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 Den dětí

Redakční rada a zastupitelstvo obce přejí všem svým čtenářům krásné babí léto.

V okolí obce zmizely černé skládky, naučili jsme se třídit odpad. Zde odvedla skvělou práci pí. Kamila Šlorová.

Deník
starostky

◼ Jediné, co ještě musíme dořešit, je ukládání stavebního ma-

teriálu a dočasných staveb na obecních pozemcích. Touto
cestou upozorňujeme občany na platnou Obecně závaznou
vyhlášku obce č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Dle této vyhlášky musíte při provádění
výkopových prací, umístění dočasných staveb, stavebního materiálu uhradit poplatek za užívání veřejného prostranství od
5‒10 Kč/den. Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby po
dobu platnosti stavebního povolení, ale vždy až na základě žádosti. Dosud jsme tolerovali, pokud si někdo umístil stavební
materiál na pár dnů na veřejném prostranství. Poslední dobou
zjišťujeme, že veřejné prostranství se postupně začíná stávat
skladištěm stavebního materiálu a máme vytipovaná místa,
kde je stavební materiál umístěn bez povolení i několik let.
Touto cestou vyzýváme občany, aby dodržovali výše uvedenou vyhlášku a stavební materiál z veřejného prostranství odstranili a v případě stavebního povolení zažádali o prominutí
poplatku. Od 1. 9. 2016 bude prováděna kontrola dodržování
vyhlášky a poplatek bude všem naúčtován. Děkujeme za pochopení.

starostky

 Úprava veřejného prostranství
Určitě nelze přehlédnout na ulici Hlavní krásný dřevěný vůz
a fukar.

Tato vyhláška se také týká umísťování reklamních zařízení.
Celé znění OZV je zveřejněno na úřední desce obecního úřadu.

Dřevěný vůz jsme zakoupili a fukar nám darovala paní Anna
Špačková, které touto cestou moc děkujeme. Fukar i vůz renovovali zaměstnanci obce a určitě nám dáte za pravdu, že
odvedli skvělou práci.
Vůz i fukar se musely
kompletně rozmontovat, očistit a potom
natřít a opět složit.
Chybějící díly museli zaměstnanci obce
vyrobit. Dost jsme se
zapotili se skládáním
vozu. Nakonec jsme
požádali o pomoc
pana Kollu, kterému
touto cestou také děkujeme za cenné rady.
Velkou chválu slyšíme za pěkně osázené prostranství před domovem seniorů

◼ Pro veřejnost jsme otevřeli

dětské hřiště za MŠ na ul. Dlouhé. Při jeho návštěvě nelze přehlédnout květinovou výsadbu
od paní Mileny Tarnovské a slečny Kateřiny Svobodové.

◼ Rozkvetlá

zahrada u hřbitova je velkou zásluhou sl. Kateřiny Svobodové. Na jaře naše oko potěší nádherné tulipány,
skalničky a v létě rozkvetlé růže. Katka i nadále dohlíží na
to, aby se květinám dařilo. O zalévání a další údržbu se starají zaměstnanci obce.

◼ Aby toho nebylo málo, provedli jsme výsadbu keřů u býva-

lého družstva a na fotbalovém hřišti. Výsadbu keřů podél
fotbalového hřiště jsme provedli z toho důvodu, aby návštěvníci fotbalového hřiště pochopili, že s autem se nejezdí
až na hřiště a konečně začali parkovat svá auta podél komunikace u fotbalového hřiště.

◼ Upravili jsme Cípy (na ul. Vinohradní - u vysílače), vysadili

jsme zde keře a na podzim zde vysadíme ovocné stromy
a bylinkovou zahrádku.

 Poskytnuté dotace z rozpočtu obce v roce 2016
◼ Akce v Šakvicích z.s. 20 000,- Kč (na pořádání hodů)

Snahou obce je, alespoň v malé míře, podporovat spolky
a dění v obci. Skutečné fungování těchto spolků však závisí
především na snaze a síle několika tahounů v každé organizaci. My si této práce skutečně vážíme, snažíme se spolkům
poskytnout zázemí, občas vypomůžeme i finančním příspěvkem. Přesto ze strany některých spolků čím dál víc slyšíme,
že je to málo, že by se obec měla snažit víc. Pomalu se vytrácí
to, co dříve bylo samozřejmostí. Zakládaly se spolky, všichni se snažili přiložit ruku k dílu. Dnes jsou někteří jedinci ve
dvou nebo ve třech organizacích, jsou aktivní a jaksi se stalo
samozřejmostí, že veškerá aktivita začíná a končí u nich. Pokud tyto jedince ostatní nepodrží, jednou jim musí dojít dech.
Máme spolky, které mají 20‒30 členů, ale aktivních je třeba
5 členů. Ptám se co ti ostatní? Využívají výhody spolku na
úkor těchto jedinců, proč vlastně v tom spolku jsou, proč nepřiloží také ruku k dílu? Zamysleli se někdy nad tím, co se
s jejich spolkem stane, když tito tahouni řeknou dost?
Aby se tyto spolky udržely, není tím správným řešením, aby se postarala obec, chtít stále víc a víc dotací. Tento směr nikam nevede.
Jediná cesta je ta, že bychom si měli uvědomit, proč jsme ve
spolku, podpořit tyto tahouny a přiložit ruku ke společnému
dílu. Podílet se společnými silami na akcích pořádaných spolkem a nepřemýšlet nad tím, co z toho budu mít.
Pro přehled uvádíme, jakým způsobem se snaží obec podporovat spolky a dění v obci v roce 2016.

◼ SDH

Šakvice 40 000,- Kč (na činnost), kromě tohoto příspěvku obec hradí veškeré náklady na energie klubovny,
tzn. elektřinu, vodu, plyn.

◼ FS

Hanýsek ze Šakvic 40 000,- Kč (na dopravné, krojové
vybavení a hudební produkci). Kromě tohoto příspěvku
obec hradí veškeré náklady na energie klubovny - elektřinu,
vodu, plyn.

◼ Klub

důchodců: obec hradí veškeré náklady na energie
klubovny, tzn. elektřinu, vodu, plyn.

◼ Dechové hudby Túfaranka a Fanoša Bílka: obec hradí veš-

keré náklady na energie v prostorách kinorestaurantu - jsou
využívány pro zkoušku DH. Bezplatné užívání těchto prostor bylo nabídnuto i DS Sokolka.

◼ Klub

Šakvice 10 000,- Kč (na činnost). Kromě tohoto příspěvku hradíme veškeré náklady na energie klubovny, kterou využívají společně s FS Hanýsek.

◼ Posilovna

Šakvice: je v prostorách horního patra budovy
Kinorestaurantu na ul. Pekařské. Zde obec nehradí nic. Veškeré náklady na energie pokryjí příspěvky z vybírání vstupného do posilovny.
Kromě těchto nákladů jsme pro podporu spolků a dění v obci
v minulých letech zakoupili: pivní sety (lavice a stoly), 35 setů
v částce 88 130,- Kč a dva párty stany v částce 59 690,- Kč. Tyto sety a stany jsou spolkům zapůjčovány bezplatně.
Další poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce:
Diecézní Charita Brno, Oblastní Charita Břeclav 1 000,- Kč
(na úhradu energií)
Diakonie CCE - středisko Betlém Klobouky 2 000,- Kč
(na úhradu energií)
Svaz tělesně postižených Hustopeče 3 000,- Kč (na činnost)
Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice 1 000,- Kč
(na uvedení představení Kdyby tisíc klarinetů)

◼ TJ

Sokol Šakvice 30 000,- Kč (na sportovní činnost). Kromě tohoto příspěvku obec hradí veškeré náklady související
s údržbou fotbalového hřiště, tzn. sekání trávy, zavlažování, plat pracovníka, vodu, elektřinu. Navíc jsme v letošním
roce zakoupili novou sekačku na údržbu fotbalového hřiště
v hodnotě 96 900,-Kč, prohloubili jsme studnu u fotbalového hřiště, cena 11 253,-Kč.

◼ Myslivecký

spolek Šakvice 20 000,- Kč (výsadba remízků,
biopásů a nákladů s tím spojených)

◼ ZO ČZS Šakvice 5 000,- Kč

(na činnost)

 Pozemkové úpravy
◼V

souladu s ustanovením §12 odst. 2 pozemkový úřad
zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno
a označeno v terénu podle potřeby vlastníků, a to nejdříve
po nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popř. o zřízení nebo zrušení věcného
břemene, a to na základě písemné žádosti vlastníka adresované na pozemkový úřad. Vytyčení a stabilizace hranic
pozemků po pozemkových úpravách bude pro každého
vlastníka provedeno pouze jednou na náklady státu prostřednictvím pozemkového úřadu. O vytyčení a trvalou
stabilizaci hranic pozemků doporučujeme požádat v případě, že je bude vlastník užívat sám, nebo v případě užívání
jiným uživatelem ve vlastnických hranicích (pozemek není
součástí velkého uživatelského celku). V případě, že jsou
pozemky pronajímány, pozemkový úřad doporučuje
o vytyčení a stabilizaci zatím nežádat z důvodu možného
zničení provedené stabilizace. Dle současné legislativy
může být v budoucnu o vytyčení a stabilizaci hranic pozemků v terénu požádáno kdykoliv.

◼ Pozemkové úpravy v obci Šakvice budou ukončeny zápisem

nových parcel do katastru nemovitostí. Předpokládaný zápis bude proveden v září 2016.

◼ Upozorňujeme

 Když člověk zestárne
Někdo má stáří spokojené, druhý naopak, samé trápení.
A šťastný je ten, kdo až do vysokého věku je soběstačný a není
odkázaný na pomoc druhých. I když postupem času každému
sil ubývá a nedokáže se už posadit na kolo, ale pouze se o něj
opírá, nebo si sežene starý kočárek, k tomu hůlečku a nákup si
přiveze domů v pohodě s vědomím, že není tak docela na obtíž.
Jiný si večer lehne a rána se nedočká. Taky se stává, že po dobrém obědě, si někdo na chvíli odpočine, ruce složí na stůl, hlava mu klesne a víc už o sobě neví.
A co je pravdivé? Stáří je opakované dětství s tím rozdílem, že
už se nikdo nevozí v kočárku, ale na invalidním vozíku.
A co je nejsmutnější? Úcta ke stáří je pro mnohé minulostí.
Marie Albrechtová z ulice Pekařská

O výsadbu se stará paní Tarnovská Milena, která nám darovala spoustu květin z vlastní zahrádky. Pěkný vzhled obce je
i velkou zásluhou zaměstnanců obce. Budova OÚ je plná květin zásluhou pí. Romany Brezovské. Děkujeme.
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občany, že na základě ustanovení §11 odst. 8
zákona zanikají rozhodnutím o výměně nebo přechodu
vlastnických práv k 1. 10. 2016 dosavadní nájemní smlouvy (nyní se tomu říká pachtovní smlouvy). Z těchto důvodů
si budete muset, v případě zájmu, uzavřít nové nájemní (pachtovní) smlouvy. Doporučujeme, abyste byli při uzavírání
těchto smluv opatrní, pronajali své pozemky tomu, kdo se o
pozemek bude dobře starat, bude včas platit nájem. Dobře
si smlouvu prostudujte, abyste skutečně věděli, co podepisujete. Určitě vás v nejbližších dnech osloví nebo už oslovili
zájemci. V některých případech nejvyšší cena není tím nejlepším řešením.
nezapomeňte na to, že v termínu do 31. 1. 2017 musíte podat daňové nebo dílčí daňové přiznání u příslušného
finančního úřadu (jedná se o změny v označení anebo výměře pozemků)

◼ Dále
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 Výsadba v okolí obce:

 Rekonstrukce budovy

Abychom mohli pokračovat ve výsadbě tolik chybějící zeleně
v okolí obce, předcházelo tomu zpracování nového územního
plánu a pozemkové úpravy.
Při pozemkových úpravách se nám podařilo získat pod obecní pozemky území kolem vodního díla Nové Mlýny, kde nyní
zpracováváme projekt k podání žádosti o dotaci na výsadbu
lužního lesa. Projekt pro nás zpracovává firma Arvita Otrokovice a na podzim tohoto roku chceme podat žádost o dotaci.
Abych to upřesnila, pokud půjdete po cestě k bývalému přívozu, vpravo je již vysázen obecní hájek, vlevo je plánovaná
výsadba až k přečerpávačce.
Pokud se podaří tento záměr uskutečnit, bude zalesněno území kolem vodního díla od Strachotína po přečerpávačku,
tzn. po komunikaci vedoucí na Zaječí.

záhozem. Jako doplněk budou dvě tůňky pro obojživelníky
a bude zde vysázena zeleň. Nyní ještě čekáme na vyjádření
Povodí a budeme žádat o dotaci. Odtěžená zemina se z části
rozprostře v místě, větší část se použije na rekultivaci skládky - šutrák.
◼ Tím

se dostáváme k další dost velké akci a ta se týká rekultivace šutráku (pozemek u sběrného dvora). Na tuto akci byl v loňském roce zpracován projekt firmou
EKO-BIO, spol. s r.o. Brno. Projektu předcházely hydrogeologické průzkumné práce a analýza rizik skládky odpadů.
Tyto práce pro nás provedla RNDr. Bc. Danuše Nováková
Sudoměřice. Rozpočet na tuto akci je cca 24 mil. bez DPH.
V lednu tohoto roku jsme požádali o dotaci, v srpnu jsme
dostali informaci, že dotaci jsme získali. V současné době
probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pokud vše
dobře půjde, rekultivace skládky by měla být hotová do
30. 6. 2017. V rámci rekultivace skládky budou provedeny
terénní úpravy, technická rekultivace, zpevněná plocha, odvodnění skládky, oplocení rekultivace, biologická rekultivace a staveništní komunikace. Pokusím se to vysvětlit jednoduše: ze současné skládky – šutrák se odtěží část zeminy
a odpad, skládka se utěsní, odvodní, zaveze se zeminou,
vysadí se zde stromy a keře. Za sběrným dvorem bude vybudována zpevněná plocha, kde budeme ukládat stavební
odpad. Během rekultivace skládky se nebude ukládat stavební odpad na sběrný dvůr.

◼ Další

část výsadby zeleně v okolí obce se týká části od přečerpávačky směrem na Starovičky. Tento projekt také zpracovává firma Arvita Otrokovice. Zde bude výsadba zeleně
navazovat na již vysázený lužní les v roce 2013.

◼ Dostáváme se až k polnímu hnojišti a mostku přes Štinkav-

ku. Pokud budete stát na mostku zády k obci, tak směrem
vpravo myslivci letos vysadili 500 ks stromů a až za Štinkavkou, směrem vlevo je zpracován projekt na rybník. Tento
projekt pro nás zpracoval Ing. Halaš Luděk, Brno. Rybník
bude mít vodní plochu 1ha, hloubený s nízkou zemní hrázkou dokola. Horní polovina bude vypustitelná, napouštění bude krátké trubní z odběrného objektu do otevřeného
koryta. Výpustný objekt - požerák bude klasický otevřený
se zavazovacími křídly. Břehy budou opevněny kamenným

◼V

souvislosti s modernizací a elektrizací trati Šakvice-Hustopeče se nám podařilo projednat, aby investor stavby Sprá-

kinorestaurantu

vy železniční dopravní cesty Praha, zahrnul do projektu
prodloužení podchodu na druhou stranu kolejí na vlakovém nádraží. V návaznosti na to jsme nechali zpracovat
projekt na chodník a cyklostezku z obce Šakvice na nádraží. Projekt byl zadán firmě Viadesigne s.r.o. Břeclav. Samozřejmě na chodník a cyklostezku budeme žádat o dotaci.
Pokud vše dobře půjde, realizace by měla být v roce 2018.
Když to shrnu, pokud půjdete z obce na vlakové nádraží,
tak od obce po pravé straně bude cyklostezka kombinovaná
i pro pěší, která povede až k mostu. Před mostem přejdete
na druhou stranu a v místě kde je nyní vyšlapán chodník
pro přecházení přes koleje, bude vybudován chodník, který
bude začínat u mostu a končit u kolejí. Zde vstoupíte do
podchodu a vystoupíte na nádraží. Takže tím pádem už
nebude nikdo riskovat život přebíháním přes koleje. Podél
cyklostezky až na nádraží budou vysázeny stromy.

◼ V měsíci červenci jsme provedli opravu a zateplení stávající

plechové střechy v budově kinorestaurantu nad klubovnou
Hanýsku. Opravu provedla firma Pur Izolace s.r.o. Litoměřice. Oprava spočívala v nástřiku tvrdé PUR pěny, tepelné
a vodotěsné izolace. Celková cena díla činila 249 425,-Kč
bez DPH.

◼ Současně

v budově kinorestaurantu probíhaly další práce.
V kinosále: scénické osvětlení a oprava jevištního osvětlení.
Tuto práci provedla firma MORAVE A PRÝMA, v.o.s. Brno,
částka 112 802,- Kč bez DPH.

◼V

měsíci srpu zde chceme ještě provést zemní práce související s rekonstrukcí dlažby a odkanalizováním budovy kinorestaurantu. Do konce tohoto roku plánujeme přestavět
současnou uhelnu na klubovnu pro místní spolky.

◼ Dne 11. 8. 2016 byla stavba „Rekonstrukce mostů“ předána

◼ V měsíci červenci provedla firma Tomáš Zich, Hradec Krá-

zhotoviteli FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno.
V souvislosti s uzavřením těchto mostů bude pro osobní
automobily a autobusy povolen vjezd do obce přes Isidor.
Pro ostatní dopravu bude objízdná trasa nasměrována přes
Starovičky. Most bude uzavřen od 1. 10. 2016.

lové ořez stromů u kostela, za budovou kinorestaurantu
a na ul. Hlavní v částce 14 500,-Kč.
Drahomíra Dirgasová, starostka
Ing. Jakubčík má po ukončených pozemkových úpravách,
které ruší dosavadní nájemní smlouvy, zájem o propachtování pozemků k zemědělské činnosti. Zpracování dodatečného daňového přiznání pro finanční úřad vám provede. Bližší informace jsou možné na tel.: 606 750 740, email:
zdenek298@seznam.cz nebo www.jahody.vyrobce.cz

◼ Obnova NN na ulici Hlavní. Investorem stavby je E.ON Čes-

ká republika, zhotovitele stavby RGV a.s., J. Opletala Břeclav. Termín zahájení prací byl stanoven na 10. 8. 2016,
termín ukončení prací 31. 10. 2016. Zodpovědná osoba je
Pavel Růžička, tel. 724295704, vedoucí práce na místě stavby je Ladislav Vala tel. 725259987. Prosím občany na ulici
Hlavní o trpělivost a pochopení. Obnovou NN, kdy elektrické nadzemní vedení půjde do země, dojde k rozkopání
značné části obce, zásahy budou i do rodinných domů, především fasád.

 Jahodová ďůrka - čtrnáctá - dětská
SO - 4.6.2016. Klub MAMINEK (údajně 25 členek?) vytvořil
pro návštěvníky na zahradě kinorestaurantu opravdu PŘÍJEMNÉ odpoledne. Při vstupu všechny vítaly pí.Líčeníková a
pí.Svobodová s nalepovací jmenovkou. U dlouhého a zároveň
přípravného stolu mixovaly jah.koktejl, vařily kávu a nabízely pečené dobrůtky z JAHOD (darovaných p. Jakubčíkem)
hlavně maminy pí.Podborská, pí.Hutrová s jahodovou šéfkou
pí. SOŇOU.(Jahodově oblečena, ve vlasech velkou umělou
jahodu.) Mezi dětmi „poletoval“ i pan Křižan (sám tatínek
3.dětí), který aktivně a ochotně vytvořil dětem kratší lanovou dráhu mezi dvěma stromy a též sám předvedl chůzi „Na
chůdách“. Z okna klubu se z CD přehrávače ozývala tlumená
hudba, já neodolala - s dětmi si chvíli improvizovaně a neplánovaně zasoutěžila, pak si šla sednout a ochutnávat jah.
dobrůtky a ucucávat jah. koktejl. Průběžně do 14.ďůrky přicházeli návštěvníci (někteří už i trochu víc „ovínění“. A radost
ČTRNÁCTCE určitě udělalo i 13. popických MUŽÁKŮ svým
ZPĚVEM. Při této příležitosti mě napadlo provést malou zvídavou ANKETKU ze 3. otázek položenou 10-ti CIZÍM, NÁHODNÝM návštěvníkům ĎŮREK. 1.otázka:“Který, čí SKLEP
hodnotíte jako nejlépe vybavený, nejvíce reprezentativní ?“
(8 odpovědělo - sklep AURORA - Nevědel). 2.otázka:“Ve kterém sklepě se Vám dostalo nejpřívětivějšího, milého přivítání
(bez ohledu na vybavení sklepa) ?“(Zde uvedli - u Zemanů).
3.otázka: „Jak se Vám naše vesnice líbí ?“ (Jednoznačně všech
deset odpovědělo - „Je pěkná, upravená.“) Jenom škoda, že
tuto ďůrku NESTIHLA navštívit naše pí. starostka !
- Buch -

◼K

31. 8. 2016 bylo ukončeno zasíťování pozemků u hřiště
pro výstavbu rodinných domů. Byla zde zbudována nová
komunikace, přípojky NN, vodovodní řad, kanalizační přípojky, rozhlas a veřejné osvětlení. V souvislosti s touto výstavbou se podařilo provést i zpevnění komunikace za
zahradami u fotbalového hřiště. V současné době probíhá
prodej zasíťovaných pozemků. Pro výstavbu těchto rodinných domů byla zpracována studie, která je pro stavebníky závazná. Budou zde přízemní rodinné domy, obytné
podkroví, výška půdní nadezdívky max. 1,5 m, zastřešení
sedlovou, valbovou a pultovou střechou, podlaha přízemí
0,2 až 0,5 m nad úrovní nivelety přilehlé komunikace. Stavební čára je stanovena 5 m od přední hranice pozemku
(tzn. 8 m od komunikace).

◼V

současné době je zpracována studie pro zasíťování pozemků pro výstavbu 12 rodinných domů na ulici Polní. Po
schválení této studie začneme pracovat na projektu a následné realizaci.

◼ V současné době máme zpracován projekt včetně stavební-

ho povolení na zateplení obecního úřadu včetně zbudování
archivu. Podali jsme žádost o dotaci. Jestli jsme uspěli, budeme vědět do konce tohoto roku. V souvislosti s tímto zateplením se provedla rekonstrukce kanceláří účetních a připravuje se rekonstrukce zasedací místnosti obecního úřadu.
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 Ze života MŠ a ZŠ Šakvice

 Etwinning

Školní rok 2015/2016 je za námi. Na jeho začátku jsme vítali
prvňáčky, kteří již po prázdninách budou druháci. A jaké byli
poslední týdny školního roku? Velmi bohaté na akce, ale pro
školáky i náročné na učení.
Měsíc květen byl zahájený slavnostní Akademií 2016 ke Dni
matek, tentokrát v režii mateřské školy. Vystoupení zahájily
děti ze třídy Berušky pod vedením paní učitelky M. Francové
a H. Kurkové. Děti předvedly mimořádně zdařilé představení
na motivy pohádky Ať žijí duchové. Následovalo milé vystoupení třídy Motýlci pod vedením paní učitelky L. Winterové na
jarní a maminkovské téma.

Na konec školního roku také patří slavnostní pasování předškoláků
na školáky a rozloučení s páťáky, kterým přejeme hodně úspěchů na
základních školách v Hustopečích a vždy je rádi v šakvické škole přivítáme.

Čtvrťáci si poprvé vyzkoušeli tvorbu lapbooku na téma Ekosystémy.
Cílem bylo ujasnit si jaké rostliny a jací živočichové žijí v okolí lidských
obydlí, na poli, v lese, u vody či na louce.

Výsledný plakát etwinningového projektu Co hádanky prozradí.

Po loňském úspěchu s lapbooky (interaktivní knihy, které si
žáci sami vyrobili) Lidé a čas a Přehled učiva ČJ 2. roč. jsme se
se třeťáky pustili do lapbooku Vyjmenovaná slova.

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol prožily děti zábavný a poučný den. Žáci ochutnávali exotické plody, hráli soutěže a rozvíjeli si
vědomosti.

Součástí slavnostní akce byly odměny čtyřem dívkám za
úspěšnou reprezentaci školy v plaveckých závodech škol hustopečského regionu. Suverénní vítězkou ve všech kategoriích
byla Lucie Svobodová, která bude školu reprezentovat na celostátních plaveckých závodech v Jihlavě. Následovalo vyhodnocení sběru. Neúspěšnější ve sběru papíru, hliníku a pomerančové kůry byli odměněni. A díky výtěžku ze sběru měly
děti hrazeny akce, některé úplně, jiné částečně. Byly to mobilní planetárium, divadlo Radost, výlet na hrad a program
EkoCentra. Během roku se změnil systém ve sběru – vyhodnocujeme sběr jednou ročně a děkujeme obci, že umožnila
škole odevzdávat papír ve sběrném dvoře. Od firmy Hantály
jsme dostali ocenění za 2. místo ve sběru papíru v soutěži škol
(15 500 kg) a 3. místo podle odevzdaného papíru v přepočtu
na žáka (149, 04 kg).
Přejeme všem krásné letní období prázdnin a budeme se na
vás těšit 1. září!
Lenka Havelková, ředitelka školy

V neděli 29. května se konal na fotbalovém hřišti Den dětí. Děti prožily
zábavné odpoledne ve znamení kočky. Absolvovali postupně 9 stanovišť a všichni se velmi dobře pobavili. Zajímavým zpestřením akce byla
účast šakvických hasičů.

Měsíc červen bývá pro školáky náročným obdobím kvůli
uzavírání známek, ale současně je plný zajímavých akcí. Mateřská škola absolvovala dobrodružný výlet na hrad Veveří.
Děti ze základní školy zhlédly krásné představení „Bylo nás
pět“ v brněnském divadle Radost. Před odjezdem byli žáci
poučeni o autorovi předlohy Karlu Poláčkovi i době, ve které
slavné dílo vytvořil. Díky programu EkoCentra Brno „Velká
včelí tajemství“si žáci rozšířili vědomosti o včelách, medu a
pracovali se včelím voskem, ze kterého si vyrobili přáníčka.
V posledním týdnu školy nám také vyrostlo v tělocvičně planetárium a malé i velké děti zaujatě vnímaly vyprávění a filmy
o astronomii.
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V kytičkách jsou zobrazeny všechny tvary vyjmenovaných slov, k obrázkům patří kartička s významem, které se mohou využít jako pexeso. Dominem se procvičují významy slov, na která si musí žáci dávat
pozor, liší se v nich „i/y“. Vláček slouží k procvičování doplňování „i/y“
– ke každému vyjmenovanému slovu si žáci napsali několik slov příbuzných a slova, v kterých se často píše „i“. Poslední částí je list, kam si
vypisují spojení z pracovních sešitů, ve kterých udělali chybu.

Páťáci se letos pustili do objevování Lidského těla. Někteří si s nimi
opravdu vyhráli a vymýšleli i různé hry.

Jana Sedláčková

 Noc s Andersenem
Tradiční spaní ve škole proběhlo 1. dubna a tématem bylo
180. výročí napsání pohádky Malá mořská víla. Po příchodu
do školy se děti formou losování rozdělily do družstev, následně pak obcházely šest stanovišť, kde na ně čekaly zábavné
úkoly vyžadující soustředěnost, zručnost a také týmovou hru.
Po splnění všech úkolů získalo každé družstvo dílky mapy,
která je přivedla k pokladu plnému sladkostí. Po večeři se už
všichni těšili na diskotéku, během které jsme si rozdali pamětní listy a vyhodnotili nejlepší družstvo. Unavení a ospalí
jsme se rozešli do tříd, kde už na nás čekala pohádka na dobrou noc. K rannímu vstávání jsme se zakousli do buchet, které
nám připravily maminky a rozešli se domů…
Markéta Bílková, vychovatelka ŠD
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 Den Země

 Podmořský svět

 Divadelní kroužek

 Africká pohádka

V dubnu jsme si ve školní družině připomněli Den Země a
vyrobili jsme si vlastní globus z nafouklého balonku technikou kašírování. Dětem šla práce pěkně od ruky a tak nám
družinu zdobily krásné zeměkoule…
Markéta Bílková, vychovatelka ŠD

V měsíci květnu jsme vyráběli vlastní podmořský svět. Různými technikami jsme celý týden vytvářeli rybičky, medúzy,
mořské koníky, mořské želvy, hvězdice a korály. Školní družinu nám tak zdobí obří podmořská nástěnka…
Markéta Bílková, vychovatelka ŠD

Ve čtvrtek 19. května nás navštívilo brněnské Divadlo Sandry Riedlové s úžasnou Africkou pohádkou. Hlavní hrdina černoušek Bumti se vydává na dobrodružnou výpravu za hledáním
ztracené řeky a bubínku. Cestou potkává opici, žirafu, lva a hada.
Nejen díky krásným kulisám a ději pohádky se dětem toto
představení velmi líbilo. Už nyní se těšíme na další výpravnou
pohádku, která nás v příštím školním roce pro změnu provede
krajinou ledu a sněhu- Grónskem!
Hana Kurková

 Motýlí zahrádka

 Na hradě Veveří

V měsíci květnu jsme měli možnost na vlastní oči sledovat
vývojové fáze motýlů, a to díky tzv. motýlí zahrádce. Byl to
nejlepší způsob, jak dětem zprostředkovat jednu z úžasných
proměn přírody.
Když nám dorazily ze vzdálené Anglie asi půl centimetrové
housenky, naše pozorování začalo. Housenky nám rostly před
očima, zanedlouho se zakuklily, a když kukličky praskly a
motýlci začali roztahovat křidélka, obdivovali jsme krásu baboček bodlákových. Po pár dnech jsme je vypustili na zahradě, kolem které ještě nějakou chvíli poletovali. Byla to krásná
podívaná.
Hana Kurková

Ve středu 8.6. jsme se školčátky navštívili státní hrad Veveří.
Tamní zaměstnanci pro nás připravili poutavý program. Děti
malovaly na sádrové odlitky, osahaly si středověké zbraně,
střílely z kuše na tříhlavého draka, tiskly na látku, zakusily
umu kejklířů, viděly výstavu kostýmů z českých pohádek,
práci kováře a nakonec cirkusové představení. Počasí nám
přálo, a tak si troufám napsat, že se nenašel nikdo, kdo by si
náš výlet neužil.
Hana Kurková

Letos jsme na ukončení školního
roku vybrali známou pohádku
„Princové jsou na draka“.
Protože se jedná o velmi náročnou pohádku nejen herecky,
ale i pěvecky, byly přiděleny role tak, jako každý rok, podle
schopností a nadání našich budoucích „herců“.
Některé děti vynikají ve zpěvu, jiné v tanci, nebo také v tom,
zvládnout se naučit dlouhý text.
Kdo viděl naši premiéru, byl s výběrem rolí určitě spokojen
stejně jako já. Myslím si, že každá role byla dětem šitá opravdu
na míru. V pátek 24. 6. se o tom přesvědčily děti a kamarádi
z Mateřské a Základní školy při generální zkoušce a 26. 6. měli
tuto možnost i ostatní diváci, kteří si udělali v neděli odpoledne čas a přišli se na nás podívat.
I když se jedná o naši již šestou premiéru, příprava byla opět
náročná. Bylo potřeba se naučit někdy i opravdu dlouhé texty, zazpívat píseň a zvládnout u toho i tančit a to dost rychle,
připravit kostýmy, kulisy a pódium. Ale i přes to všechno, děti
vše zvládly a předvedly své herecké nadání i tentokrát. A za to
jim patří velké „DÍKY“.
Velké poděkování patří i rodičům, kteří doma texty s dětmi
procvičují a podílejí se na přípravě velmi krásných kostýmů.
Děti, které mají zájem si příští školní rok zahrát s námi v divadelním kroužku, už teď mohou s rodiči vybírat pohádku,
kterou bychom mohli zahrát v kině na Vánoce.
Přeji všem krásné a pohodové prázdniny, plné skvělých zážitků.
Lenka Winterová, učitelka MŠ

 Něco na zub
Umíchat v míse těsto a nalít na vymazaný a moukou vysypaný
plech. Na toto tmavé těsto nalít tvarohové těsto:
2 vaničky tvarohu
3 vejce
½ hrnku krystalového cukru
1 vanilkový pudink
podle potřeby mléko
Pečeme: 180 °C, vyhřátá trouba, asi 45 minut
Věra Zemanová

Je 1. června, a tento den se slaví jako Mezinárodní den dětí.
Všichni jsme jednou byli dětmi, a i v dospělosti v každém
z nás je kousek dítěte. Odpoledne nás čeká na místním fotbalovém hřišti pohodová a hravá oslava MDD. Na každou oslavu
se hodí něco k zakousnutí. Já jsem se rozhodla pro tento den
upéct moučník nazvaný TVAROHOVÝ FEŠÁK. Je to nenáročný, jednoduchý dezert, a na hřišti všem chutnal.
Připravím si kakaové těsto :
2 hrnky polohrubé mouky
2 celá vejce
1 hrnek krystalového cukru
1 prášek do pečiva
½ hrnku oleje
1 hrnek mléka
2 lžíce kakaa

 Fotbaloví kamarádi
Na podzim jsme společně prožívali „burčákový fotbalový turnaj“. Velmi se jim u nás v Šakvicích a v okolí zalíbilo, někteří
sem jezdí na dovolené a pobyty v průběhu celého roku. Tak to
probíhalo, až na malé vyjímky, celých těch dlouhých třináct let.
I letos v červnu jsme odjeli do Kamenného Zboží na domluvený fotbalový zápas, i letos jsme postavili stany, ve kterých se
všem našim dětem i dospělákům tak dobře spalo. Čas je ale neúprosný, všem nám ukrajuje stejným dílem, a i fotbalisté musí
brát ohled na svoje zdraví. A tak čekáme, čekáme na novou „starou gardu“. Ale to nás vůbec neomezuje v tom, jak budeme dál
v kontaktu s kamarády z „kameňáku“ a jejich rodinami. Budeme
se dál vzájemně navštěvovat, i sledovat své životní a rodinné osudy. Je potřeba také poděkovat všem, kteří se už od počátku až
dodnes podíleli jakoukoliv pomocí a přičinili se o dobrou věc.
Věra Zemanová

Před třinácti lety se skupinka fotbalových nadšenců ze Šakvic
i s rodinami domluvila a odjela na turnajovou akci – fotbalové
utkání čtyř fotbalových mužstev. Nechce se mi ani psát „turnaj
starých pánů“, týkalo se to hráčů zkušených, nadšených a hlavně zapálených pro fotbalovou akci.
Odjeli jsme na celý víkend, takže bylo dost času na fotbal, na
přátelské posezení s novými kamarády z vesnice s názvem
Kamenné Zboží. Byl také časový prostor na společné výlety
v okolí Kutné Hory, Poděbrad a Nymburka. Naši noví fotbaloví
kamarádi i s rodinami přijeli zase na oplátku k nám do Šakvic,
a my jsme jim společnými silami oplatili jejich pohostinnost.
Rádi přijížděli v době šakvických hodů, účastnili se stavění
máje, prožívali hodové zvyky, byli nadšeni z krojů šakvických
stárků.
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 Jižní Morava, kraj meruněk, vína a mandloní
hnízdící páry kosů nebo jiných drobných opeřenců. Ti nosí
svým holým potomkům plný zobáček housenek, který jim
chutnají ze všeho nejvíce. Široce rozevřené zobáčky čekají až
na ně přijde řada. Nemusí se bát. Oba rodiče se pilně činí, aby
jejich potomci nestrádali ani malou chviličku. Jak nádherný
den, s blankytně modrou oblohou.
Později pak v dálce na obzoru se začínají tvoří malé bílé mráčky, jako by to byly chomáčky bavlny. Ty pak rostou do stále větších rozměrů, až se nám zdá, že jsou jich už celé kupy.
Ale co naplat. Tentokrát ani pole, ba ani tato žíznivá příroda
vláhu nedostane. Kdyby tak aspoň pár doušků, hned by bylo
líp. Poznenáhlu se začíná zvedat vítr a po dešti ani památky.
Nám zbyla už jen naděje, že snad příště zaprší. Rozpálená Palava svítí svou bělobou jurského vápence do širokého okolí
a jako by každý tento mráček odhodila bokem. Nevím, jak
dlouho to ještě potrvá, než se umoudří a daruje kraji to, na
co už dlouhou dobu čeká – vodu, nositelku života. Někdy to
čekání nemá konce. To je to, čeho se tady dostává opravdu
poskrovnu. Vody je třeba obzvlášť na jaře, aby se rostliny zasytily vláhou a minerály. Bez ní všechno strádá. Vinohrad má
kořenový systém hluboko v zemi, blíž k vodě, takže zatím nepociťuje, tak jak jiný rostliny, tuto potřebu.
Když slunce navečer zapadá za tuto naši horu, utváří neopakovatelný, barvami hýřící pohled. Je to, jako by kraj nasával
tuto krásu. Končící den pomalu uhasíná a vzduch chládne,
aby osvěžil první spáče. Obloha plná hvězd vytváří vzácné
kouzlo noci se zvuky, které sem neodlučně patří. Občas zakřičí sýček svou úzkostlivou melodii. Je krátká a přitom děsivá.
Náhle zašustí křídla sovy, nočního dravce, a ona tiše pročísne
temnotu. Jí patří lov. Žádná kořist nemá moc šancí. Všechno
má svá pravidla, ať už je to den nebo noc. Toto patří k životu i
smrti pro všechny živé tvory.
Z dáli se nese píseň chasy, vrací se ze sklepa, ovíněná tím přenáramným mokem. Jejich radost nemá konce. Je to radost ze
života. Ozývají se i psi, kteří nemají rádi rušení noci, pokud
to nejsou zrovna oni sami. Dávají to patřičně znát. Vidíte, vše
je závislý na všem a má to své zákony. Tak má život vypadat.
A noc se poznenáhlu utiší a všem dá nadechnout klidného
spánku. Počká v klidu na nový den. Den plný očekávání všecho hezkýho. Jen ať je takových dní co nejvíc. Kdybych měl
tu moc, rozdělil bych všem stejným dílem, aby byli všichni
šťastní.
Leopold Měšťan, občan Šakvic

Málokdo ví, jak krásně voní na jaře rozkvetlý vinohrad. Žádná
vůně na světě nedokáže zavonět tak mámivě, jako sad rozkvetlých mandloní, meruněk a broskví. Často vidívám tady
u nás kudlanku nábožnou. Dravec z říše hmyzu. Její trojúhelníková hlava s velikýma vypoulenýma očima slídí po své nic
netušící kořisti. Podobá se zelenému stéblu trávy, nebo snad
veliké zelené kobylce. Trochu nepozornosti, a dlouhé chápavé přední nohy jsou připraveny okamžitě zaútočit. Z těchto
nohou není úniku. Kusadla na hlavě vypadají hrozivě. Každý
neopatrný hmyz je před ní předem ztracený.
Můj pohled ulpěl na krásně rozkvetlé louce plné pracovitých
včelek, jak pilně sají z květů nektar a pyl, který neúnavně nosí
do úlů na svých nožkách. Neznají chvilku odpočinku. Kam
nedosáhne jejich sosáček, tam dosáhne motýlí , který je mnohem delší. Kolik druhů barevných motýlů poletuje z květu na
květ, aby nasytilo své bříško a zároveň opylilo každý kvítek.
Jen na některý nezapomnět! Je to živá krása, tito motýli, jakoby živé drahokamy. Ať už je to krásný modrásek, babočka
nebo otakárek, jakoby se všichni předváděli, který více hraje barvami. Z povzdálí je slyšet čmeláka, jehož mohutný tělo
je přímo proti zákonu o zemské přitažlivosti. Divím se, jak
ho vůbec unesou jeho jemná křidélka. Hluboký zvuk jeho
bzukotu ho ihned prozradí. Je to takový bručoun, ale všechno
zapadá do sebe, všechno je jako v ráji. Jedno doplňuje zase
druhý, jakoby přesně naplánovaný. Nad vodou se honí vážky
jako nějaké malé helikoptéry a po vodě utíká pavouk, který je
pro toto prostředí stvořený. Jiný druh si v rákosinách splétá
své sítě, do kterých chytá nepozorné mouchy a jiný hmyz. Občas šplouchne voda, jak rybky dovádějí na hladině. Z rákosí se
ozývá rákosníček, jakoby chtěl překřičet kuňkání skokanů při
jejich milostných hrátkách. Každý ráno je jinší, jinak krásný
a kouzelný. Stačí jen v klidu pozorovat tuto úžasnou přírodu.
V ranním slunci se třpytí kapičky rosy, který ulpěly na síti zas
jinšího pavouka. Jsou to jakoby drahocenný perle na překrásným náhrdelníku. Všude je vidět tato krása. Pavouk už jen
čeká, až mu ta důmyslná síť oschne. Lehounký vánek zachvěje
pavučinou, jako by chtěl vyplašit lovce na síti. Ten nepodlehne falešnýmu zachvění. Je to zkušený lovec. Když pak slunce
začne stoupat čím dál výš na oblohu, je vidět, jak teplo stoupá nahoru po stráni a zvláštně se chvěje a vlní, když ohřívá
Matičku Zem. Je to jakoby tichý tanec pro všechno živé. No
a lidi, ti hledají stín pod větvemi košaté staré lípy, která pamatuje mnohý události našeho kraje. V korunách stromů hašteří
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 Slovníček šakvické mluvy
Jelikož nářečí je mnohdy tak málo srozumitelný pro všechny
lidi, tady si každý může přečíst, co ho zajímá. V Šakvicích se
mluvívalo vždycky na Ú (dostanú, donesú, dajú). Ve vedlejších Popicích už se mluvilo na Ó (nejsó, nemajó, přinesó), třeba v Šitbořicích zas na É (bele, nebele, sehnale). Takže jak vidíte, každá ta obec má svou osobitou řeč. Má na to vliv složení
obyvatel, kteří se po válce přistěhovali do opuštěných vesnic.
Mnohý vesnice byly Sudety a tý se musely vystěhovat. Tak, jak

mluvíme my v Šakvicích, se mně ale líbí. Ono je to hodně na
zvyku. Všimněte si, jak ta naše řeč je hezká. Že máte taky hezký pocit? Dnes už většina lidí mluví aspoň částečně spisovně,
takže tá stará mluva začíná zanikat. No a já nechcu, aby zanikla úplně. Doma se už taky tak postaru nemluví, anebo jen
málo. Věřím, že mnozí si rádi přečtou významy šakvických
slov. Když nepochopíme slova, nemůžeme správně pochopit
ani celý věty.
Leopold Měšťan

bída – dvoukolák
biránky – dětská hra s kuličkami
buchýř – močový měchýř
butela – stárkovská sklenice na víno
casna – lehká žena
cípatka – plachta
cochat, pocochat - nedojíst
cucák – nevyzrálý kluk
cúfat – couvat
čaragy – řádkovací hrábě na řepu
čundr – klouzačka
čundrovat – klouzat se
čimčarák – vrabec
ďobek – drobek
doderek – ukončení draní peří
ďupa – zadek
fafrňochy – vzít si oblečení (hadry)
falář – kněz
flek – kousek gumy na lepení duše; místo
frfňat se – rýpat se v jídle
frkat – smrkat
glombidlo – nešika, vysoký člověk s houpavou chůzí
hrát na děcka – dětská hra s balónkem (o zeď)
hrát na zaháňku – dětská hra s balónkem (na dálku)
hungačka - houpačka
hungat se – houpat se
chrústat – kousat, křoupat
káčerky – brusle na klíček
kalíšek – vyškvařený vosk s knotem
kamínky – chlapecká hra s pěti kamínky
kastlák – vůz s vysokýma bočnicemi (většinou na dřevo)
klačit – tlačit
klumprt – nepotřebná, zbytečná věc
kochat – kuchat vnitřnosti
kolomastyka – prak
kostn – komoda, skříň se šuflatama na prádlo
koštůvka – pohárek na víno, koštovačka
kotlačka – plod lopuchu
krachnút (něco) – prasknout, zlomit se
kraksňa – bedýnka na nářadí
kríf – krev
kříkopa – příkop
lajtna – deska (na stavbách)
lódna – nádoba na maso, resp. na maltu
lokajka – motorák, krátký vlak
lubový (maso) – libové
luskaná, dřív húžky – hra podobná baseballu
mastílko – štěteček z pírek na tuk

materija – hnis
modyš – hra děvčat (na monogramu s kamínkem)
mrčna – stále mrčící člověk
mrchla – někdo, komu všechno moc dlouho trvá
náčiní – nádobí
nacohnit – naliskat, nafackovat
nesrsta – nezdvořák
ňuhňa – mluví přes nos, není mu rozumět
ofrklej (někdo) – drzý, moc si dovolující
ostat, zostat – zůstat
ošústat – omést (např. zeď)
Palava – Pavlov
panák – mandel, tj. snopy skládaný do kříže
pčikat – kýchat
pechárek – plechovka (od konzervy)
pincas – kousek košile vyčnívající z gatí
postnica – motyka veliká jak rýč na odkopávání hlíny
Pupice – Popice
rajtovat – jet na koni, být neposedný
rócačka – velikonoční šlahačka
rochňat se – koupat se
skřenčelé – zkřehlé, zmrzlé (prsty)
skřipka – chřipka
šlajfovat – rovnat zorané pole bránama; brzdit
šlic – spára v omítce
smotlacha – lajdák, nešika
snítko – smítko, nečistota
šlupek – schodek ve vchodu do domu
šormajzl – jídlo (fazole, kroupy, škvarky)
šprdlat – kvedlat
Štarvičky – Starovičky
štoček – stolek na bourání (rozřezávání) masa z prasete
štuc – rukávník (místo rukavic)
štucl – úder klouby prstů po hlavě, štulec
štupr – koštýř
štych – špatné pozadí bečky, kterým načichne později i víno
štych – steh při šití; karbanický výraz
šúrek – pytlík
šústek – nevyzrálý mladý kluk
švirgat – šilhat
štrachat se – namáhavě se pohybovat
šudlat – žmoulat
Trachtín – Strachotín
trykáče – spodní prádlo
uklohnit – uvařit
výpustek – zapuštěný vchod do domu
zakuntlovaný – zasukovaný, spletený
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 Upevňujeme vztahy s naší družební obcí
Naše paní starostka jsou hlava. A to pomazaná. Neb nikdo
jiný by nevymyslel takový husarský kousek. Vybrat repre
mančaft za naši krásnou dědinku a onen mančaft vyslat na
misi do družební obce v zahraničí. Ta se jmenuje Velké Orviště, je kousek od krásného slovenského města Piešťany a žijí
tam velmi příjemní domorodci – rybáři. Když jsem byl pověřen vážným úkolem vybrat a sestavit team šakvických rybářů,
trochu jsem se toho lekl. Neb – dobrých rybářů v Šakvicích je
spousta. Ale reprezentantů obce v dalekém zahraničí? To není
jen tak. Vsadil jsem na osvědčené. Tedy vybrán byl Zdeňa jedna a Zdeňa dvě. A k nim Pepík. Už jen ta jména – sám nositel
dědictví předků!

Našli jsme je. Dobře naložené, příjemné chlapíky, kteří nás přivítali po slovansku, tedy štamprdlí výtečné slivovice a vřelým
slovem. Chleba jaksi chyběl. Dostali jsme rezervovaná místa
(prý nejlepší u celého rybníku), lístečky na pivo a guláš a poté
jsme se vrhli na detailní přípravu. Tedy – vybalit, usadit židle,
rozestavit držáky na pruty, zkompletovat udice a poté obřadně pokleknout u vody a namrmlat hlasem bodrým tu nejlepší
rybářskou modlitbu ku svatému Petrovi, kterou jsme všichni
tři znali. Člověk nikdy neví, že jo? Měli jsme ještě chvíli čas,
tak kapitán vytáhl dobré moravské, pohostili jsme naše nové
přátele, sami se neošidili a čekali jsme. A přišlo to. Trubka,
jejíž zvuk se po ránu nesl nad vodičkou, jak zloděj v sednici.
Tedy – lehce, ladně a obezřetně v očekávání věcí příštích.
Vrhli jsme tam krmení. Každý pomalu strhal vnadicí prak,
abychom celé kýble stačili do našeho lovného místa narvat.
Když to dopleskalo, zklidnila se hladina, spokojeně jsme konstatovali, že další část naší repre je završena. Zůstávalo jediné –
– upevnit na háčky ono „úžasné“, zaměřit cíl a „Vrhnout“. Inu,
vrhli jsme. Sedli do křesílek, dali cosi na posilněnou a čekali.
Půl hodiny. Hodinu. Dvě. Pět. A když ten maraton odpískali,
my pořád ještě nevěřícně čučeli. Neb krom doplnění kalorií
speci guláškem, vychlazeným škopíkem pivínka, prohlubováním družby s členy místního rybářského spolku a vážnou
diplomaticky vedenou diskusí s panem starostou – nic. Vůbec
nic. A ještě jednou zase nic. My tam vyseděli tři ďůlky, udělali si mozoly na sedací části našich krásných, vysportovaných
těl, skřípáním zubů jsme si je každý zkrátili o dva milimetry
a zase – nic.

A po schválení složení teamu nastalo období náročných příprav. Strategie lovu. Výběr a příprava krmení. Volba nástrah.
Montáže, krmítka, háčky. Věda. A ty nekončící každodenní
diskuse ve sklépku u kapitána Teamu Zdeňůrka jedna. Při
nich mizel pohárik za pohárikem v našich stále žíznivých
hrdlech. Ale konečného sladění všech cílů jsme se postupně
dopracovali.
A pak to přišlo. Vaření, míchání, aromatizování, dipování.
Vám to nic neříká? No to je přeci rybářská alchymie. Tajná!
Aby nás nikdo nevyfoukl. A tím spíš u bratří Slováků. Tam
musíme dojet, zakrmit, nahodit a po celodenní dřině bezkonkurenčně zvítězit. Tak jsme to vymysleli.

Třeba upřímně přiznat, že jsme byli jako reprezentanti naší
obce bezkonkurenční. Ze čtrnácti zúčastněných teamů jsme
obsadili velmi ceněné, vysoce honorované a uznávané čtrnácté místo . No – komu se to jen tak podaří? Přijet, uvidět a být
poslední. Všichni naši noví kamarádi nás utěšovali. Prý – až
my přijedeme k vám do Šakvic, tak nám naši pohostinnost
vrátíte. No - o tom naši milí bratři Slováci vůbec, ale vůbec
nepochybujte. Naše „Žumpa“ – ta se s vámi mazat nebude.
Tady vám to vrátíme i s úroky. A můžete si s sebou vzít i čabajky a stejně nepochodíte. Nicméně – rozhodli jsme se, že za
skvělý gulášek, dobré pivko, úžasnou slivovičku a všechny ty
báječné lidičky, kteří nás přijali opravdu bratrsky, s otevřenou
náručí i srdéčkem, se budeme revanšovat. Pěkně po moravsku. Tedy někde v přítmí sklépku, se sklenkou dobrého vínka
a otevřenou náručí.
Dobří lidé by k sobě měli najít rovnou cestu. A my jsme poznali skutečně prima lidi. Díky!
Josef Grofek

Přišel onen den „D“. V půl čtvrté ráno nakládka všeho vybavení do babičky Astřičky. Pak usazení mančaftu a povel
„Vpřed“. I vyrazili jsme. Nabrali směr – Břeclav, Hodonín a
pak hurá za hranice. Astřička si spokojeně předla a my během cesty spřádali smělé cíle. A hlavně se utápěli v představě
vítězů, ověnčených vavříny slávy. Závody měly zahájit v sedm
ráno slavnostní fanfárou. Byli jsme tam s drobnou časovou
rezervou a s vážným výrazem ve tvářích, jak se přeci sluší na
repre Šakvic, jsme se na konci obce vydali hledat organizátory.

12

 OREL „Víra – naděje – láska“
Orel je česká sportovní organizace, která byla založena na
počátku 20. století katolickými sportovci. Určit přesné datum
jeho vzniku je problematické, neboť vznikal postupně zakládáním a slučováním lokálních katolických spolků na přelomu
19. a 20. století, samotná organizace považuje za rok svého
založení rok 1909, kdy se sjednotil název a vzniklo řádné jednotné vedení organizace na Moravě a provizorní v Čechách.
V době první republiky byl Orel se zhruba 35 000 členy v roce
1931 po daleko početnější České obci sokolské druhou největší sportovní organizací v tehdejším Československu. Orel
staví svoji činnost na křesťanských základech a věnuje se především sportu pro všechny a práci s mládeží.

z č.p. 169 – členové cvičenci, Jakub Svoboda ml. z č.p. 65
s manželkou Leopoldinou pocházející z č.p. 92 členové a cvičenci, rodina Majovských - schovanka Věra – členka cvičenkyně z č.p. 297.

Orlové pořádali Orelské slety.
První slet se konal v bouřlivém ovzduší roku 1909 ve Vyškově.
II. zemský slet v Kroměříži v roce 1910 – pod heslem „Vždy se
tu muselo bojovat o své bytí tj. o základní demokratické právo
svobody svědomí a náboženského vyznání“
1929 Celostátní slet Orla v Praze
Od prvního vystoupení ve Vyškově v roce 1909 kdy počet cvičenců se čítal na stovky, roste OREL tak, že po dvaceti letech
(1909-1929) vystupuje v Praze na Strahovském stadionu již
přes 50 000 cvičenců. Tomuto sletu přihlížel též prezident T.
G. Masaryk a četní významní zahraniční hosté. „Přejme Orlu,
aby dále mohutněl a stále dospíval k lepšímu životu národa“.

Otevření Orlovny v roce 1928 – cvičení žen na cvičišti na veřejném vystoupení v roce 1928, tehdy byl farářem Cyril Škopík a kostelníky byli
Jaroslav Papež z č.p. 274, Gron Jakub z č.p. 15 a Osyka starší z č.p. 341.

Dobová fotografie - Orelský kroj byl v barvě modro – bílé a olivově zelené a to cvičební i slavnostní i s čepicí s odznakem Orla a s „kohoutím
perem“ za ním.

OREL – orlovna v Šakvicích
Tělovýchovná katolická náboženská organizace byla ustanovena – založena v Šakvicích v roce 1928. Zákládajícími členy
byli Holásek Stanislav č.p. 25 - náčelník, Karas Václav č.p. - 19
člen zakládající, Karas Jaroslav syn – člen cvičenec, Karas
Josef č.p. 21 – člen zakládající, Mík František č.p. 39 – člen
zakládající, jeho bratr Josef Mík č.p. 167 – člen zakládající,
Štrůbl Miroslav z č.p. 18 – člen cvičenec, Bílek Miloš z č.p. 20 –
– výbor cvičenec, Papež Josef z č.p. 29 – člen tělocvikář cvičenec, Gron Jakub z č.p. 145 – člen cvičenec, rodina Gronová
z č.p. 52 – zakládající členové, rodina Albrechtová z č.p. 46 –
– dcera Josefa cvičenkyně, Svoboda Jan z č.p. 62 – cvičenec
člen, Václav Franc z č.p. 38 – člen cvičenec, Pavel Bílek ml.
z č.p. 155 – člen zakládající, Hynek Franc z č.p. 202 – člen
cvičenec, rodina Kánská z č.p. 9, rodina Václava Feigerleho
z č.p. 185 – zároveň i hudebník Orelské dechové kapely, rodina Svobodová z č.p. 121, také rodina Šuralová – Bystřická z č.p. 161 – člen ve výboru, také rodina Gänsdorferová

Orel v Šakvicích měl také svou dechovou hudbu. V dechové
Orelské hudbě hráli a působili pod vedením kapelníka Rudolfa Štrůbla z č. 18 pak na domě 356, tito členové - Novák František st. z č. 228 na velký buben a jeho syn Novák František
na klarinet a bratr Miroslav Štrůbl ml. z č.p. 18, dále Václav
Feigerle z č. 185 na klarinet a na malý bubínek Štěpán Papež
rovněž z č.p. 185, na trubku Kurc Antonín z č.p. 273, na heligon jeho bratr Kurc Leopold z č.p. 263, na křídlovku další
Kurc Jakub z č.p. 237.
OREL – orlovna v Šakvicích
V Šakvicích založena byla v roce 1929 budova jednoty orlovské a postavena na pozemku patřícím k faře na čísle 306 na
ulici Pekařské členy zakládajícími.
ORLOVNA - v nižší jednopatrové budově byl zřízen především velký sál, který měl hlavní účel jako tělocvična vybavená
cvičebním nářadím a zároveň byl provozován jako taneční sál
pro pořádání tanečních zábav, hodů apod., ale i jako promítací
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 Umíme chodit?
sál pro tehdy zřízené kino „Vesmír“ s promítacím plátnem na
jevišti a promítací kabinou vybavenou promítacím přístrojem
AEG – tehdy jen na jeden promítací díl – buben. V sále v přízemí bylo zřízeno jeviště, vybavené kulisami pro pořádání
divadelních představení členů ochotnického divadelního souboru. Vedle kabiny byl zřízen i výčep piva pro pořádání plesů,
zábav, svateb apod. V podsklepení jeviště byl zřízen tzv. velký
„šroťák“ – šrotovník, již tehdy na pohon elektrickým proudem, pro všechny občany v obci.

dově ústřední topení, tak si každý z nich přinesl na zatopení
v kabině divadelní vedle jeviště, několik polínek na zatopení
v malých kamínkách.
Výňatek z kroniky paní Anny Gronové 1891-1972 z domu
č.p. 52 citace:
„Po roce 1928-1929 bylo zřízeno v Orlovně kino nazývané
tehdy „Vesmír“ a bylo vybaveno jedním promítacím strojem
značky AEG s uhlíkovým obloukovým prosvěcováním v promítací kabině. Film hnědý měl tehdy asi 4-5 dílů-kotoučů-bubnů filmů při každém promítání. Kromě toho bylo promítací zařízení doplněno promítáním barevných diapositivů
i skloubeno s doprovodem hudby z gramofonu z promítací
kabiny tehdy i s mikrofonem.
Po roce 1928‒1939 byl pověřen vedením Kina vždy některý
z členů zastupujících výboru Orla. Od roku 1940‒1945 byl pověřen vedením Kina tehdejší farář pan Cyril Škopík – ten pak
vždy v neděli odpoledne promítal diapositivy náboženských
témat s pomocníkem a to panem Jaroslavem Karasem, svobodným rolníkem z č.p. 19.“

V místnosti vedle výčepu byla také zřízena tzv. „REIEESENKA“ – pokladníkem byl p. František Tým z č. p. 55.
K cvičení členů a členek bylo zřízeno na zahradě tzv. „cvičiště“ kde se konalo „veřejné cvičení“ žen a můžu. Cvičiště
– zahrada Orlovny – bylo tehdy osázeno dokola keři a stromy s bílými a červenými bobulemi. Při besídkách, cvičeních
a různých vystoupeních se pod nimi na lávkách dobře sedělo
a přihlíželo vystoupením cvičenců.
Cvičební sál byl vybaven pro cvičení - žíněnkami, přeskakovacími kozami, hrazdou, bradly i kruhy, také volejbalovou
sítí a dalším nářadím. Pro pořádání tanečních zábav, plesů
a svateb členů, ale i pro promítání filmových představení –
byla v sále a v podsálí zřízena tzv. „galerie“ pod promítacím
oknem a vpravo v předsálí byla zřízena tzv. „lóž“ pro několik
osob a na stěně lóže byl nápis „orelský“ – vlast – víra – naděje.

tento se asi po více jak dvaceti letech začal hlásit a prořezávat
ven. Musel být tedy chirurgicky vyňat na oddělení chirurgie
v Hustopečích. Dodnes jej mám uschován. (Svoboda Jan, promítač, z č.p. 62)

Metoda, která pomáhá od bolesti zad
Spirální stabilizace páteře (také SM systém nebo SPS metoda)
je metoda, která vede ke správnému držení těla, odstraňování
svalového napětí, regeneraci meziobralových plotének a prevenci degenerace páteře. Léčí skoliózu a vadné držení těla.
Je úspěšná u výhřezu meziobratlového disku bez nutnosti
operace. Je vhodná jak v rámci předoperačních příprav, tak
i v rámci péče pooperační, kdy zmírňuje bolesti a pomáhá
předcházet nutnosti další operace.
Sedavý způsob života vede ke svalové nerovnováze. Sedíme
v práci u počítače, u stolu v době jídla a na gauči u televize.
V sedě napětí svalů podél páteře narůstá, břicho naopak odpočívá. Dochází ke zkracování svalů a stlačování meziobratlových disků, popisuje Patricie Kizeková, cvičitelka zdravotní
tělovýchovy. Dále zmiňuje, že podobně dáváme tělu zabrat
při sportech, chůzi a běhu. Nejvýraznějším faktorem je ohnutí vpřed, předklon hlavy, špatná osa těla přetěžující páteř
a nezapojené břicho. Základem osového postavení je zapojení šikmých břišních svalů a relaxace svalů paravertebrálních.
Cvičení nás naučí zapojit břicho, dostat tělo do osy a posune
nás od svalové nerovnováhy k balanci.
Cvičení je založeno na současném posilování a protahování
svalstva pomocí postupně narůstajícímu odporu lana. Cvičením dochází k aktivaci svalových řetězců, které fungují jako
vztlaková síla - aktivujeme svalový korzet, který drží páteř směrem vzhůru a umožňuje regeneraci meziobratlových disků.
SM metoda je vhodná pro všechny, od dětí po seniory. Začít
je možné kdykoliv, v jakékoliv kondici. Těhotným ženám cvičení přináší rovněž blahodárnou úlevu od bolesti v bedrech.
Metoda má výborné účinky i na sportovce, kteří jednostranně zatěžují určitou svalovou skupinu. „I rekreační sport na
týdenní bázi přetíží svalovou skupinu, důsledkem je pak její
zkracení“, vysvětluje Patricie. Spirální stabilizace pomáhá
svaly zrelaxovat a kompenzovat jednostrannost sportu (tenisová či squashová raketa, hokejka, golfová hůl - vše hrajeme
na jednu stranu).

Za 2. světové války byli i členové Sokola a Orla ze Šakvic perzekuování. Byli věznění asi dva týdny byli v Kounicových kolejích v Brně a to pan Mík František č.p. 39, Bílek Miloš č.p. 20 –
– syn největšího rolníka Pavla Bílka, Karas Václav svobodný
syn starosty (před rokem 1938) - Václava Karase z č.p. 19, dále
učitel a člen Orla Václav Bystřický č.p. 161 a zakládající člen
Orla z č.p. 25.
Po roce 1945
Orel byl v roce 1945 obnoven. VIII. sjezd Orla se konal v roce 1947, zde Orel odmítl snahy o jednotnou tělovýchovu
v Československu. V roce 1948 byla organizace rozpuštěna
znovu, tělovýchovné organizace byly státem začleněny do socialistického výchovného systému, zprvu pod názvem Sokol,
jednotné tělovýchovné organizace. Během krátkého období
roku 1968 se podařilo ustavit přípravný výbor Orla a dalších
rozpuštěných organizací. Normalizační proces po srpnu 1968
tyto snahy rázně umlčel, v tělovýchově se konference ČSTV
v červnu 1969 plně postavila za KSČ a jednotnou tělovýchovu. Znovu obnoven byl Orel v roce 1990.
Po roce 1948 bylo kino Vesmír, jako všechny kina v ČSR, zestátněno.
Po roce 1948 byla tato budova převzata místním Sokolem pod
názvem Kulturní dům a po roce 1989 bylo přestavěno zařízení
v nové moderní kino s novými moderními promítacími přístroji a byl při tom zřízen i tzv. KINO-RESTAURANT.
Jan Svoboda, ul.Hlavní č.p. 62, věk 87 let

 Bylinkami proti nežádoucímu hmyzu
„Promítači“ – tedy Ti, kteří promítali filmy v šakvickém kině
„Vesmír“ museli nejprve složit „promítačskou zkoušku“. První
kdo složil tuto zkoušku byl jeden ze zakládajících členů Orla
Tým Jan z č.p. 266, další pak byli pan Kutálek z č.p. 75, Rudolf
Svoboda z č.p. 121, Svoboda Jan z č.p. 62, Jan Führer z č.p. 304
a po roce 1989 Jiří Svoboda z č.p. 350.

Komáři - vhodným řešením, je osázet truhlíky levandulí,
mátou, měsíčkem nebo rozmarýnem a umístit je na okenní
parapet. Při posezení na terase můžete na stůl rozmístit sklenice naplněné vodou, ve které jsou plátky citronu, větvičky máty
nebo rozmarýnu, kapky levandulového oleje a zapálená plovoucí svíčka

Ukázka Vysvědčení promítače:
Číslo 10, 783-v/30-48 Vysvědčení v Brně dne 5. března 1948
dle §11 Ministerstva… zák. č. 191/1912 ze dne 18. září 1912
potvrzuje, že Jan Svoboda narozen 27. 12. 1929 v Šakvicích,
příslušný do Šakvic, byl po složení zkoušky, již se podrobil
1. března 1948 před komisí Zemského národního výboru
v Brně seznán způsobilým k samostatné obsluze Kinematografických strojů při veřejných Kinematografických představeních.
Autentický zážitek: Při promítání filmů docházelo velice často k požárům – vznícení filmové pásky, která byla z vysoce
hořlavého materiálu. Při jednom z promítání došlo k vznícení
filmu, kdy při snaze zachránit ten film, aby nedošlo k zničení
celého kotouče-bubnu filmu, promítač já Jan Svoboda č.p. 62
jsem při hašení tohoto požáru rozbil loktem sklo promítací
kabiny, neboť v kabině bylo tolik kouře, že nebylo možno dýchat. Úlomek skla z okna promítací kabiny mi zůstal v lokti,

První zahájení hodů před vyzdobenou novou budovou Orlovny se konalo za účasti členů a členek starších i mladších
v roce 1929 při dechové Orelské hudbě pod vedením kapelníka Rudolfa Štrubla z č.p. 89 ulice Horní Doliny. V dalších
letech až do roku 1939 se zde pořádali i různá divadelní představení členů ze souboru ochotnického. Členové při a před
nacvičováním hlavně v zimních obdobích, kdy nebylo v bu-
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Skupinové cvičení umožňuje se blíže seznámit s touto metodou. Jeho cílem je prevence a regenerace. Kurzy jsou určené pro
začátečníky i pokročilé. Cvičí se v pohodlném oděvu, bosky.
V základním kurzu se naučíte 12 cviků, které každému umožní zacvičit si doma 15 minutovou sestavu a předcházet tak
aktivně bolesti zad. Pokročilé kurzy rozvíjí základní cviky
s cílem implementovat správné držení těla do chůze a běhu.
Termíny kurzů najdete v září na plakátech a webových stránkách obce Šakvice. Přejeme záda bez bolesti.
Patricie Kizeková, Zuzana Francová

Mouchy - nepříjemnému bzučení v pokoji zabráníte, když na
okno nebo ke dveřím postavíte květináč s bazalkou, mouchy
totiž její vůni nesnáší.
Moli - do regálu ve špíži nebo na poličky v kuchyňské lince
položte pár lístků bobkového listu a budete mít po trápení.
Do skříně s oblečením můžete proti molům zavěsit kytičku
levandule.
Svobodová Kateřina
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 Oslava svátku sv. Floriána, patrona hasičů, dne 15. 5. 2016 v kostele sv. Barbory
v Šakvicích, spojená se svěcením praporu, stříkačky a auta SDH Šakvice

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 31. prosince 2016. Těšíme se na vaše příspěvky.
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