzelníka, které děti nesmírně pobavilo. Před Vánocemi pak probíhaly ve třídách besídky a dílničky pro děti a rodiče, ve kterých si společně vyráběli
ozdoby, svícny a štědrovky. Poslední slavnostní událostí roku
bylo půvabné představení divadelního kroužku Anděl Páně.
V lednu nového roku 2016 přihlášení školáci absolvovali lyžařský výcvikový kurz v Němčičkách. Děti se učili s pomocí
instruktorů lyžovat a poslední den výcviku převedli svoje lyžařské umění v závěrečném slalomu. Nakonec byli odměněni
nejen vítězové, ale za snahu a úsilí všichni žáci.
Závěr ledna je každý rok spojený s ukončením 1. pololetí a vysvědčením. Děti pobavilo hudební a komediální vystoupení
Kuk a Cuk, užily si krátkého volna a začalo 2. pololetí.
V únoru skončila školákům výuka plavání v hustopečském
bazénu závěrečným plaveckým závodem a slavnostním ukončením. Všichni žáci obdrželi osvědčení a čtyři plavci budou
reprezentovat školu v plaveckých závodech v květnu v Hustopečích. Vybrány byly žákyně Lucie Svobodová, Hana Křižanová, Gabriela Pavlíčková a Natálie Svobodová, které budou
plavat štafetu a další plavecké disciplíny.
Šakvické předškoláky čekal první významný krok do života – zápis do první třídy, který se konal 9. února. Protože
mají některé děti z této události obavy, připravili jsme pro ně
plnění úkolů zábavnou formou, spojené s hrou na řemesla.
Starší školáci byli převlečeni – za kominíky, malíře, prodavačku, učitelku a listonoše. Pomáhali pedagogům, ale i budoucím
prvňáčkům. Z těch postupně opadla obava a všechny úkoly
zvládli splnit většinou výborně. Navíc - od kominíčků měli
na tvářích šmouhu pro štěstí. Od nového školního roku zavádí škola výuku angličtiny od 1. třídy. Výuka bude probíhat
zábavnou a hravou formou, a navíc je chápána jako přípravka
na výuku angličtiny od 3. třídy, která se realizuje již klasickým
způsobem. Žáci tak budou zvýhodněni a lépe připraveni. Na
prvňáčky se těšíme 1. září!
Březen je měsíc knihy, a proto paní knihovnice připravila pro
všechny třídy zajímavý program v knihovně. Jeho vyvrcholením bylo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Kromě
medaile dostaly děti pěknou knížku. Ve škole pak žáci čtvrté
a páté třídy předvedli svoje vlastní básnické výtvory v soutěži
„Býti básníkem?“. Na prvním místě za čtvrtou třídu se umístil
Petr Moník a v páté třídě se o první místo dělí Petra Šlorová
a Matyáš Charoušek.
Velmi zajímavou akcí byl pro děti ze základní i mateřské školy
výukový program „Draví ptáci“ na fotbalovém hřišti. Vyprávění o ptácích bylo poutavé a ukázky například orla či jestřába
v letu za kořistí přímo úchvatné. Některé děti vyhrály v soutěži pexeso nebo kalendář dravých ptáků.
15. března probíhal zápis do mateřské školy. Bohužel, plánovaný záměr, aby si nové děti pohrály se školáčky na krásném
hřišti kvůli počasí nevyšel, tak si všichni alespoň prohlédli

 Divadelní kroužek
Divadelní kroužek při Základní
škole a Mateřské škole Šakvice
děkuje všem rodičům a našim
fandům za pomoc a velkou podporu při prosincovém divadelním představení „ANDĚL PÁNĚ“. Zároveň si vás malé
i velké fandy divadla, dovoluje pozvat na divadelní představení „PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA“. Přijďte podpořit naše
malé herce a zahájit s námi dlouho očekávané letní prázdniny.
Kdy: 26. 06. 2016 v 15.00 hod v kinosále Šakvice.
Těšíme se na vás, Lenka Winterová (divadelní kroužek)
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 Advent ve třídě Motýlků

 První maškarní ples u Motýlků

 Etwinning

 Vánoční turnaj

Konec roku 2015 se ve třídě Motýlků nesl v duchu příprav na
vánoční tvoření a vánoční besídku.
Všichni jsme se poctivě připravovali. Nejdříve jsme vyrobili přáníčka a dárečky pro rodiče v podobě naplněných sklenic
obarvenou solí. Zahráli jsme si na pekaře a upekli jsme perníčky. Nazdobili jsme stromeček, vázičky a prostředí celé naší třídy.
Děti se učily vánoční verše, zpívat koledy a tančit tanečky. Vše
co se naučily, předvedly svým rodičům, prarodičům, sourozencům i kamarádům.

Každý rok pořádáme ve školce pro děti karneval. Letos jsem
se rozhodla, že uděláme trochu změnu a uspořádáme pro děti
„Maškarní ples“.
A jak už to na maškarních plesech bývá, nejen, že jsme si zatančili, zasoutěžili, ale také si děti mohly vylosovat z klobouku
los a podle obrázku vybrat výhru z tomboly.
Odpoledne děti odcházely domů s úsměvem na tváři, krásnou
výhrou a diplomem.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem rodičům nejen za přípravu krásných kostýmů, ale i za nápaditost při tvoření tomboly.
Lenka Winterová, MŠ Motýlci

I v letošním školním roce se žáci základní školy pod vedením paní učitelky Jany Sedláčkové zapojili do etwinningového projektu.
Do projektu Spoznávame krajiny Európskej únie jsou zapojeni žáci čtvrtého ročníku a počítačového kroužku. Každá
škola měla za úkoly vytvořit bingo na 10 zemí Evropské unie.
Paní učitelky vybrali deset okruhů (hl. město, vlajku, památku, zvyk, zajímavost, sportovce, herce...), žáci si rozdělili státy
a zjišťovali dané informace. V počítačovém kroužku je pak
převedli do elektronické podoby, abychom si je mohli poslat.

Tradiční Vánoční turnaj se konal 25. 12. 2015. Turnaj se koná
pro všechny nadšence stolního tenisu, převážně z obce Šakvice, kteří mají chuť porovnat své síly a dovednosti proti hráčům, kteří reprezentují obec a také sokol Šakvice v mistrovských utkáních druhé nejvyšší okresní soutěže.
Nyní nahlédněme do průběhu turnaje: sportovci se začínají scházet po 9 hodině ranní, zapíšou se do turnaje a mohou
se jít roz trénovat, aby si oživily herní styl. Před 10 hodinou
probíhá oficiální přivítání všech účastníků, které je za krátkou
chvíli nahrazeno minutou ticha za pana Průdka, který kdysi
právě na Šakvickém turnaji zahynul (nejspíš po srdeční příhodě). Po uctění památky se řekne něco málo k pravidlům
a může se s chutí začít. Hráči se nalosují do skupin, které se
hrají na 4 stolech. Hráči, kteří se umístí na prvním a druhém
místě ve skupině postupují do semifinále a zbylí hráči postupují do skupiny, kde se poperou o umístění v turnaji.
Vzhledem k tomu, že všem hráčům po urputných bojích vyhládne, tak se přechází na občerstvení v podobě guláše, který byl zajištěn organizátory. Po dobrém obědě se hraje finále
a dohrávají se utkání o umístění v turnaji. Po skončení všech
utkání se přichází k vyhlášení výsledků, kde si každý hráč odnese nějakou věcnou cenu.
V „letošním” roce se zúčastnilo 15 hráčů a obsazení na prvních třech místech bylo následující:

Základná škola Andreja Kmeťa ul. M. R. Štefánika 34, Levice
Projekt třeťáků se jmenuje Co hádanky prozradí. Vyměňují si
se třeťáky ze Základní školy Výhně především matematické
úkoly. Po jejich vyřešení zjistí, základní informace o sousední
zemi. V prvním úkolu slovenské děti vyluštily státní symboly České republiky. My jsme se z křížovek dozvěděli, jaké je
jejich hlavní město, nejdelší řeka, národní park apod. Před
Vánoci nám přišel balíček s vánoční výzdobou a výbornými
perníčky. My jsme na oplátku dětem poslali vánoční přání.
Výsledkem celého projektu bude vytvoření plakátů ze získaných informací.
Jana Sedláčková, učitelka ZŠ

Velkým překvapením pro všechny byly kostýmy, ve kterých
děti vystupovaly. Každé dítě se na malou chviličku proměnilo
v krásný, zářící, vánoční „DÁREČEK“.
Vánoční besídku jsme zakončili společným tanečkem dětí
a maminek. Každá z maminek si během tanečku ten svůj nejkrásnější dáreček v podobě svého dítěte „rozbalila“. Některé
maminky byly tak dojaté, že jim dokonce po tvářích ztékaly
i slzy štěstí.
Domů si všichni odnášeli nejen krásný papírový svícen, který
si společně vyrobili, ale především příjemný pocit z příjemně
prožitého odpoledne.
Na fotografie z akcí se můžete podívat na www.zssakvice.cz.
Lenka Winterová, MŠ Motýlci

1. místo - Jakubčík Roman
2. místo - Godany Milan
3. místo - Dostoupil Jiří
Za oddíl stolního tenisu děkujeme všem sponzorům,
kteří nám pomohli uskutečnit tuto akci a také panu Musilovi za nakreslení krásných plakátů.
Tak opět za rok na viděnou na Vánočním turnaji :-)
Jiří Dostoupil

Základná škola, Vyhne

 MŠ Berušky
Jaro už hlásí svůj příchod a na zahrádkách se to pracovitými
lidmi jen hemží. Ani naše děti nezahálejí a po roce se pustily
do úprav zahrádky, kterou jsme založili v loňském roce při
realizaci projektu Od semínka po kuličku.
Máme za sebou pracnou přípravu půdy (děti si vyzkoušely práci s rýčem, nicméně nejvíce pomohly s odplevelením
a sběrem kamenů) a dnes jsme konečně vysadili hrášek a ředkvičky.
Budeme se snažit a o zahrádku pečovat jak nejlépe dovedeme.
Proto nám držte palce, ať vše dopadne dobře a my za čas sklidíme to, na co se těšíme.
Hana Kurková, MŠ Berušky
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 Keramický kroužek pro dospělé - spolek Klub Šakvice, z. s.
Jak bylo již zmíněno v minulém zpravodaji, od září 2015 se
každý čtvrtek v 17.30 hodin scházíme v budově školy v Keramickém kroužku pro dospělé. Za tu dobu se „ Keramika“ stala
velmi oblíbenou a do kroužku nám přibývají stále noví zájemci.
Práce s hlínou je vlastně výtvarné spojení se zemí. Kdo jednou
zkusil, chce tvořit dál. Je to činnost hravá, kreativní a inspirující. Ve světě i u nás je tvorba z keramiky součástí léčebné

Dřívější Klub maminek nebo následný Klub pro malé a velké
lidi má dnes nový název: Klub Šakvice, z. s., a je oficiálně
od 22. 3. 2016 zapsaný u rejstříkového soudu jako spolek. Od
téhož březnového data má spolek Klub Šakvice, z. s. přihlášených 25 členů. V případě zájmu o členství ve spolku nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailové adresy:
klubsakvice@seznam.cz

Arteterapie právě pro celý proces tvoření, který je uklidňující,
přináší pocit radosti a sebepoznání. Vytváří se krása, děláme
radost sobě i těm, které svým dílkem obdarujeme. Rádi novým příchozím v kroužku poradíme „ jak na to“, inspirovat
se mohou také pouhým pozorováním našeho tvoření. Pro ty,
kteří nemají vlastní nápad a nevědí co si vyrobit, máme několik předloh a námi vytvořených šablon.
Pro přiblížení krátce postup výroby: Z hlíny si vymodelujeme
výrobek - své umělecké dílko, které musí úplně vyschnout,
což trvá přibližně 4 dny. Poté se výrobek vloží do pece, ve které se vypaluje při teplotě 1000–1200°C po dobu 9 hodin. Po
tomto vypálení se výrobek zdobí glazurou, v kroužku máme
několik barev (glazur). Po glazování se musí znovu vložit do
pece a opět se vypálí. Je to proces zdlouhavý, ale konečný výsledek stojí za to čekání. Hotový výrobek si odnášíte domů.
Každý si může vyrobit více výrobků. Tvoření v kroužku keramiky většinou trvá od 17.30–20.00 hodin. Za každou takovou
návštěvu v kroužku se vybírá příspěvek na hlínu a vypalovací
pec ve výši 50,-Kč. První návštěva je zdarma.
Přijďte se ve čtvrtek ušpinit od hlíny a očistit se od stresu.
Poděkování: Děkujeme paní Starostce Dirgasové a zastupitelům za možnost provozování keramického kroužku a za
poskytnutí prostor v budově ZŠ. Členové klubu jako poděkování vyrobí celokeramická zapichovátka s názvy rostlin, která
umístí na Obecní upravené plochy s květinami.

Klub Šakvice, z. s. Vás zve na: PÁLENÍ Čarodejnic aneb Filipo-jakubská noc 30. dubna od 16 hodin do 20 hodin Vás zveme na Velké hřiště na tradiční táborák, kde se budou dít magické věci. Kostýmy a rekvizity čarodějnic a čarodějů vítány.
Dne 4. 6. 2016 plánujeme uspořádat ,,TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
za Kinem“. V ten den bude v obci probíhat v rámci otevřených sklepů tradiční Ďůrkování. Na tuto akci srdečně zveme
rodiče a děti.
Magda Březinová

 O Vostatkách a tak vůbec
Na našich festiválcích s názvem Vítejte pod Palavů se vystřídalo už pěkných pár souborů, mužáckých sborů a vítězů verbířských soutěží.
LETOŠNÍ VOSTATKY
A tak jsme rádi, že i další akce, jejíž tradici Hanýsek založil
před sedmi lety - Vostatky, má úspěch a nabízí návštěvníkům
opět něco navíc. Jednak zabijačku, kterou nesou na bedrech
Jožka a Jana Kurcovi a jejichž dobroty všem chutnají, jednak
maškarní průvod dědinou s laufry a jejich šavlovým tancem
a jednak scénky na různá témata. Už jsme se bavili na téma
Fašaňku, fašaňku, Hity minulého století, Cesta kolem světa, Z pohádky do pohádky, Ó ženy, ženy, Filmové melodie
a v tom letošním, Láska je láska, jsme chtěli nakousnout trošku z různých druhů lásek: láska mezi mužem a ženou, láska
k jídlu, láska ke sportu či tanci, babičkovská láska. Těší nás, že
se chtějí do scének i průvodu zapojovat ostatní občané. Bez
jejich zájmu by nebyly Vostatky tím, čím jsou. Zároveň vyzýváme ty, kteří by si chtěli také užít legrace aktivně a zapojit
se do příprav s námi, nebo by rádi rozšířili řady maškarního
průvodu, ať bez ostychu přijdou. Budeme rádi.
Bez koho by to také nemělo smysl jste vy, návštěvníci. Pokud
se nebudete chtít bavit nebo aspoň podpořit akci, pokud snažení organizátorů, ať už je jím kterýkoli spolek, vás nevytáhne
z domovů, pak není proč se snažit.
Děkujeme tedy vám, kteří přijdete a chcete být baveni, děkujeme vám, kteří bavíte a děkujeme vám, kterým na bavení
nezbude čas a pracujete pro Hanýsek u trojnožky, u sporáku,
u vstupného nebo za barem. Letos se tohoto nelehkého úkolu, od rána do rána za prodejním pultem, zhostili naprosto
nezištně manželé Herůfkovi ze Zaječí. Poděkování patří také
posledním dvěma aktérům z řad mužů, kteří to nevzdávají
a dodávají našim scénkám nepostradatelný šmrnc – Zdeňkovi Jakubčíkovi a Ivanovi Zemanovi. Mnohahodinovou prací,
kterou si málokdo uvědomí a kterou každoročně odvádí Dan
Holásek, je příprava hudebních nahrávek a doprovodných
melodií. Děkujeme také dechové hudbě Sokolce za každoroční skvělou zábavu i za jejího senzačního Jirku Salajku, který
nám pochoval basu. Všem děkujeme za přízeň a zase někdy
příště na shledanou.
Vedoucí FS Hanýsek ze Šakvic

Doslechli jsme se, že vy, kteří jste se přišli s námi pobavit na
Vostatky, jste byli spokojeni a tuto akci chválíte. To je pro nás
nejdůležitější, jsme za to velice rádi, přestože víme, že se vždy
nepovede všechno podchytit a ukočírovat tak, jak bychom chtěli a že i na této akci nebylo vše správně, za což se omlouváme.
Jakoukoli akci, kterou Hanýsek v minulosti organizoval, jsme
připravovali vždy s cílem přinést divákům či hostům něco navíc. Nejen běžnou taneční zábavu či koncert s představením
naší práce, ale vždy jsme chtěli překvapit něčím netradičním
a zajímavým. V dřívějších letech jsme organizovali v Šakvicích tři akce ročně: dětský ples, hody – později festiválek a vánoční koncert. Asi dvakrát proběhl také Gulášfest. V současné době připravujeme Vostatky a vánoční Vítejte pod Palavů.
Souběžně s dalšími výjezdy na vystoupení během roku to stojí
nemálo sil a nesčetně hodin. Odměnou za to je opravdu jen
zmínka uznání a slůvko pochvaly, které upřímnému člověku
neublíží a nás posiluje.
Z HISTORIE
Na dětských krojovaných plesech jste mohli vidět kromě
množství krojovaných souborů z okolí také zajímavá vystoupení jiného žánru. Například standardní či latinskoamerické
tance v podání tanečního páru z brněnské taneční školy, nebo
skvělou choreografii skupiny Move Arround z Hustopečí aj.
V letech, kdy v Šakvicích nebyli k mání stárci a neprobíhaly hody, organizovali jsme hody dětské, na nichž jste taktéž mohli vidět vystoupení Hanýsků i přespolních souborů.
Vzpomínáme si na lidi stojící na lavičkách a stolech na hodovním place, aby zezadu dobře viděli na překvapivě šikovné
malé děti, které zvládaly verbuňk a vrtěnou a s takovou vervou zpívaly lidové písničky, že se jejich babičky sedící ve stínu
zdi, rozplakaly. Čas letí a někteří z těchto malých dětí pokračují v hodové tradici dodnes, za což jsme upřímně rádi. Když
sečteme léta dětských i dospěláckých hodů, tak nejvytrvalejší
jádro současných stárků už táhne hody v Šakvicích neuvěřitelných třináct let.
Ani by člověka nenapadlo, kolik druhů gulášů se dá uvařit.
A vy jste je mohli díky dobrovolným kuchařům ochutnat na
Gulášfestu a obdivovat při tom neslábnoucí síly a nadšení Old
Stars z Břeclavi, vysloužilých tanečníků Břeclavanu.

 V listopadu přijelo, zas do Šakvic divadlo

 Jak jezdíme?
stává i některým z Vás? V Šakvicích je jedna HLAVNÍ SILNICE (ulice Hlavní-průjezd obcí od Hustopečí-směr Starovičky), ostatní silnice jsou VEDLEJŠÍ, tedy ZDE - PLATÍ pravidlo PRAVÉ RUKY - tzn.- KOHO máš ZPRAVA, tomu musíš
DÁT PŘEDNOST ! A věřte, že i v Šakvicích můžete tímto
způsobem přijít o život.
- Buch.-

Zamysleme se ! Někteří - MOC ŠPATNĚ a měli by vrátit řidičák.
Možná jsem o tomto již psala, ale musím ZNOVU!
Už vícekrát se mi stalo, že jako cyklistce a tedy právoplatné
účastnici silničního provozu mě někteří řidiči AUT prostě
„nebrali“.Tedy mi NEDALI přednost ZPRAVA! Určitě se to
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Pro lidi ve velkých městech je návštěva divadla dostupnější,
horší to máme na vesnicích, proto téměř vždy, když se objeví
PLAKÁT - mám radost. Je to pro mě určitý druh kultury - NA
ÚROVNI!
Ale vždycky MUSÍ divadelníky někdo objevit, oslovit je,
akci zorganizovat!(Je to fuška.) Tentokrát to byla asi rodina
Osičkova spolu s mladými vinaři, kteří „zpunktovali“divadel.
soubor „Hrozný výběr z Kounic“ (u Čelákovic v Čechách.)
Tito v SO-14.11.2015 v 19.00 hod. v sále kina zahráli KOMEDIÁLNÍ SATIRICKOU HRU od Járy Cimermana - „ČESKÉ KOUNICKÉ NEBE“, ve které si někteří naši VELIKÁNI
z historie: praotec Čech, J.A.Komenský, mistr J.Hus, sv. Václav, M.Tyrš, K.H.Borovský, generál Laudón a babička z knihy
B.Němcové - POVÍDALI o tom, jak se měli na ZEMI. Pro diváka určitě těžká hra k zamyšlení, neboť, kdo neměl jedničku

z dějepisu - měl problém - kdy se SMÁT, kdy TLESKAT! Měli
jednoduché rekvizity (židle, stolek, věšák), zato honosnější
výrazné kostýmy V úvodu se mi líbilo propojení herce s divákem. „Prosím, vypněte si mobily.“ Takže tetička M.F., která
seděla přede mnou ihned uposlechla. Do hry si taky herci trochu „zamontovali“ Šakvice - např.jak J.A.Komenský učil na
šakvické škole. Efektní závěr provedl mistr J.Hus rozhozením
12 cm dlouhých SIREK do obecenstva. Představení skončilo
ve 20.30, já si trochu zopakovala dějepis a zároveň k nelibosti
své zjistila - vědomostní mezery. Věděli jste i vy ostatní, že třeba hud. skladatel B.Smetana ohluchl hlavně pro to, že střídal
ženské a měl syfilis? Já -ne.
No a snad se zase někdy najde někdo, kdo do Šakvic - DIVADLO PŘILÁKÁ ? Měli zvláštní plakáty, vstupné 50 Kč.
- Buch. -
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 Trochu vzpomínek a trochu radosti

S veselým a úsměvným zvykem jsem se setkal v Šakvicích,
při odvodu stárků. Odvedenci se loučili se svobodou velmi
ojedinělým způsobem. Padesátý léta až do šedesátých, snad
ještě dýl, nevím, kde vzniklo naposledy provést nějakou tu
klukovinu, než stárci odejdou na vojnu. Něco, na co se bude
dlouho vzpomínat, o čem se bude s úsměvem vyprávět. Jaké
překvapení čekalo na majitele vozů, válů, secích mašin a tak
dál, když chtěli ráno vyjet s vozem za prací, a vůz stál na střeše. Takový překvapení čekalo na mnohý nic netušící obyvatele
Šakvic. Jak se podivili sousedé, vidíce na stromě lavičku, která sloužila k odpočinku. Jiní měli na střeše na šopě vál, nebo
taky secí mašinu. Tyto těžký věci se musely nejprve rozebrat
a po částech opět na střeše složit. Nebylo to jen tak, to musela

bylo: „Měšťane, není tá
kadibudka vaše?“ - „To
víte, že je. Zas ti stárci.
Musím jim říct, ať to dají
do pořádku. S tím, že
dostanou těch svých pár
litrů vína.“ Dlouho se
pak vyprávělo, co koho
tu noc potkalo. Neviděl jsem nikoho, kdo by
tuto srandu nepochopil,
kdo by si někde stěžoval.
Ostatně by mu to nebylo
nic platný. Každý už to
bral s humorem.

Stárci kolem r. 1961

Odvody na vojnu

Nejstarší dochovaná fotografie šakvických stárků, kolem r. 1930

být skupina nadšenců, odhodlaných stůj co stůj svůj záměr
provést. Provést, ale tak, aby žádný z majitelů nic nevěděl ani
netušil. Bylo zvykem, když byli přistiženi, dát majiteli pěťák
vína, který musel být připravený, aby nebyla mela. Pokud
záměr vyšel, museli stárci dostat 5 l vína, a to dobrýho, od
toho postiženýho. Pak vše dali do pořádku a řádně se to za-

Odvody v Hustopečích

Stárci kolem. r. 1942

ho toho oltáře zastavilo a pomodlilo se, zpívaly se svatý písně
k tomu účelu vybraný. Zpěvačky zpívaly nádherně, ostatně,
jsme na jihu Moravy, kde byli vždycky zpěváci s hlasy slavíků. Řikalo se vždycky: Letos to boží tělo bylo nejhezčí. Takže
nikdy nebylo špatný. První oltář byl u Míků naproti kostela.
Všechno mně vyprávěla p. Josefa Pápežova, která si do vysokého věku hodně pamatovala. Další oltář byl u Karásků, pak
pod farů u Františka Albrechta. Ale ten poslední byl u Dofků,
u Anežky. Později se přestěhoval za kostel ke Šnajdům. Postupně tato tradice zanikla úplně. Ti, co byli pobožní, na něj
rádi vzpomínali. Žila tím celá vesnice. Je to další zvyk, který
už dnes není k vidění.
Další zajímavostí byli holiči. Ta nejstarší holička co si pamatuju, byla paní Ševečkova za hasičárnou. Dnes už na tom
domě bydlí Jiří Svoboda. Tato holička posloužila všem, kdo
potřeboval oholit nebo ostříhat. Místnost to byla velmi tmavá,
a většinou plná zákazníků. Bylo to jako ve včelím úlu. Zde se

Další zajímavost bylo Boží tělo. To byla církevní záležitost.
Některý věci jsem si musel osvěžit v paměti, protože je to
už dosti dlouho. V době těchto svátků lidi sháněli květiny
a okvětní lístky z pivoněk, který se daly do košíků, a při pobožnosti pod širým nebem se házely na cestu. Kolem cesty
byly májky s haluzemi
s listím, a tvořily takový ohraničení vedoucí
až k oltářům ve vratech,
který byly vyzdobený
svatými obrazy, svícemi
a vším co bylo hezký.
Každý majitel těchto oltářů dělal vše pro to, aby
ten jeho byl co nejhezčí.
Byla to taková prestiž,
kdo se této oslavy zúčastnil, byl v očích lidí
sledován se zaujetím.
To se říkalo: Tento oltář
byl moc hezký, ale tamBoží tělo, oltář u Karáskových ve vratech
ten byl nejhezčí. Májky
začaly u Papežovýho, a tetička vyprávěli, jak jezdili na louky
pro seno plný květů, a to se pak sypalo taky na cestu. Vše
bylo samý květ vždy až k těm oltářům ve vratech. Když se šlo
z kostela, hasiči nesli prapory se svatými obrazy. Prapory byly
bohatě zdobeny třásněmi a nádhernou barevností výšivek, radost pohledět. Nad panem falářem se nesly takzvaný nebesa
na čtyřech kůlech, něco podobnýho, jako bylo na zámcích nad
postelí. To sloužilo jako stín proti slunci. Procesí se u každé-

Holič František Hutter štekuje silnicu, ul. Dlouhá

probíraly všechny věci ohledně hospodářství, politiky, počasí,
no prostě vše, co bylo nějak zajímavý. Kdo čekal až bude na
řadě, tak si mohl číst noviny, který byly na ratanovým držáku. V zimě tam bylo teploučko, takže se chlapům ani nechtělo
domů. To pak bylo doma: Kde seš? Už jsem myslela, že ani nedojdeš. Tak vidíte, a vždycky to nakonec dobře dopadlo. Další
holičství bylo vedle Hajdů. Tehdá tam ještě Jednota nebyla.
Stála tam přízemní budova a před ní byla pumpa na vodu.
Toto holičství bylo pěkně prosvětleno, a když se přišlo dovnitř, zavoněla tam voda po holení, většinou Pitralon, a zase
příjemný teplo. Holiče dělal pan Hutter František. Mě osobně se líbilo, jak někdy cvakal nůžkama naprázdno mezi stříháním. Vždycky měl co vykládat. Nebo jsem rád pozoroval,
jak štětkou mydlil pusu zákazníkovi, než začal holit. Bohatá
pěna člověka úplně změnila. Někdy to bylo načisto směšný,
jakoby to byl Mikuláš. Břitva v rukách odborníka byla ostrá
jako meč. Najednou se objevil úplně jiný člověk, jaksi mladší
a hezčí. Někdy při stříhání a holení zákazník začal usínat. To
bylo: Sakra nespi, na spaní je noc, cos dělal v noci? Ostatní si
ho začali dobírat, ale s něma to dopadlo stejně. Všichni sem
chodili rádi. Působilo to dojmem, že je tam hodně čisto, to
dělala ta vůně a hodně světla. Na holiča si čas musel udělat každý dycky, protože ženský chtěly mít doma šikovnýho chlapa.
To byl ten stejný pan Hutter, co dělal v Šakvicích všecky cesty.
A to byla dřina. Na kraj se dávaly ty větší kameny, uprostřed tý
menší. Rádi jsme pozorovali, jak mu jde práca pěkně od ruky.
Musel mít sílu, protože každý ten kámen musel projít jeho ru-

Stárci kolem r. 1938

pilo. Kdo by tento postup neschvaloval, musel si vše odstranit
sám. Mnohdy to vůbec nešlo. Odvody mladých chlapů začínaly zpěvem, hojným pitím a veselým chováním, ale tak jak to
všechno začalo, tak to poznenáhlu i skončilo. Řeknu vám, byl
jsem ještě školák, celý den bylo ve škole co vyprávět, ten den
se ani moc neučilo. I páni učitelé měli hezký den. Tehdy se
i nám taky stala taková nepříjemnost. Když můj otec šel ráno
na záchod, tak záchod nikde. Jaký překvapení, když se našel až v parku na Isidóře, naproti obchodu paní Týmové. To

Stárci kolem r. 1953, vlevo dole malý Polda Měšťan
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Poslední Boží tělo se konalo r. 1968
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 Kapela Fanoša Bílka
kama. Jednou, když jsem ho pozoroval, jak do těch kamenů
buší, si mě všimnul a říká: Chtěl bys to dělat? Líbí se ti to? Já
jsem přitakal. Prý: Podej mě ten kameň, ať to nedělám sám.
Věděl, že s tím ani nehnu, a jen se tak pousmál. Skoro ti to jde,
tak teda až jindy. Musíš víc jest. Vidiš, taky jsem musel hodně
jest. A zase úsměv. Byl to správnej chlápek. Představoval jsem
si, jak to někdy taky dokážu.
Každá obec měla řemeslníky, který nemohli chybět,
tak jako třeba ševci, krejčí
atd. Jedním ze ševců byl Mikuláš, vysoký chlap. Býval
na výměnku u Grónů, vedle
hospody. Ten druhý byl zase
Feigerle Vladimír. Ten byl
menší a bydlel na Kurcovým
u autobusové zastávky. Dílnu
měli vzadu v hasičárni. Na
stáří tam žili oba dva. Pamatuju si, jak u Crdlíka vedle
škole kupovali do plácačky
rum nebo režnou. Říkali jí
vajska. Boty ale spravovali
dobře. Vždycky měli v puse
Krejčí Vladimír Feigerle
floky (takový jako sirka dřevěný hřebíčky), a tý zručně kladívkem přibíjeli. Taky pěkná práce. Seděli na verpánku
a ťukali do podrážky. No
prostě, uměli to. Práce jim šla
až do vysokýho věku. Rodiče
vždycky: Vem tý gatě a skoč
k Vladovi, on ti to spraví.
A spravil, to je fakt. Další
krejčí byl Papež Jaroslav. No
a ženy, který šily, byly švadleny. Třeba tetička Mařenka
Šuralová, která má takové zásluhy na krojích pro folklorní
soubor Hanýsek, nebo paní
Votavová Marie, Na Pustých,
taky moc šikovná.
Tvrdý řemeslo byli kováři.
Bez nich by to ve vesnici nePaní Šuralová, švadlena
šlo, byli stále potřeba, takoví opraváři železných věcí.
Když už jsem o nich psal
minule, nezapsal jsem toho
posledního, z Isidora, který
byl dost známý. Jmenoval se
Jan Franc. Jeho kovárna stála
na Dlouhé, na místě domku,
který pozdějc sloužil jako výkupna ovoce. Kovář byl kus
chlapiska, nosil na sobě koženou zástěru, která už něco
zažila, byla už hodně popálená. Měl ruce jako Golem, a
na mě působil dojmem jako
Kovář Jan Franc
zápasník Gustav Frištenský.

Dalo by se dál vzpomínat, jenže je tu ještě jedna velmi důležitá
vzpomínka, na kterou se zapomenout nedá. Je to příběh velmi
smutný, ale důležitý k uctění památky dětem zahynuvším na
školním výletě 26. května 1936 u obce Nové Mlýny na rozvodněné řece Dyji. Je tomu již 80 let, co se vydaly děti z obce

No a já už budu muset končit, jelikož jsem už vyčerpal mnohý
ze vzpomínek a něco z vyprávění druhých lidí. Časem člověk
zapomene i na část věcí, co jsou důležitý. Doba už je pryč, co
jsem znal, a nyní čeká zase na mnoho nových věcí, na který budou zase vzpomínat naši vnuci a vnučky. Je hezký, když
je na co vzpomínat. Někdy jsou příběhy veselejší, jindy zase
smutnější, vše ale patří k životu, který nelze obcházet. Nutí
nás být přímými a pak je vše v pořádku. Příště zase nashledanou.
Leopold Měšťan, občan Šakvic

Každému z nás život něco dal a něco vzal. Mnohým mladým
lidem z naší vesnice dal lásku k muzice a ještě přesněji k dechové
hudbě. Prostě k muzice musí být láska a láska jak známo nezná
překážek. Těch jsem se nezalekl ani já, když jsem jako 12letý
začínal na malý bubínek v kapele pana Štrubla. Později jsem
se zdokonalil jako samouk na vojně a poté v mnoha kapelách.
Myšlenku na založení nové kapely jsem měl už delší dobu.
Muziku, která bude hrát hlavně staré obyčejné skladby našich
podlužáckých skladatelů (p. Štrubla, Prajky, Žváčka atd.). Tato
kapela začala vznikat už během celé roku 2015, kdy myšlenka
a chuť hrát projevilo několik bývalých muzikantů odchovanců pana Šurala. Začalo se scháněním nástrojů a not. Hlavním
organizátorem byl Fanoš Bílek. Nejvíce mu pomáhali a radili se s ním Jožin Bílek a Jaromír Šlor. S nikým se nechceme
srovnávat a nikoho kopírovat. Chceme mít v kapele a hlavně
v obecenstvu stále dobrou domácí podporu.
Fanoš Bílek

Píseň rakvickým dětem
Tam, kde kol Pavlovských vrchů Dyje břehy vymílá,
tam ztratila svoje dítě mnohá matka rozmilá.
Ke konci měsíce máje na výlet se vydali,
cesta jejich, že v hrob vede, zda se toho nadaly.
Na povozech osmi jeli, zříti bylo jich radost,
radost, jak to často bývá, změnila se ve žalost.

Památník utonulým rakvickým dětem

Rakvice na školní výlet na palavský kopce. Vyjelo osm vozů
plně naložených dětmi s učiteli, v počtu 103 žáků a žákyň.
Byli to žáci třetí, čtvrté a páté třídy. V 6:30 h ranních s těmito vozy vyjeli od škole v Rakvicích, směrem na Nové Mlýny,
kam přijeli asi v osm hodin. Přeprava přes řeku Dyji se měla
uskutečnit na pramici, která měla 12 x 3,5 m a hloubku 67 cm.
Plavidlo se pohybovalo po napnutém ocelovém laně za pomoci lidské síly na druhou stranu. Dyje v těchto místech měla
šířku 46 m. Průměrná hloubka vody 6 m. Stav vody byl vlivem
předchozích dešťů 1,5 m nad normálem. Převoz patřil mlynáři Josefu Veverkovi z Nových Mlýnů, a obsluhoval jej tehdy
místní převozník, padesátišestiletý Leopold Šustr. Tato pramice byla uzpůsobena k převozu koní i s povozy a osobami. Na
druhou stranu byly bez problému už dvakrát převezeny vozy
i s dětmi. Na třetím povoze převáželi se s dětmi i řídící učitel
B. Horňanský a kočí s povozem. Ten byl přitom napředu pramice, za ním pak vzadu byly děti s řídícím učitelem. Dětí bylo
38 až 40. Je možné, že zatížení pramice na této části bylo přílišné, neboť po rozjetí asi třech metrů od břehu byla pojednou
zadní část zaplavena vodou. I přesto se dostala až do středu
Dyje, kde se bleskurychle potopila i s nákladem. Byl sestaven
přesný seznam pohřešovaných dětí, podle něhož se zjistilo,
že do 16. hodiny se pohřešuje 31 dětí. Pramice byla zhotovena v roce 1925 a od té doby nebyla nikdy řádně opravena.
Podle výpočtu byla pramice při osudovém převozu zatížena
3 800 kg. Tehdy zahynul i čeledín František Belech z Rakvic
s koňmi. Z dospělých osob byl při záchraně nejstatečnější
Stanislav Holešinský, který skočil do loďky a zachránil devět
tonoucích dětí. Poslední oběť Květa Lukešová byla vylovena
25. června. Oběť Boženu Pechovou řeka nevydala, jen se našla
její ruka. Utopení se pohřbívali postupně ve skupinách, jak
se nalézali. Tehdy byla Dyje při hledání utonulých v některých místech až 16 m hluboká, povodně stěžovaly hledání.
Tato zmínka vám připomíná 80 let od smutných událostí na
řece Dyji.
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Och ty Dyje, zrádná Dyje, záludná jsi proto snad,
že se tvoje cesta vine jako jedovatý had.
Na pramici povoz, koně, nastupují i žáci,
„Topíme se!“, výkřik strašný jak vichřice burácí.
Pohled ze břehu byl hrozný, bolno bylo dívati,
když počaly vlny chladné oběti své jímati.
Holešovský, Průdek, Pozdek, Novotný i Hrdina
marně zachraňují děti, blíží jim smrt hodina.

Vyzýváme občany, aby se rozhlédli,
jestli neuvidí u souseda zelenou
konev s popisem „OBEC ŠAKVICE“
a popřáli těmto občanům, aby se
jim dobře zalévalo.

Pod vodou jich stále více, již jim tuhne tělíčko,
volají již naposledy: „Sbohem, tati, matičko!“.
Kočí Belech hlavu, prsa ve vodě má rozbitá,
zabila jej, ve vír strhla, tvrdá koňská kopyta.
Neuzříme my poupátka „tří panen“ ni Dívčí hrad,
neuzříme z vrchů krásy, ni pavlovský vinohrad.

 Volební valná hromada

Naše duše bílé vzlétnou v nadehvězdný lepší kraj,
uvede nás anděl Boží tam, kde Bůh i věčný ráj.

(výroční člensk.schůze) TJ SOKOL Šakvice

Sice v názvu HROMADA, ale v NE-13.3.2016 v 15.00 hod.-(venku byla zima, mrzlo VĚTRNO-na práci na zahradách to- NEBYLO-asi se členům-NECHTĚLO?) - se v Sokolovně sešla HROMÁDKA.Ze 73 členů SOKOLA včetně dětí a mládeže (toto číslo
pohotově poskytla „pravá ruka „starosty-místostarosta p.Šafařík),
se výr.čl.schůze účastnilo 29 lidí(bratři, sestry, hosté.) U 1 stolu-7,
u 2stolu-13, výbor Sokola 9 bratrů. Přišla i pí.starostka D.Dirgasová. Schůzi, která proběhla až moc klidně a měla problém usnášení schopnou být, vedl starosta TJ Sokol Šakvice p.M.Nevěděl.
Členové přednesli své hodnotící zprávy o činnosti (kulturní akce
např.ples, o sportu - tady mohly být zprávy obsáhlejší, neboť slovo
SOKOL je nejvíce spjat se SPORTEM.
Asi v každém spolku se najdou lidé tkzv. „TAHOUNI“, kteří se
starají, dělají, někteří se pouze-“vezou“. A proto těm tahounům,
kteří se starají např.: o průběžnou úpravu velk. hřiště, budují
a zvelebují Sokolovnu a HLAVNĚ vedou děti, mládež ke SPORTU (p.Fiala, p.Svoboda, p.Dlapal) - patří DÍK a UZNÁNÍ.
Jinak, jako host děkuji za osobní písemnou pozvánku a hodnotné
občerstvení.
- Buch. -

Dvaatřicet holubiček k trůnu Páně zalétá,
v krásném máji, když vše kvítí kolem Rakvic rozkvétá.
Hle, našeho kostelíčka zaznívají hrany nám:
Nepřijdeme tati, mami, nepřijdeme nikdy k vám.
Na rakvický hřbitůveček vpravo každý pohlédni.
V chladném klínu matky Země lůžko máme poslední.
Nelkejte již, otče, matko, že si nás Bůh zavolal,
vždyť ze všech nás andělíčky kolem sebe udělal.
V zlaté, jasné nebes kráse za drahou vlast prosíme,
jenom vašich bolů, nářků a slz vroucně želíme.
Kdo v rakvický kraj přijdeš, pozastav se trošinku,
zde, na hrobech zvadlých růží, zamysli se chvilinku.
Jiné jméno dnes vám dávám, za Rakvice – Rakvičky,
zavzpomínejte na zlaté, zlaté, mrtvé dětičky.
Opsala paní Marie Měšťanová v r. 1997, zdroj neznámý
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 Vznik tělovýchovného hnutí – SOKOL v roce 1862
Z Dějin Sokola

Kolář Jan č.p. 36 – ve výboru – učitel hlavně jako pokladník a hospodář
Wolf Jan č.p. 254 – úředník v ČSD v Břeclavě

◼ Vznikl

jako první česká tělovýchovná organizace v Rakousku-Uhersku z inciativy Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera

Sokol Šakvice
Sokol Šakvice byl založen v roce 1929. Sokolovna – budova byla postavena v roce 1929 na
pozemku, kde dříve stál dům č. 53 před r. 1885
– Vavřín Plot – jak uvádějí historické zdroje, jak
propil dům č. 53 i polnosti i zahradu u židovského
majitele obchodu a palírny na domě č. 109 Schlezingera a ten jej pak prodal tehdy po roce 1885 nájemci zdejšího
panského dvora Latzel a spol. 2 Pruská po roce až 1918. Tento
starý dům č. 53 odkoupili právě se ustavující členové zakládajícího se Sokola – Spolku pro tělovýchovu a sport a národního
vzdělávání a to rodina Bílků č.50, hlavně pan Antonín Bílek
a jeho bratr Jaroslav Bílek, oba dva velcí cvičenci, pak také jejich sestra učitelka Josefa Bílková, také velká cvičenka a další
pak Šural Josef st. č. 26 rolník-zakládající člen ve výboru, dále
Hutter Josef st. č. 285 bývalý ruský legionář-také zakládající
člen ve výboru, dále Wolf Alois z č.348 – strojvedoucí, zakládající člen-hospodář pak i pokladník, také jeho bratr Wolf Jan
č. 254 – úředník v ČSD Břeclav – zakládající člen ve výboru,
ale také rodina Kolářů – první byl zakládající člen Kolář Jan
st. – rodem ze Soběslavi v Čechách pak řídící učitel na Obecné škole v Šakvicích, i jeho syn Kolář Jan ml. č. 36 také učitel,
usilovně působil jako pokladník v pokladně v Sokolovně při
pořádání sokolských cvičení, dále zakládající člen Feigerle
Jan působil za Protektorátu v roce 1939-1945 jako člen školní
rady, uschoval u sebe v domě obrazy ze Sokola (T. G. Masaryk, Edvard Beneš a další i se sokolským praporem).
Sokolovna byla postavena členy Sokola svépomocí. V Sokolovně byl v přízemí velký tělocvičný sál, do tohoto sálu pořídili Sokolové také tělocviční vybavení – bradla, hrazdy, žíněnky,
přeskakovací koně, ale i volejbalovou síť. Taktéž členové Sokola založili Ochotnický divadelní soubor, v sokolovně bylo
jeviště a v přilehlé místnosti, pro členy divadla zřídili šatnu
a pořídili rekvizity a kulisy, zde nacvičovali různá ochotnická
představení pro veřejnost, občany z obce a s těmito představeními také zajížděli do okolních obcí. Kromě toho vedení
Sokola zřídilo místní hostinec zvaný již „restaurace“, který
pak pronajímali zájemcům za určený roční nájem a ti zde
provozovali hostinské služby, poskytovali zájemcům jídlo,
obědy, hlavně pro zdejší učící učitele na zdejší škole. Učitelé, kteří nebyli ze Šakvic Ti zde býdlívali různě v podnájmech
u některých občanů v obci a většinou se právě stravovali v této
„restauraci“. Tehdy v hostinci „restauraci“ byl pak pořízen
i pro ně kulečník, pak kromě toho vedle v místnosti, která
byla určena hlavně pro podávání obědů, kromě členů zdejšího Sokola a i jiných, kde pak tito se věnovali hrám v kostkách
a podobným a při tom byli obsluhování hostinským, který
jim sem přinášel pivo a kuřivo.
Dále pak na dvoře byla pořízená tzv. kuželkárna s kuželkami
a pro vítěze byla odměna Tuplák piva.
Kromě toho vedení Sokola zřídilo se zvláštním vchodem,
vedle hlavního vchodu – výsek masa a pronajímalo jej také
zájemcům za poplatek, prvním zájemcem byl tehdy řezník
Franc Ondřej z č. 276, který tak odsud prodával zájemcům
maso apod..

◼ První sokolský prapor namaloval Josef Mánes
◼ Roku

1882 se v Praze na Střeleckém Ostrově
konal I. všesokolský slet, který řídil Miroslav Tyrš

◼ Za první světové války měli sokolové velký podíl

na vzniku Československých legií

◼ Ve své činnosti byl 4x omezen válkami a totalitními režimy
◼ Jeho členy byli také Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš
◼ Dnes

má česká obec sokolská (ČOS) téměř 1 100 jednot
a 190 000 členů

◼V

různých dobách znamenal Sokol manifestaci českého
sebevědomí – stejně tak tomu bylo i na X. Všesokolském
sletu v roce 1938

Miroslav Tyrš
(*17. září 1832, Děčín - † 8. srpna 1884, Oetz, Tyrolsko)
Spoluzakladatel Sokola, historik umění, estetik, profesor dějin na pražské universitě Karlově
Člen poroty pro sochařskou výzdobu Národního divadla
Obdivovatel Williama Shakespeara
Poslanec zemského sněmu a říšské rady.
PROČ vznikl Sokol?
Brzy pronikl do českých vlasteneckých spolků, kde se diskutovalo o různých způsobech jak podpořit „Českou věc“. Poznal
tam mj. podnikatele Jindřicha Fügnera, malíře Josefa Mánese, spisovatele Jana Nerudu a Karolínu Světlou. Odtud byl jen
krůček ke vzniku legendárního Sokola. Zakladatelům šlo nejen o zvýšení fyzické zdatnosti, ale i národního sebevědomí,
jak vyplývá z jeho dobové charakteristiky – Věc sokolská – jak
ke všem stavům a vrstvám se obrací, znamená prozatím tolik,
co tělesné a z části i mravní vychování všeho národa Československého, odchování jeho k síle, statečnosti, ušlechtilosti
a brannosti zvýšené. Jednotný kroj s červenou košilí a vázankou a kokardou v národních barvách či kohoutím perem
za kloboukem, byl v době upjatých obleků vskutku odvážný
a probouzel v lidech hrdost, alespoň takhle mohli dát najevo,
kde jsou jejich kořeny.
SOKOL ŠAKVICE
Otevření sokolovny v roce 1929 – zakládající členové:
Hutter Josef č.p. 285 – bývalý ruský legionář – rolník ve výboru
Šural Josef č.p. 26 – rolník ve výboru
Bílek Antonín č.p. 50 – působil pak v Praze jako úředník
Bílek Josef č.p. 50 – pak profesor v Čechách
Bílek Jaroslav č.p. 50 – rolník
Svoboda Jan č.p. 221 – stolař – ve výboru
Vozdecký Josef č.p. 124 – pak kapelník sokolské hudby
Dlapal Jaroslav č.p. 222 – rolník ve výboru
Svoboda č. 338 – krejčí – ve výboru jako osvětář
Fanc Miroslav č.p.252 – rolník
Wolf Alois č.p. 348 – ve výboru – pokladník, strojvůdce
Kolář st. č.p. 36 – ve výboru – bývalý řídící učitel
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Besídka v sokolovně v roce 1930
Renáta Fügnerová-Tyršová (1854–1937)
dcera Jindřicha Fügnera a manželka dr. Miroslava Tyrše, byla
významnou sokolskou pracovnicí a spisovatelkou v oboru
vzdělávání a národopisu. Podílela se na výstavách a na vzniku
sokolského muzea. Spolupracovala s Tyršem a po jeho smrti
utřídila jeho spisy. Renáta Tyršová se starala o odkaz svého
muže po celý svůj život, proslula jako tělovýchovná, osvětová
a sociální pracovnice.

První nájemce Hostince – „Restaurace“ byl údajně občan
zdejší Novák z č. 288, další pak byli za Protektorátu v roce
1940–1945 Dvořáček, hostinský, vyučený cukrář a za něj byla
restaurace udržována v nejlepším pořádku a stravování – obědy, bylo vedeno k spokojenosti těchto strávníků, hlavně učitelů a jiných. Dalším pak byl Trávník Jan z č. 235 ulice Kopeček
– hostinský a také zároveň řezník, pak byl také hostinský Crla
až od Velehrad, který také hlavně pořádal kuželkářské turnaje ve zdejší kryté kuželkárně a pro vítěze také zas byl Tuplák
piva, tento odešel odsud ze Šakvic po roce 1945, následovali
další a další….

Besídka v sokolovně v roce 10. 3. 1946 – Cvičenci
Bílek Jaroslav č.p. 50 slavnostní odevzdání praporu od Lopaty
Františka č.p. 268 a zároveň skládání slibu všech členů sokola.
Profesor Bílek Josef č.p. 50
Bílek Jaroslav č.p. 50
Dlapal Jaroslav č.p. 222
Strojvůdce Wolf Alois č.p. 348
Oszlý Ludva č.p. 12
Loveček Karel č.p.323
Hradil Josef č.p. 271
Učitel Kuba Zdeněk č.p. 317

Perzekuce bývalých členů Sokola a Orla za 2. světové války
Kolem 20 bývalých členů Sokola Šakvice byli perzekuování
v roce 1940 a věznění v Kounicových kolejích v Brně kvůli incidentu zorganizovaném tehdy místním správcem velkostatku
Němcem Stollou a k Němcům se hlásící Schlorem, který sem
přišel ze Starovic na dům č. 70, Ti to dva podezřívali z odbojové činnosti, bývalé členy SOKOLA i ORLA v Šakvicích,
že při příležitosti, nácviku, kdy chtěli sehrát divadelní představení v Sokolovně, za tímto skrývají odbojovou činnost, tak
tehdy Stolla a Schlor vyvěsili na dům č.7 provokační plakát
s nápisem „Ať žije president Beneš,…“ o tomto již předem
informovali příslušníky Gestapa z Brna, kteří přijeli a pozatýkali přítomné členy SOKOLA a ORLA, kteří chtěli chystali
se sehrát nějaké ochotnické představení neškodné v tehdejší
době. Zatčení členové ze Sokola byli následující a to zakladatel
Sokola Šural Josef st. z č. 25, Feigerle Jan z č. 287, Hutte Josef
st. z č. 285, Svoboda Jan z č. 221, Bílek Jaroslav z č. 50, i jako
záminku to Gestapo využilo k zatčení a uvěznění tehdy v Protektorátu již ve výslužbě bývalý Podplukovník ČSA Františka
Feigerle z č. tehdy 71 i také Ludvík Wolf z č. 348 – působící
předně v Kloboukách u Brna jako učitel e šklole a jako Okrskový náčelník tehdejšího Sokola i jako záložní poručík ČSA
10-tého pěšího pluku v záloze, oba byli zatčení hlavně z důvodu podezření, že jsou aktivními členy Odbojové důstojnické
organizace – OBRANA NÁRODA, za toto byli také popraveni
zastřelením v Kounicových kolejích v Brně v roce 1941.
Z členů ORLA byli vězněni také asi dva týdny v Kounicových
kolejích v Brně, členové Mík František z č. 39, Bílek Miloš z
č. 20, syn největšího rolníka Pavla Bílka, Karas Václav – svobodný syn starosty před rokem 1938 – Václava Karase z č. 19
i učitel člen ORLA Václav Bystřický z č. 161 a zakládající člen
ORLA Stanislav Holásek z č. 25.

V kroji: učitelka Bílková č.p. 50
Učitel Kuba Zdeněk č.p. 317
Bílek Jaroslav č.p. 50
Dlapalová
Trněný Ludvík č.p. 338
Besídka v sokolovně 1. září 1946 – Cvičenci
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 Zahradnický koutek
Dlapal Jaroslav č.p. 222
Profesor Bílek Josef č.p. 50
Bílek Jaroslav č.p. 50
Loveček Karel č.p.323
Hradil Josef č.p. 271
Učitel Kuba Zdeněk č.p. 317
Trněný Ludvík č.p. 338

Sokolský prapor
Je barvy červeno-bílé. V roce asi 1940 při pohřbu jednoho ze
zakladatelů místního sokola v Šakvicích Josefa Huttera z č.p.
domu 285 – bývalého legionáře, řečnil bývalý řídící učitel ve
zdejší škole p. Malý, s proslovem s jakou úctou a pietou a obdivem uschovali tento sokolský prapor před, tehdy v Protektorátě, před německými úřady.
Jan Svoboda

 Souhrn výstavy vín Šakvice 27. 3.2016

 Český zahrádkářský svaz Šakvice

Celkový počet vystavených vzorků 418
z toho vystavených vín z obce Šakvice
z toho vystavených vín z jiných obcí
z toho bílých vín
z toho červených vín
z toho vín rosé a klaret

160
258
254
129
35

Nejvíce vzorků odrůdy bílého vína
Veltlínské zelené

43

Nejvíce vzorků odrůdy červeného vína
Svatovavřinecké

20

Jaro se snad již definitivně přihlásilo o slovo, takže většina
z nás dávno vyrazila do polí, do vinohradů a na zahrádky.
A protože snad každý v Šakvicích pěstuje meruňky, uspořádali šakvičtí zahrádkáři v únoru, na místní radnici, pro
všechny zájemce z řad občanů, besedu právě o meruňkách
a jejich pěstování. Přednášet přijel pan Ivan Oukropec, bývalý
dlouholetý učitel na lednické Zahradnické fakultě Mendlovy
univerzity Brno. Přestože zájem občanů jsme očekávali větší, ti kdo přišli své účasti určitě nelitovali. Řeč byla o historii
i současnosti pěstování tohoto ovoce v našich krajích, bavili
jsme se o výhodách a nevýhodách jednotlivých odrůd, vhodnosti podnoží, odolnosti vůči chorobám, způsobech výsadby
a spoustě dalších užitečných věcí.
Kromě této akce jsme, jako každoročně, uspořádali o velikonoční neděli, tradiční výstavu vín. V loňském roce příroda
vinařům vynahradila předchozí méně úspěšné ročníky, a tak
byla většina z celkem 418 vystavených vzorků mimořádné kvality. Téměř polovina z nich byla v kategorii vín přívlastkových,
nicméně, zcela jistě za nimi nezaostala ani ta nepřívlastková.
Oproti minulým letům, kdy u nás hrála cimbálová muzika
Lašár, jsme si letos zazpívali s CM Eliška z Velkých Němčic.
Po delší době nám přálo o velikonocích i počasí a když se navíc spojilo dobré víno, dobrá muzika, dobrá nálada a dobří
lidé okolo, není divu že se většině návštěvníků ani nechtělo
domů. Ale protože všechno – i to dobré – někdy musí skončit,
rozešli jsme se po desáté hodině večerní domů, abychom byli
ráno čilí „na růcačku“.
Pokud se Vám tedy u nás na koštu líbilo, řekněte to ostatním,
pokud máte nějaké připomínky, řekněte to nám.
Každopádně se již těšíme, že se za rok zase sejdeme v Šakvicích u pohárku dobrého vína.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem vystavovatelům i všem,
kdo se jakkoliv podíleli na přípravě akce či nás jakkoliv podpořili.
Více o nás, informace o ochraně révy vinné, katalogy z koštů,
fotografie z našich akcí na www.zahradkari.cz/zo/sakvice/.
Miroslav Svoboda, ČZS Šakvice

Celkový počet vystavovatelů
z toho vystavovatelů z obce Šakvice
z toho vystavovatelů z jiných obcí
Celkový počet obcí, z nichž byly vzorky vystaveny

145
44
101
22

Nejvíce vzorků od jednoho vystavovatele
Vincour Ivan, Hustopeče – 14 vzorků
Nejlepší kolekce (5 nejlépe hodnocených vín)
Urbanová Jitka, Modřice, prům. hodnocení 19,2 bodu
Šampion výstavy:
Bílé víno ročník 2015,
RB 6 – 19,4 b.
Urbanová Jitka, Modřice
Bílé víno – starší ročník – nebyl určen
Červené víno ročník 2015,
Fr 5 – 19,4 b.
Pipal Miroslav, Hlohovec
Červené víno ročník 2014,
An 13 – 19,3 b.
Nevěděl Bohumír, Šakvice

 Hanýsek v Praze
Víkend 2. a 3. dubna strávili Hanýsci v Praze. Byli jsme pozváni
k vystoupení na Velikonočních trzích na Staroměstském náměstí. Tyto trvaly 3 týdny. Myslím, že jsme zvolili skvělý termín,
protože náramně vyšlo počasí a v neděli bylo náměstí plné lidí.
V sobotu jsme si užili krásnou procházku přes Václavské náměstí ke Karlovu mostu a dál Nerudovkou přes Hradčany až
na Petřín. V teplém sluníčku jsme si vychutnali na Petříně zasloužený odpočinek.
Vystoupení jsme neponechali náhodě. V neděli dopoledne
se ještě zkoušelo a pak nás čekalo to hlavní – hodinové vy-

stoupení na Staroměstském náměstí. Malí zpěváčci v krojích
přitáhli okamžitě pozornost lidí, program gradoval náročnými tanci velkých Hanýsků a rozverné Hry ve stodole divákům
rozšířily zorničky a vyvolaly úsměv. Nepřetržitá hodina zpěvů
a tanců dala zabrat, ale námaha nebyla zbytečná.
Tak jsme na jednom z nejznámějších míst v Praze seznámili stovky lidí s Hanýskem, informovali je o Šakvicích, o kraji
pod Palavou a pozvali je k nám.
Toto jsou chvíle radosti a naplnění smyslu toho, co děláme.
Hanýsci
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Medvědí česnek – Allium ursinum
Jde o vytrvalou bylinu, dorůstající výšky 15–30 cm. Roste
v listnatých lesích, hájích i luzích na půdách vlhkých, mírně
kyselých. Listy vyrůstají nejčastěji po dvou, jsou celokrajné,
ploché a bez žilnatiny. Květy jsou drobné, bílé. Ačkoliv má
charakteristický česnekový zápach a chuť, je možné jej zaměnit s konvalinkou. Jak česnek medvědí, tak kuchyňký má
antibakteriální a protiplísňové účinky. Užívá se jako přírodní antibiotikum, močopudný prostředek nebo na pročištění.
Česnek ozdravuje střevní flóru, snižuje krevní tlak, pomáhá
při bolestech břicha, nadýmání. Rostlinné části se používají
nejčastěji čerstvé, neboť sušením ztrácí účinnost. Mladé listy
se sbírají na jaře (březen–duben) a konzumují se v čerstvém
stavu. Může se také připravit jako salát, pomazánka, špenát
nebo jako příloha.
Vhodnou prevencí proti virovým nemocem je tinktura
z medvědího česneku. Nadrobno nakrájené listy naplníme až
po hrdlo tmavé láhve, zalejí se 38–40% vodkou a na 14 dnů
se postaví na slunce nebo teplé místo. Užívá se denně 10–15
kapek do sklenice vody.

V roce 2012 vznikla internetová televize informující o dění na
území mikroregionu Hustopečsko, jehož členské obce (aspoň
podle proklamativních textů na webu mikroregionu) mají
zájem na turistické propagaci území, obcí, podnikatelských
subjektů. V podstatě o totéž jde televizi, kterážto má ve svém
vějíři toho, co umí a nabízí, i vydávání tiskovin, grafické práce apod. V dohledné době spustí nejmodernější prostředek k
propagaci, a to aplikaci pro chytré telefony a tablety MIKROREGION HUSTOPEČSKO. V rámci všech nabídek bude nabízet i přímou dostupnost k Vašemu zpravodaji v sekci KIOSEK, aby se v elektronické verzi dostával k mnohem většímu
počtu čtenářů, než je tomu doposud. Při té souvislosti bych
Vás rád požádal o otištění zprávy o naší televizi, aby se o ní
dověděli i občané Vaší obce a mohli případně sledovat dění
na Hustopečsku. K textu by mohl být přičleněn obrázek s logem televize. Text uvádíme dole modře. Ještě jednu nabídku
Vám nabízíme. V KIOSKU lze za Vaši obec nabízet např. knihy, které Vaše obec o sobě vydala a které již nejsou dostupné,
a to zdarma, nebo za peníze. Záleží, jak obec bude chtít: zda
je bude chtít prodávat, či nikoli. Musí ovšem k těmto titulům
existovat tiskové pdf, pokud ho obec vlastní, když si před lety
nechávala knihy tisknout. Pokud tedy máte o umístění (a nejprve profesionální zpracování pdf) následné elektronické knihy v KIOSKU zájem, kontaktujte televizi na: carpe@carpe.cz
Děkuji, Michal Huvar, TV REGION
carpe@carpe.cz

Zázvor – Zingiber oﬃcinale
Zázvor je rostlina vysoká až 1,5 m a je známá především
díky svým oddenkům. Oddenky lze používat čerstvé, sušené,
strouhané, mleté nebo kandované. Nejlepší účinky vykazuje zázvor čerstvý, který má typickou výraznou vůni a mírně
štiplavou chuť. Pomáhá zmírňovat příznaky při nachlazení,
rýmě a chřipce. Dále posiluje imunitní systém, má protizánětlivé účinky, příznivě působí na dýchací cesty a podpuruje chuť
k jídlu. Rovněž usnadňuje trávení a pomáhá při nevolnostech.
Čerstvý zázvor se přidává do čajů, limonád, zmrzlin nebo jej
lze naložit do medu, cukru, lihu i alkoholických nápojů. Mletý
a sušený zázvor se používá při vaření a pečení.
I když je zázvor zdravý,
není vhodný pro
děti do 2 let a pro
diabetiky. Denní
dávka by u čerstvého zázvoru neměla
přesáhnout 4–5 g a
sušeného zázvoru 1 g.
Kateřina Svobodová

Víte, že - největší SVOBODA člověka jsou jeho
NOHY ?
Víte, že - nejhorší co člověka může POTKAT
je střet s BLBEM ?
- Buch. 19
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Elena Novotná

¹ ¹

David Dirgas

Ladislav Héger

Redmond Alexander Walter

Josef Fiala

Lucas Nevedel

Hermína Hönigová

¹

Erik Šlor

Josef Kosmacka

Va'clav Matocha

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 29. června 2016. Těšíme se na vaše příspěvky.
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