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Redakční rada a zastupitelstvo obce přejí všem hezké léto a více deště. Pište, vydá se to příště !

Poděkování

Deník
starostky

Tímto DĚKUJI pí. Z. Snášelové, ul. Hlavní č. 528 za
poskytnutí RYCHLÉ POMOCI při úraze mé mamky pí. M. Albrechtové (89 let) ul. Pekařská č. 188 dne
27. 1. 2017. Podotýkám, tehdy SILNĚ mrzlo a transport
rychlou záchrannou službou byl nebezpečný. Také
DĚKUJI manželům Prátovým ul. Na Pustých č. 380 za
další následnou POMOC.
D. Buchtová

starostky

 Co se nám podařilo od začátku roku

V příštím roce se budeme snažit ještě provést venkovní úpravy a fasádu.
Pro velký zájem veřejnosti chystáme den otevřených dveří.
O termínu budete včas informováni.
◼ Probíhá

zateplení školy a rekonstrukce střechy budovy ZŠ.
Tyto práce by měly být hotové do konce prázdnin. Během
prázdnin bude ještě probíhat v budově ZŠ rekonstrukce sociálek v přízemí

V jarních měsících se provedl řez a hnojení stromů a keřů na
ul. Hlavní, dosadily se stromy a keře, které uschly, kolem
kostela byly vysázeny keře

zrealizovat

◼ Byla

◼ Dětem jsme zakoupili další hrací prvek na dětské hřiště, a to

dokončena rekonstrukce chodníků Votavova ulička,
Kopeček, před prodejnou COOP, ulička u kostela a chodník
včetně odvodnění na hřbitově. V souvislosti s touto rekonstrukcí byla provedena rekonstrukce kanalizace ve Votavové uličce, byla opravena studna na Kopečku a opraveno
okolí včetně vodovodní šachty před jednotou COOP

◼ Podél

polních cest jsme vysadili 50 ks javoru babyka a 50 ks
javoru mléč

skluzavku včetně prolézaček ve tvaru slona

Jenom díky usilovné práci zaměstnanců obce se můžeme těšit
z vysázené zeleně a krásně osázené obce. Na každém kroku
vidíte truhlíky plné květin, o které se s láskou a vzornou péčí
starají paní Brezovská a brigádnicky během sezony paní Tarnowská a paní Balgová. Paní Tarnowská se snaží také velkou
část květin sama vypěstovat, a tím nám šetří nemalé peníze, za
což ji patří velké poděkování. Má spoustu nápadů a inspirací.
O krásnou skalku u hřbitova se stará za pomoci našich zaměstnanců sl. Svobodová K. A určitě mně dají všichni za pravdu, že okolí hřbitova je opravdu krásné a plné květin. Symbolizuje úctu a lásku k našim předkům.
Protože bez vody by to opravdu nešlo, pan Polomini a pan
Šural neustále zalévají a zalévají nebo zase sečou a sečou. Zde
nám moc pomáhá cisterna zapůjčená od SDH Šakvice. Bez
pana Konečného, který nám také brigádnicky vypomáhá přes
sezónu, to také nejde, protože na sekání je toho tolik, že občas
nevíme, kde dřív začít. Navíc nám k tomu přibyl les o rozloze
6,6 ha. Zde, když se začne sekat, tak 14 dnů se nikdo nezastaví,
Možná si někteří z vás ani nestačili všimnout, že na opačném
konci obce nám vyrůstá nový les s mokřady, který začíná být
plný života.

◼ Byla provedena rekonstrukce zasedací místnosti v budově OÚ

◼ Byla

dokončena rekonstrukce budovy kinorestaurantu na
ul. Pekařské č. 306

◼V

jarních měsících nás nepříjemně překvapila na ul.Pekařské na dvou místech propadlá vozovka. Kamerovou zkouškou bylo zjištěno, že kanalizace i vodovod jsou v pořádku.
V současné době je kaverna zasypána a až dojde k dosednutí materiálu, bude provedena oprava asfaltu

◼ O výsadbu květin před jednotou COOP se postarala sl. Ka-

teřina Svobodová, které touto cestou děkujeme

Byly provedeny: zednické práce, elektroinstalace, výmalba,
výměna dveří, bourání příčky, voda, odpady, topení, rekonstrukce vzduchotechniky, rekonstrukce balkonu včetně zábradlí a přístřešku, broušení mramorové podlahy

◼ Byla

zahájena rekultivace skládky. Práce by měly být ukončeny do konce tohoto roku

Zrekonstruované prostory budou sloužit jako zázemí pro
hasiče, novou knihovnu a prostory na soukromé oslavy,
přednášky, školení atd.
Díky této rekonstrukci se z budovy postupně stává tzv. centrum volného času:
• v podkroví se nachází posilovna
• v prvním patře klubovna Hanýsku a Klubu maminek
• v přízemí: kinosál, knihovna a prostory pro konání různých
oslav, prostory pro zkoušky dechových hudeb
• sklep – klubovna hasičů
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Výsadba:
◼ Stejně

jako v předešlých letech i letos jsme pokračovali ve
výsadbě stromů. Byl upraven pozemek na Cípech a vysadili
jsme zde 62 mandloní, 5 višní, 5 švestek, 6 rynglí, 2 jabloně,
5 meruňek, 6 třešní, 3 asijské hrušky

Alejím kolem polních cest se celkem daří a když občas uschne
nějaký strom, tak se snažíme na jeho místo hned zasadit druhý
strom. Samozřejmě zde také sečeme trávu a stromy zaléváme.
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Tato černá skládka se objevila u polního hnojiště. Pokud
někdo pozná svoje věci, ať se upřímně zastydí před dětmi
a vnuky. Pokud si někdo vzpomene, čí by to mohlo být, prosím, nahlásit na obec. Černá skládka se objevila poslední víkend v červnu u polního hnojiště.
Nesmíme také zapomenout na pana Gansdorfera, který se
stará o vzorný chod ČOV. Touto cestou také upozorňujeme
občany, aby tuky nevylévali do odpadu. Prosím, dávejte je do
PET lahví, které potom můžete odevzdat na sběrném dvoře.
Protože chceme mít kolem obce co nejvíc zeleně, podali jsme
žádost o dotaci na Realizaci USES (územní systém ekologické stability)–LBC Písečné díly a LBK Podél svodného kanálu,
k.ú. Šakvice, z OPŽP, Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3: Posílit
přirozené funkce krajiny.
Žádost prošla formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti,
byla schválena Řídícím výborem. V současné době probíhá
příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení. Pokud
bude vše pokračovat bez problémů, s výsadbou by se mělo začít na podzim tohoto roku. V rámci projektu bude provedena
výsadba stromů především lesního charakteru, výsadba travního porostu, tvorba tůní a výsadba krajových odrůd ovocných dřevin. Výsadba bude provedena na p. č. 2439/1 a 2426/1
o celkové výměře 83 530 m2.
Celkové výdaje tohoto projektu jsou 6 552 416,90 Kč, způsobilé výdaje 5 963 069,68 Kč, nezpůsobilé výdaje 589 347,22 Kč.
V současné době jsme také podali další žádost o dotaci a to na
krajinné úpravy v okolí rybníka.
Co se týká samotného rybníka, máme už územní rozhodnutí a nyní pracujeme na stavebním povolení. Jakmile to bude
všechno hotové, budeme žádat o dotaci na rybník.
Také máme rozpracován ještě projekt na mokřady a na zalesnění, týká se p. č. 3083 (naproti polního hnojiště).

Když to shrnu, opravdu máme co dělat: alej k přehradě, na Zaječí, k polnímu hnojišti, u sběrného dvora, na hřišti, Cípy, na
bývalé luži, celá ul. Hlavní, les u Štinkavky, les u přehrady, park
Isidor, dětská hřiště, MŠ, ZŠ, veřejná prostranství a okolí obce.
Za tuto práci opravdu patří velký dík našim zaměstnancům.
O fotbalové hřiště, dětské hřiště a sběrný dvůr se nám stará
pan Zeman. Také to nemá lehké, protože někteří naši spoluobčané zapomínají, že na odpadky na hřišti jsou koše, že
odpad se má vyvézt na sběrný dvůr v době kdy je otevřen
a neřešit to tím, že se odpad odloží u sběrného dvora. Tyto
prohřešky s našimi občany budeme postupně řešit, protože
někteří zapomněli, že u sběrného dvora, a i na jiných místech,
máme umístěny kamery.
Současně se na Vás obracíme s prosbou, abyste nepřehlíželi,
pokud uvidíte někoho, kdo odpad ukládá mimo kontejnery
nebo sběrný dvůr. Prosím, nahlaste to na obec. Tyto přestupky
řešíme v přestupkové komisi pokutou od 10 000‒50 000,- Kč.
Pokud se situace nezlepší, budou sběrná místa zrušena, stejně
jak se to stalo už v některých částech obce.

 Program rozvoje obce pro obce Mikroregionu Hustopeče
počkat pár let, než stromy vyrostou. Věřím, že potom bude
i krásná procházka lipovou alejí k přehradě.
Bohužel, naši práci ocení až další generace.

Jistě jste někteří zaregistrovali, že prostřednictvím Mikroregionu Hustopeče je pro obce mikroregionu zpracováván projekt: Program rozvoje obce. Na zpracování tohoto programu
Mikroregion Hustopeče získal dotaci . Program zpracovává
firma Garep spol. s r.o., pan RNDr.Ondřej Šedý, Ph.D.
Kdo z občanů měl zájem, mohl se zúčastnit setkání u kulatého
stolu v zasedací místnosti OU a nebo vyplnit dotazník.
Setkání se zúčastnilo: 10 občanů.
V dotazníkovém šetření se zpracovávalo 128 odpovědí. Někteří naši občané dotazník vyplnili svědomitě a se zájmem,
někteří využili anonymity a trochu si spletli význam dotazníku.
Všemi podněty se budeme vážně zabývat a dovolím si reagovat na některé připomínky, které nás zaujaly:

◼ Výstavba

sklepů na místě bývalého písečňáku pod Žlíbkem, zajistit výkup pozemků na sklepy a prodat je vážným zájemcům: tak toto opravdu není v silách obce a v této lokalitě nikdo pozemky neprodá za rozumnou cenu,
a i kdyby, kdo zafinancuje zasíťování těchto pozemků?
I kdyby se stal zázrak a obci se podařilo pozemky vykoupit, zasíťovat, cena pozemků by se vyšplhala na tak vysokou
cenu, že by byly neprodejné. Pokud má někdo zájem o pozemek v této lokalitě, může přece sám oslovit majitele pozemků.

◼ Cyklostezky:

cyklostezku kolem Novomlýnské nádrže řešíme několik let, je na to zpracován i projekt. Bohužel narazili jsme na majitele pozemků, kteří nedali souhlas, na Povodí, které chce vysoký nájem a má nepřijatelné podmínky,
jako únosnost vozovky 13,5 t atd. V současné době se tuto
situaci snažíme řešit přes kraj. Problém je v tom, že obec zde
nevlastní pozemky. Nyní žádáme o dotaci na cyklostezku
na nádraží a propojení směrem na Hustopeče.

◼ Více

stromů, ne jen stromořadí, málo zeleně, vysadit
zeleň blíž k obci: výsadbu můžeme provádět jen na obecních pozemcích a bohužel pozemky v blízkosti obce nikdo
neprodá ani nesmění. Takže sadíme tam, kde je to možné
a kde nám to umožňuje územní plán. Pokud se rozhlédnete
po obcích kolem vodního díla Nové Mlýny, jsme jedinou
obcí, která v takové míře výsadbu provádí. Během posledních pár let se vysadil obecní hájek na 5,3 ha, lužní les na
6,6 ha, na podzim se sadí les na rozloze 8,3 ha, dokončují se
projekty na další výsadbu o rozloze 11,7 ha. K tomu se vysazují aleje podél polních cest. Nejsme kouzelníci a musíme

◼ Škoda že obecní hájek je pro veřejnost uzavřen: obecní há-

jek není uzavřen a je oplocen jen z části, brána je otevřená.
Pokud se zde budete chovat tiše, nebudou zde volně pobíhat
psi, můžete si užít krásnou procházku.
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◼ Stejné

podmínky pro přidělování BIO popelnic, někteří
mají dvě. V roce 2013 jsme v rámci dotace zdarma získali
pro občany BIO popelnice. Téměř dva roky jsme vyzývali
občany, aby si je vyzvedli, protože se sledovalo, kolik jsme
dostali popelnic a kolik se pravidelně vysypává. Pro nezájem občanů jsme 100 kusů popelnic museli vrátit. Takže
kdo si v té době požádal a skutečně vysypával popelnice,
dostal další. V současné době už popelnice máme jen pro
nové RD.

pisujeme pořád dokola. Proto se Vám zdá, že hlášení nejsou
aktuální ve srovnání web a rozhlas.
◼ Chodníky, oprava komunikací:

chodníky v obci postupně
budujeme a věřím, že během pár let budou zrekonstruované, nebo vybudované v celé obci. Vytipovali jsme chodníky,
které je potřeba vzhledem k silné dopravě co nejdřív udělat
a ty jsou hotové: ul. Nádražní, ul. Přívozní, Votavova ul.,
Kopeček. V současné době nám už zbývá jen chodník na
ul. Na Pustých. Zde čekáme až bude dokončena stavba RD,
aby se chodník zbytečně neničil při jeho výstabě. Postupně
budeme postupovat i v dalších lokalitách.

◼ Postavení

podia pro muzikanty, zázemí pro organizátory
při pořádání akcí venku, oprava sokolovny:tento problém
řešíme neustále dokola s vlastníkem objektu (TJ Sokol).
Obec nemůže investovat do cizího majetku, a nebo pokud
investuje, musí to být řádně zdůvodněné a podložené. Jsou
dvě možnosti:
1/převést tento majetek na obec a obec se postará o opravu
2/ uzavření dlouhodobé smlouvy, kde investice obce do oprav
cizího majetku bude mít určité podmínky. Jednou z nejdůležitějších podmínek je bezplatné užívání prostor nejen obcí,
ale všemi organizacemi obce.
Týká se to nejen kultury, ale i sportovního vyžití. Neumím si
představit postup, kdy obec zafinancuje opravy a za zapůjčení
těchto prostor bude v budoucnu platit. Bohužel k této dohodě
dosud nedošlo.

◼ Ulice

Podhrází (u bývalého družstva), obec schválila vedle bytové výstavby prům. zónu, chybí chodník, zeleň,
dopravní omezení: Abych to upřesnila. Napřed byla průmyslová zóna a potom na žádost občanů bývalé vedení obce
schválilo v územním plánu, že se zde dá stavět. Kdo se zde
rozhodl stavět, moc dobře věděl, že staví v blízkosti průmyslové zóny, že se tudy jezdí do sběrného dvora. Ve srovnání
s tím, jak to tu zde vypadalo před pár lety – naprostá tma,
zdevastovaná budova družstva, zarostlé okolní pozemky.
Kdo se chtěl dostat do obce směrem k hřišti, brodil se v blátě, ve tmě, kolem cesty byly keře plné domovního odpadu,
psích výkalů a v bezprostřední blízkosti rodinných domů
měl být vybudován sběrný dvůr. Dnes je osvětlená cesta
směrem k družstvu a na druhou stranu k hřišti, jdete po asfaltové komunikaci, provádí se rekultivace skládky, vysazují
stromy, postupně se dává do pořádku celý areál, mizí trosky
po bývalém družstvu. Sběrný dvůr se přesunul do jiné části obce, kolem sběrného dvora se provedla výsadba stromů
a keřů. Obec zde postupně vykupuje pozemky, aby mohla
provést rekonstrukci komunikace. Ale vše se musí dělat postupně a máme na starosti i jiné části obce. Další a neméně
důležitou věcí je to, že než se zde bude plánovat chodník,
nová komunikace včetně obrubníků, musí se vyřešit vodovod, přípojky NN, kanalizační přípojky a především vyřešit
vlastnické vztahy. Myslím si, že za posledních pár let se zde
udělalo kus práce, ale všechno nejde udělat hned.

◼ Obec

neuklízí svoje pozemky, kosí trávu jen někde: pokud má někdo tento problém, prosím o sdělení, o které pozemky se jedná.

◼ Špatná

informovanost ze strany obce, zpravodaj by
měl vycházet měsíčně, hlášení rozhlasu je strohé, dávat zpravodaj do každé domácnosti. Co k tomu dodat,
na webových stránkách obce máte úřední desku, rozpočet
obce, průběžně můžete sledovat čerpání rozpočtu, každý
záměr prodeje, nájmu, věcných břemen, zatížení pozemku obce jsou zveřejněny na úřední desce. Fotogalerie se už
nedoplňuje, protože u všech spolků máme odkaz na jejich
stránky, kde naleznete fotky i informace z různých akcí,
které pořádají. Každý měsíc je veřejné zasedání, informace o zasedání je zveřejněna 7 dní předem, zasedání se koná
ve večerních hodinách, takže kdo má zájem o dění v obci,
může se tohoto zasedání zúčastnit. V každém zpravodaji
jsou vždy shrnuty všechny akce , které se zrealizovaly za sledované období. Usnesení ze schůzí se doplňuje, ale pokud
nejste přítomni na zasedání, nedivím se, že nevíte o co se
jedná. Pokud Vás dění v obci zajímá, jste na zasedání vítáni.
Zpravodaj jsme dříve do každé domácnosti dávali, ale
bohužel někteří naši spoluobčané si to výslovně nepřáli. Nakonec jsme se rozhodli, že když už to stojí tolik peněz a my si s tím máme tu práci, každý kdo má zájem
o zpravodaj, určitě si ho zajistí na poště, na obci, vytiskne
a nebo jen přečte na webových stránkách. Ti, co nemají internet, se potřebné informace dozví z úřední desky před OÚ.

◼ Lepší dopravní spojení na nádraží o víkendu, zaplatit tře-

ba taxislužbu, která bude čekat u vlaku. Pokud má někdo
problémy s dopravou, je potřeba připomínkovat jízdní řád.
Obec nemá finanční prostředky na to, aby dotovala taxislužbu.
◼ Přechody

pro chodce u Jednoty, na ul. Hlavní. Tuto problematiku jsme řešili v loňském roce. Přechod pro chodce
by se musel udělat ve vjezdu k rod. domům, a to vyhláška
zase nedovoluje, protože současně nesmí být přechod pro
chodce a vjezd. Dalo by se to udělat sice neoficiálně, tzn. bez
povolení, ale pokud by se na tomto přechodu někomu něco
stalo, nesla by za to zodpovědnost obec.

◼ Zrcadlo u kostela.

Toto se také v loňském roce řešilo. Problém byl v tom, komu má zrcadlo sloužit. Jestli dětem, tak
by nesmělo být vysoko, aby děti viděly. Jestli dospělým, tak
by zrcadlo muselo být umístěno výš. Byly návrhy dvě zrcadla, pro děti a pro dospělé??? Nastal jeden velký problém,
auto v zrcadle vidíte zkresleně, dokáže dítě v zrcadle odhadnout vzdálenost auta? Nakonec se dospělo k názoru, že
se sem zrcadlo dávat nebude, dalo se další upozornění na
děti, zvýraznil se přechod pro chodce. Zrcadlo se dalo jen
v parku Isidor.

◼ Posílání

SMS zpráv. Od srpna bude k dispozici na webových stránkách obce: Mobilní aplikace „V OBRAZE“, která zajistí automatické načítání informací z webu obce.
Upozorní do mobilu na nově vložené informace na webu.
Tuto aplikaci si můžete zdarma stáhnout do mobilu.Hlášení,
která rozhlasem hlásíme denně, ale jsou už před tím zveřejněna na webu sice hlásíme v rozhlase, ale na webu je nevy-
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◼ Rušení

nočního klidu, štěkot psů, létající balony, větroně. Pokud někdo v noci ruší noční klid, máte právo podle
zákona volat policii. Štěkot psů se dá řešit v přestupkové komisi, ale nezapomínejte, že jste na vesnici. Létající balony
a větroně, to zatím nevím, jak vyřešit, protože pokud si
chcete stěžovat, musíte zjistit konkrétní osobu.

lovna na celkem dobré úrovni.
V roce 2016 nás oslovily maminky, že by se chtěly také někde
setkávat a že současné prostory v Hanýsku jsou nevyhovující.
Tak se provedla celá rekonstrukce klubovny Hanýsku, vymalovalo se, vyměnily okna, provedlo se zateplení, nové topení,
provedla se oprava osvětlení, koupil se nový nábytek. Vznikly
moc pěkné prostory o které se dělí s Hanýskem.
V roce 2015‒16 se obnovil sbor dobrovolných hasičů, koupila
se vyřazená auta. V letošním roce se opravily sklepní prostory
v kinorestaurantu a vznikla zde pěkná klubovna.
Akce v Šakvicích jsme ze začátku také hodně podporovali. Na
každou kulturní akci jsme přispívali částkou 5 tis. Kč. Aby se
nemusely na hody půjčovat stany a pivní sety z okolních obcí,
za 100 tis. Kč jsme zakoupili 35 pivních setů a dva velké stany.
Každoročně na hody přispíváme částkou 20 tis. Kč.
Dáváme finanční příspěvky jednotlivým spolkům, když se konají jakékoliv akce, spolky si propagační materiály zdarma
tisknou na obci. Hradíme spolkům veškeré náklady na energie v budově kinorestaurantu. Toto zázemí jsme nabídli i zahrádkářům a Akci v Šakvicích. Tuto možnost odmítli.
Klubu Šakvice jsme umožnili využívat keramickou dílnu
v prostorách budovy ZŠ.
Když se konají letní hody, setkám se vždy s prvním stárkem,
rozdělíme si úkoly, kdo co zajistí, přispějeme částkou 20 tis. na
kapelu a když je potřeba s čímkoliv pomoct, nejsem si vědoma, že bychom nepomohli.
Hanýsek se snažíme také finančně podporovat, poskytli jsme
jim pěkné zázemí.
Jediné, co jsme chtěli, tak bylo to, aby se udržoval pořádek,
neplýtvalo se energiemi a aby se dodržoval určitý návštěvní
řád těchto prostor. V případě užívání těchto prostor pro oslavu narozenin se musí žádat o povolení a hradí se poplatek za
energie.
Na tyto akce jsme se především snažili získat dotace a zbytek
jsme hradili z rozpočtu obce. Pokud někdo vyřizoval žádost
o dotaci, nebo i vlastní stavbu rodinného domu, dovede si lehko představit kolik času zabere papírování, shánění razítek atd.
Vážím si toho, že v obci spolky máme, vážím si aktivity některých jedinců, ale mrzí mě, že mají pocit, že tyto akce dělají pro
obec. Byla bych ráda, aby si uvědomili, že to dělají především
pro sebe, aby se pobavili, aby se jim zde dobře žilo. Obec je za
to podporuje tím, že jim poskytne zázemí, finanční podporu,
ale jen do určité míry.
Drahomíra Dirgasová, starostka

Obec má do roku 2019 zpracován Program rozvoje obce, který se nám daří úspěšně plnit. Postupně se nám podařilo za
posledních 6 let splnit ty nejtěžší úkoly: novou ČOV včetně
dobudování kanalizace, nový sběrný dvůr, rekonstrukce MŠ,
rekonstrukci hřbitova, rekonstrukce kinorestaurantu, sportovní i dětská hřiště, chodníky, zasíťování pozemků pro výstavbu RD, osvětlení, nové komunikace v některých částech
obce, výsadba zeleně a v neposlední řadě nový územní plán
a pozemkové úpravy. Získali jsme spoustu míst pro výstavbu
RD a nové lokality se postupně připravují. Je toho hodně a víc
se toho opravdu nedalo stihnout.
Co mně opravdu zaujalo, byly tři téměř stejné odpovědi, kde
se pisatelé obuli do starostky. Týkalo se to toho, že nepodporuje aktivní občany, hází jim klacky pod nohy, nestmeluje je
a popuzuje proti sobě. Zvýhodňuje některé skupiny před ostatními, je trnem v jinak krásném oku Šakvic.
Přemýšlela jsem nad tím, co vede tyto občany k tomu, aby
něco takového napsali. Je to nedorozumění, nenávist, anebo
předvolební boj? Je mi jasné, že když se dva hádají, a vy musíte rozhodnout, vždy je někdo naštvaný a tím si člověk lehko
získá nepřátele. Dodržování pořádku, soukromé zájmy, jakož
i odkoupení obecních pozemků, se také každému nelíbí.
Já za sebe vím jedno, vždy jsem se snažila v maximální míře
spolky podporovat.
V roce 2011, když jsem nastoupila, byl sport a sportovní vyžití
v obci na velmi špatné úrovni, kabiny zdevastované, hřiště zarostlé, nehrál se fotbal. Celé 4 roky jsem se snažila sport v obci
podporovat. Nejtěžší bylo získat pozemky na fotbalovém
hřišti pod obec. To se nakonec po dvouletém úsilí podařilo,
opravily se kabiny, vybudovalo víceúčelové hřiště s umělým
povrchem, osvětlením, umělé zavlažování hřiště. Kromě toho
se investovalo do opravy sokolovny a dávaly se příspěvky na
sportovní činnost pro děti. Postupně se zde zbudovalo dětské
hřiště, skok daleký a obec postupně převzala starost o sekání
a údržbu hřiště, hradí náklady na energie.
V dalších letech nás oslovila skupina mladých lidí, že by chtěli
posilovnu. Upravilo se podkroví kina a je vybudována posi-

 Vzpomínka na pana Dofka
Nedostatek finančních prostředků ho provázel celé volební
období. Na budování plynofikace obce se musely půjčovat peníze od občanů, které se postupně vracely, byly problémy s výkupem pozemků, splácení úvěru na čističku atd. Přesto pan
Dofek vždy nalezl řešení, aby se mohlo v práci pokračovat.
Pan Dofek už mezi námi není ale všude kolem nás je jeho pomník. Ať už je to otočení kohoutku vody, procházka po zpevněných komunikacích, či ohřátí se bez vynášení popela. Byl
starostou, za jehož funkčního období se udělalo neskutečné
množství práce a určitě si zaslouží malou vzpomínku.
Děkujeme a nezapomeneme.

Vážení občané,
touto cestou bych ráda věnovala pár řádků bývalému starostovi panu Dofkovi, který zemřel po dlouhé těžké nemoci
27. března 2017.
Pan Jan Dofek byl starostou tři volební období. Poprvé byl
zvolen na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva
29. 11. 1990. V té době mu bylo pouhých 30 let. Čekal ho nelehký úkol a díky jeho obětavosti a pracovitosti máme dnes
vodovod, kanalizaci, plyn a asfaltové komunikace. Při stavbě
vodovodu dost často obul gumáky, navlékl montérky a pokládal trubky, abychom mohli co nejdříve otočit kohoutkem
a napít se dobré vody. Těžko říct, která stavba byla tehdy náročnější, zda stavba čistírny odpadních vod? (v r. 1989 začal
MNV pod vedením předsedy MNV Františka Koláře zpracovávat projekt na stavbu nové čistírny odpadních vod. V té době
byla v obci jen povrchová kanalizace, která ústila do přečerpávačky u vodní nádrže. Kanalizace pro odvádění povrchových
vod byla vybudována na ul. Hlavní, Nádražní, části ul. Doliny
a části ul. Vinohradní, části ul. Kopeček, Na Pustých, Výhon,
Starovičská). Pod vedením pana Dofka byla vybudována nová
čistírna odpadních vod, byla vybudována kanalizace na ul.
Podzahrady, Pekařská, Kopeček, Bednářská, Dlouhá, Přívozní. Postupně byly budovány kanalizační přípojky na odvádění
odpadních vod do čistírny i na dříve zbudovaných stokách.

Drahomíra Dirgasová, starostka (čerpáno z kroniky obce)

Seznam starostů od r.1902‒1945
Nosek František 1902‒1909
Albrecht Jakub (č. p. 59) 1909‒1919
Hajnek Jaroš (č. p. 187) 1919‒1920
Karas Václav (č. p. 19) 1920‒1937
Franc Ondřej (č. p. 276) 1937‒1942
Albrecht Jakub (č. p. 16) 1942‒1945

Seznam předsedů MNV 1945‒1989
Frýdl Josef, ředitel školy duben 1945,
Franc Jaroslav (č. p. 265) 23. 5.1945‒1947
Poschl Ondřej (č. p. 313) 1948‒1950
Richter Rudolf (č. p. 112) 1950‒1952
Novotný Jan (č. p. 279) 1953
Krejčiřík Josef (č. p. 210) 1954‒1971
Skotal Zdeněk (č. p. 397) 1972‒1974
Svoboda Karel (č. p. 60) 1974‒1977
Albrecht Antonín (č. p. 188) 1977‒1981
Hřebačka Vladislav (č. p. 259) 1981‒1984
Veselý Břetislav (č. p. 85) 1984‒1986
Kolář František (č. p. 36) 1986‒1990

◼ byl zbudován vodovodní řád včetně přípojek na ul. Hlavní,

Starovičská, Nádražní, Výhon, Dlouhá, Nová, Isidor, Doliny, části ul. Vinohradní, Přívozní, Podzahrady, Pekařská,
Kopeček, Bednářská. Jedná se o téměř celou obec
◼ byla

provedena plynofikace v celé obci včetně domovních
přípojek (kromě plynu do družstva)

◼ byly

zbudovány nové komunikace na ul. Podzahrady, Pekařská, Dlouhá, Doliny, Bednářská, Kopeček, Na Pustých, Výhon

◼ dokončení

celkové přestavby kinorestaurantu (bývalá Orlovna) s celkovým nákladem 6,5 mil. korun v r. 1992 (rekonstrukce byla zahájena už před r. 1989 MNV předseda
p. Kolář a p. Veselý)

◼ rekonstrukce

kotelny a zařízení na plyn v MŠ Šakvice
v r. 1993, zařízení počítačové učebny na ZŠ v r. 1995, rekonstrukce topení ZŠ v r. 1996

Seznam starostů po r.1990:
Dofek Jan (č. p. 500) 1990‒2002
Brzobohatá Milena (č. p. 303) 2002‒2010
Dirgasová Drahomíra (č. p. 58) 2010‒

◼ restaurování sochy sv. Isidora v r. 1996
◼ nový obecní prapor a znak v r. 1997
◼ restaurování a vrácení do obce sousoší sv. Jana Nepomucké-

 V COOP Šakvice nelze koupit, aneb
něco k zamyšlení, ale i zasmání

Drahomíra Dirgasová, starostka
(čerpáno z kroniky p. Svobody č. p. 62)

ho s prosebnicí v r. 2002

Někteří zákazníci a je zajímavé, že hlavně TI -“sváteční“ (jinak jezdí nakupovat převážně do supermarketů - Lídl, Penny,
atd.) DOKÁŽÍ říct, že v COOP Šakvice - „MAJÍ HOVNO“.
(Promiňte tento výraz, dále budu uvádět H....). Takové nařčení je nemístné a tímto také uráží a znevažují práci zaměstnankyň COOP Šakvice. Přece ŽÁDNÝ obchod, ani sklad NENÍ
„NAFUKOVACÍ“ a ani v supermarketech VŽDY NEKOUPÍTE, co si zrovna přejete ? A tam si nikdo NEDOVOLÍ říct, že
mají H.... . Jsem stálá, dá se říct každodenní zákaznice šakvického COOPu „hlady „ jsem zatím neumřela a jsem zastánkyní rčení-“Kdo nemá AUTA, toho živí JEDNOTA.“ Buďme

rádi, že tu COOP máme. Jsou vesnice, kam zajíždí třeba jen 1x
týdně tkzv. POJÍZDNÁ PRODEJNA. A to by se VÁM líbilo?
MNĚ - NE!
A tak jsem si řekla, že si KOUPÍM - TO, co URČITĚ MAJÍ.
ONO - H.... .Prohlížela jsem VŠECHNY regály, nahlížela do
mrazicích boxů, ptala se vzadu u uzenin - BOHUŽEL -H....
jsem NENAŠLA ! A dokonce „TOTO ZBOŽÍ“ nelze ani objednat, neboť pí. ved. COOP-Š. NEZNÁ DODAVATELE! T
Takže na závěr - ZÁKAZNÍK, který říká, že „MAJÍ H.... ,
NEMÁ PRAVDU !
- Buch.-
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 Není lékař, jako lékař
U PRVNÍHO LÉKAŘE (P.L.) - „Dobrý den p. doktore“, „Dobrý den, tak jaké máte potíže?“ „Ále, mám teplotu a bolí mě
v krku.“ (P.L.) - změří teplotu, prohlédne jazyk, mandle, prohmatá krk, zeptá se na další subjektivní potíže a dle tohoto
vyšetření - SEDNE k počítači a VYTISKNE RECEPT.
U DRUHÉHO LÉKAŘE (D.L.) - „Dobrý den p. doktore“,
„Dobrý den, tak jaké máte potíže?““Ále, mám teplotu a bolí
mě v krku.“(D.L.) - SEDNE k počítači a VYTISKNE RECEPT.
No - vážení, NENÍ LÉKAŘ, jako LÉKAŘ ! POSUĎTE !
- Buch.-
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 Ze života ZŠ a MŠ

 Zábava u motýlků nekončí …,

Druhé pololetí školního roku začalo tradičním lyžařským
kurzem v Němčičkách a končilo nejen výlety, ale i stavbou
lešení a stavebními pracemi na budově školy.
Akademie ke Dni matek v šakvickém kinosále byla letos v režii základní školy. V pestrém programu se střídaly výstupy
taneční, pěvecké, divadelní, sportovní i naučné. Diváci viděli
i pohádku v angličtině, maňáskové divadlo nebo vědomostní
ukázku na téma zvířata. Program zahájilo vystoupení sboru
s hudební pohádkou Šípková Růženka a rozloučily se děti
z družiny counry tancem. Vystupovali postupně všichni žáci
naší školy a byli odměněni velkým potleskem.

ale stále pokračuje. Během akcí, které se každoročně opakují,
přibývají i akce nové. Našim úkolem je nejen děti v mateřské
škole připravit na vstup do školy, ale zároveň se snažíme zpříjemnit dětem jejich celodenní odloučení od svých nejbližších.
Na celoroční program, nejen třídy Motýlků, se můžete podívat
do fotogalerie na internetových stránkách ZŠ a MŠ Šakvice.
Akce, které děti nejvíce zaujaly:

Důležitý byl také postřeh a vzájemná pomoc mezi kamarády.
Po úspěšném ukončení hry, na děti čekala osvěžující odměna,
balónek a sladkosti.

Čarodějnický rej
Opékat špekáčky nám počasí nedopřálo, ale i přesto jsme
si tento den náramně užili. Během dne jsme postavili chýši
pro čarodějnici, zatančili si a zasoutěžili. Také jsme si upekli
hady a žížalky a poté jsme vypili zdravý „lektvar“. Na všem
jsme si velmi pochutnali. Dopoledne jsme zakončili kouzlem
z pohádky „Hrnečku, vař!“

Piráti a námořníci …
Konec školního roku jsme zakončili jako piráti a námořníci.
Během hry, která děti bavila po celý týden, musely být splněny
různé úkoly. Děti si vyrobily námořnickou a pirátskou čepici,
mapu, připravily osvěžující nápoj a zdokonalily si své pohybové dovednosti. Zároveň jsme nezapomněli na procvičování
grafomotoriky a prostorové orientace, formou různých pracovních listů s pirátskou i námořnickou tématikou. Za každý
splněný úkol děti dostaly zlatý-papírový peníz. Pro toho kdo
nasbíral plný počet penízků, byla připravena sladká odměna
v podobě „zlaté medaile“.

páťáky, pasování předškoláků na školáky, vyhodnocení soutěže
ve sběru surovin a další ocenění v soutěžích a akcích školy.
V pátek 30. června učitelé rozdali žákům vysvědčení, a ti se
rozloučili se školou. Zahájení nového školního roku bude 4.
září 2017. Děti a také všichni občané uvidí v novém školním
roce po mnoha letech budovu školy úplně jinou a s novou fasádou. Všichni se těšíme a přeje všem dětem krásné prázdniny!
Lenka Havelková, ředitelka školy

Poslední týdny školního roku byly ve znamení stavebních prací na budově školy. Stavaři pracovali na nové střeše, zateplení
budovy a nové fasádě. Součástí závěru roku jsou školní výlety.
Děti z mateřské školy navštívily DinoPark a ZOO Park ve Vyškově. Školáci absolvovali celodenní výlet na Macochu, jehož
součástí byla nejenom návštěva slavných jeskyní, ale plavba
i po řece Punkvě a jízda lanovkou. Zábavnou událostí pro děti
byla návštěva brněnského divadla Radost, kde zhlédly představení Mach a Šebestová.
Spojením zábavy a poučení byla návštěva Archeoparku Pavlov.
Následoval sportovní den na fotbalovém hřišti, kde chlapci
i dívky soutěžili ve čtyřech disciplínách. Předposlední den školního roku se konalo slavnostní rozloučení v kinosále s našimi

Den dětí u Motýlků
Den dětí jsme oslavili hrou „Na četníky a zloděje“. Děti si
tento den opravdu náramně užily. Po rozdělení dětí do dvou
skupin a vysvětlení pravidel, nic nebránilo tomu, aby hra
mohla začít. Při hře děti plnily různé úkoly, které se týkaly
např. bezpečnosti na silnici, procvičování barev, počítání, …

A protože máme ve třídě samé šikovné děti, odcházeli s medailí na krku všichni spokojení Motýlci.
Krásné a pohodové prázdniny!!!
Lenka Winterová, učitelka MŠ – Motýlci

 Den dětí

 Komiksy

 Divadelní kroužek

Žáci 3. třídy v rámci hodin českého jazyka vytvořili komiksy,
které si pak ve třídě vystavili a vzájemně ohodnotily. Jako nejlepší se umístily práce Adriany Dlapalové, Kateřiny Hradílkové, Terezy Hnidákové a Jana Svobody.

Všichni příznivci našeho divadelního kroužku, měli tento školní rok možnost, sledovat v podání našich mladých
herců pohádku „Tři oříšky
pro Popelku“.
Přestože každému vystoupení předchází těžká práce, nejen
u dětí, musím říci, že se vystoupení opravdu opět vydařilo.
Tímto bych chtěla poděkovat nejen dětem za jejich skvěle
odvedenou práci, ale i rodičům za opravdu skvělou přípravu
kostýmů a už teď se těším na další spolupráci v následujícím
školním roce.
Jsem přesvědčena, že hrát divadlo v divadelním kroužku není
jen zábava pro rodinu a kamarády, ale je to především velký
rozvoj osobnosti a to se našim mladým hercům bude v životě
určitě hodit.
Lenka Winterová, divadelní kroužek
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Na Den dětí jsme si pro žáky připravili cestu za pokladem.
Ráno se všichni sešli za kinem, kde našli lístek se svým jménem. Podle barvy lístečku se vytvořila čtyři družstva – zelené,
žluté, oranžové a modré. Když seřadili lístečky se jmény podle
abecedy, vyluštili, jakým směrem mají vyrazit.
Na cestě je čekala čtyři stanoviště, kde si vyzkoušeli různé dovednosti. Na velkém hřišti svoji obratnost – slalom s kopačákem mezi kužely, cesta s pinponkovým míčkem či hod na cíl
– jim pomohli získat písmena abecedy se znaky, díky kterým
mohli vyluštit zašifrovaný text. Protože cesta k dalšímu úkolu
byla delší, dostali na zpestření bublifuk, z kterého měli všichni
velkou radost. Další úkol vyzkoušel jejich paměť a důvtip. Po
cestě od křížku ve vinohradech po křížek u silnice bylo rozmístěno 48 lístků se souřadnicemi a slovy, které si museli zapamatovat a dole napsat do tabulky, aby zjistili, co je čeká dál.
Na Izidoře je čekalo 24 zvířátek a stejné množství rostlin, ke
kterým měli najít správný název. Pokud se jim to povedlo, vyluštili poslední stanoviště. Tím byl prostor na konci dědiny, kde
jsme před třemi lety na Den Země sázeli stromy. Zkontrolovali
jsme, že nám všechny přežili a snažili se rozpohybovat mozkové závity. Matematický úkol dal všem skupinám nejvíc zabrat.
Po vypočítání řetězce získali číslo, které představovalo letopo-

čet spjatý s obcí. Pomocí plakátu, který vytvořili třeťáci v rámci
eTwinningového projektu, měli zjistit, co se v daném roce stalo.
Po splnění všech úkolů, se v posledním vzkazu dočetli, kde
hledat poklad. Každá skupina měla svůj schovaný poblíž školy.
I když se plnění úkolů o hodinu protáhlo, všichni odcházeli
spokojení s nalezeným pokladem.
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 Lapbooky
cování. Tady už se ukazuje, kdo jak přemýšlí a dokáže informace třídit a podle toho i esteticky ztvárnit. Často mají první
stránky přeplněné a na konci už prázdné. Přesto jsme práci
nevzdali a v druhém pololetí se vrhli na Ekosystémy, kde měli
podle osnovy vyhledávat informace v učebnicích, knížkách
nebo na internetu. Tady už se všem povedlo aspoň část ekosystémů zpracovat na úrovni.

Na začátku školního roku mě žáci pátého ročníku přivítali
otázkou, jestli budou také tvořit lapbook o lidském těle, jako
tvořili minulý páťáci a co ještě by si mohli vyrobit. Jejich nadšení mě potěšilo a tak jsme se vrhli na Podnebné pásy a později na Vesmír. Překvapila mě kvalita jejich knížek o Vesmíru,
protože si spoustu informací sami vyhledávali na internetu.
Doplňovali svými obrázky či pokusy o hry. Na závěrečné
představení hotových lapbooků jsme pozvali i paní ředitelku.

Během školního roku vyráběli třeťáci lapbook s paní ředitelkou na vyjmenovaná slova. Na konci školního roku jsme zkusili v prvouce vyrobit Živočichy.

 2. pololetí ve školní družině

 Sportovní den

Ve druhém pololetí školního roku jsme ve školní družině zažili spoustu zábavy a akcí. Hned v únoru jsme si vyrobili klauny
na výzdobu tělocvičny, ve které se pak konal oblíbený karneval
se spoustou soutěží a tanečků. Tělocvična se hemžila různými
maskami, z některých dokonce běhal mráz po zádech.

Dne 28.6. 2017 se uskutečnil školní sportovní den na fotbalovém hřišti. Žáci si mohli projít čtyři disciplíny a to skok daleký,
běh na 50 m, skákání v pytli a hod na cíl. Všechny disciplíny
úspěšně splnilo a na konci je čekalo vyhodnocení, kde byli
v každé kategorii a disciplíně vyhodnoceni tři nejlepší žáci.

Zanedlouho nás čekal „Den bystrých hlaviček“, kdy si děti
potrápily hlavičky luštěním rébusů, hlavolamů, doplňovaček
a sirkových hlavolamů, kterých se nemohli „nabažit“. V dubnu následovala Noc s Andersenem, neboli nocování ve škole,
tentokrát se Čtyřlístkem, soutěžemi a po vyřešení závěrečné
šifry, se sladkou odměnou.
Při velikonočních dílničkách s rodiči, jsme si nazdobili vajíčka různými technikami a naaranžovali je do připraveného
osení, k tomu nesměl chybět 3D zajíček z proužků papíru.
Na konci dubna se školou prohnal „Čarodějnický rej“. Malé
čarodějnice a čarodějové museli zvládnout slalom s koštětem,
hod pavoukem, přeskok pavučiny a míchání lektvarů. Všichni
to zvládli na jedničku a zasloužili si tak „Čarodějnické vysvědčení“ se samými jedničkami.

V kategorii 1.-2. třída se v celkovém hodnocení umístil na
prvním místě František Peška, na druhém místě Vilém Fano
a na třetím místě Daniel Hlávka. V kategorii 3.-5. třída se
v celkovém hodnocení umístil na prvním místě Mikuláš Suský, na druhém místě Adam Schmid a na třetím místě Katka
Papežíková. Žáci byli ze všech disciplín nadšení a užili si celé
sportovní dopoledne. Bylo vidět, že je soutěžení baví a už se
těší na další.
Martina Hanáková

 Cesta ke hvězdám a zpět
Čtvrťáci jsou první žáci, s kterými jsem lapbooky začala vyrábět. V prvních měli za úkol jen rozstříhat, vybarvit a správně
nalepit materiály ode mě. Na konci třetího ročníku jsme si
společně nachystali knížky o rostlinách a zvířatech, které jsme
letos doplňovali. Tady už se poprvé pokoušeli o vlastní pojetí.
Bohužel ne všechny žačky pracují zodpovědně a podle toho
pak vypadala úroveň knížek i jejich znalosti. Další lapbook
Vlastnosti látek a Česká republika jsme tedy tvořili společně.
Řekli jsme si, co přesně v nich má být a na nich už bylo zpra-

Páťáci si ještě spolu se čtvrťáky vyrobili knížku o České republice a druhé pololetí tvořili lapbook Lidské tělo. Jsem nadšená, jak aktivně se toho chopili. Kluci používají barvy, kreslí
obrázky, snaží se psát čitelně. Některá děvčata už je dovedla
k dokonalosti i po estetické stránce. Všichni zodpovědně doplňovali informace.
Věřím, že se u nich splnil cíl – naučit se informace vyhledat
a různým způsobem zpracovat.
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Děti z výtvarného kroužku se
zúčastnily výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo Ekocentrum Trkmanka, a jejíž téma zní: „Cesta
ke hvězdám a zpět“ …aneb jak
si představuji místo, které je tak
vzdálené a přitom tak blízké…
Naše škola se umístila na krásném 3. místě ve III. kategorii
(4.–6. třída). Vítězkou se stala
Natálie Svobodová, se svým obrázkem „Zlatý žebřík ke hvězdám“.

V květnu jsme si udělali „výlet“ k indiánům, malovali jsme
indiánky, indiánské týpí a krásné lapače snů.
Červen už byl ve znamení léta a vody, proto jsme
se vypravili k rybníku za
žabkami, vážkami a vodníky, a abychom se krásně
naladili na letní počasí,
nesměli chybět kytičky,
motýlci, včelky a prostě
vše co k létu patří.
Teď už se všichni moc
těšíme na prázdniny, sluníčko, výlety a nová dobrodružství….
Markéta Bílková,
vychovatelka ŠD

 Výlet do ZOO a DinoParku Vyškov
Vyprávět si o dinosaurech a pouštět o nich pohádky nám opravdu nestačilo a proto jsme se rozhodli pro školní výlet do Vyškova.
O tom jak se skvěle děti po celý den bavily, se můžete přesvědčit
ve fotogalerii na internetových stránkách ZŠ a MŠ Šakvice.
Tento zábavný park můžete navštívit během letních prázdnin
s celou rodinou a určitě budete všichni spokojeni.
Lenka Winterová, učitelka MŠ - Motýlci
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 Výlet na Macochu

 Den matek

 Z činnosti SDH Šakvice

Bylo úterý, sedm hodin a všichni čekali před školou, připraveni vstoupit do autobusu. Jak jsme tam dorazili, všichni měli
hlad, tak jsme si dali svačinu. Pak jsme čekali na vláček, který
nás odveze k jeskyni. Odvezl nás tam a pak jsme šli do jeskyně. Před námi byla veliká díra a my jsme šli jen po úzkém
železném můstku. Jakmile jsme sešli z můstku na velkou betonovou cestu se zábradlím, všichni se zastavili a někdo zepředu
volá: „Podívejte se nahoru, tam je netopýr!“ Jak jsme šli, tak
jsme viděli spoustu krápníků a stalagmity. Jakmile jsme došli
k zatopené části, uviděli jsme lodě, a pak jsme pochopili, že
z jeskyně zpátky pojedeme lodí. Asi v polovině plavby jsme
museli rychle dát hlavu dolů, abychom se nebouchli o strop.

V neděli 14. 5. 2017 se konala v kinosále Akademie ke Dni
matek, jejíž součástí bylo i vystoupení dětí s anglickou verzí pohádky Perníková chaloupka, ke které děti z výtvarného
kroužku vyrobily krásnou kulisu perníkové chaloupky.

V březnu 2017 někdo podpálil černé stavby ve Žlíbku u Novomlýnské nádrže. Požár zlikvidovaly jednotky SDH . Vzhledem k tomu, že nejsme jednotka, k požáru nesmíme být povoláni. Po požáru zde zůstal velký nepořádek, který jsme dne
25. 3. 2017 zlikvidovali .

svým „tanečkem čarodějnic“, který měl obrovský úspěch. Pro
děti byl samozřejmě připraven program. Vlastní pálení čarodějnice bylo v odpoledních hodinách a potom se oslavovalo
až do noci. Tentokrát jsme se sešli na hřišti v hojném počtu.
Počasí přálo a všichni byli moc spokojeni.

V březnu 2017 došlo k požáru na sběrném dvoře, aktivně
jsme se podíleli na likvidaci požáru až do ranních hodin.
Dne 19. 4. 2017 obec postihla menší vichřice a odnesla to
lípa u kostela, která spadla na zaparkované auto. Nakonec vše
dobře dopadlo, lípu se podařilo odstranit aniž by poškodila
zaparkované auto.

8. 5. 2017 jsme zorganizovali oslavu Sv. Floriána.
13. 5. 2017 jsme se zúčastnili soutěže PU v Drnholci.
27. 5. 2017 jsme se zúčastnili soutěže PU ve Velkých Němčicích.
V neděli 28.5.2017 způsobil nedopalek cigarety požár u přečerpávačky směrem na Zaječí. Požár se nám podařilo včas zlikvidovat a nemusely být povolány jednotky SDH.
3. 6. 2017 jsme se aktivně podíleli na zajištění akce „Záchranáři dětem“ na BVV v rámci PYROsu.

Když jsme viděli světlo, už jsme dali hlavy nahoru. Pak jsme
šli k lanovce, kde jsme čekali tak dlouho, že jsme si někteří
mysleli, že budeme čekat až do Vánoc. Jakmile jsme byli nahoře, tak jsme šli na oběd. Až jsme byli najezení, tak jsme si
mohli něco koupit a potom jsme jeli lanovkou zpátky a pak
jsme zjistili, že zpátky musíme po svých.
Ondřej Žák, 3. třída

 Úryvek z básní Prázdniny
Hurá! Sláva! Je to tady,
půjdeme ven s kamarády.
Prázdniny si užijem
a na chatu pojedem.

10. 6. 2017 jsme zorganizovali brigádu na železný šrot ze zbořené drůbežárny.
17. 6. 2017 jsme se zúčastnili soutěže PU v Sedleci, kde jsme
měli první velký úspěch a to 2. místo.

Kateřina Fialová, 5. třída

 Pasování prvňáčků na čtenáře
Tak jsem zase jednou pomohla pí. knihovnici s PROGRAMEM k PASOVÁNÍ. Akce nikterak veřejná, uskutečněná
v prostorách knihovny za ÚČASTI 8 prvňáčků, řed.školy, tříd.
učitelky, knihovnice, dvou důchodkyň z penzionu a mé.Ale
VÝZNAM asi MÁ ! Při předávání knížek „PRÁZDNINY
S DRAKEM“ jsem u Františka pronesla:“ Františku, máš
dva mladší brášky, vždy před spaním jim kousek PŘEČTI!“
A FUNGUJE TO! František PLNÍ PŘÍKAZ z knihovny a jeho
babičkami řekla, že - KAŽDÝ VEČER RÁD BRÁCHŮM ČTE!
- Buch.-

Všude kolem kytičky a ty malé dětičky.
Zpívají si, dovádí a ledňáčky kupují.
Je to takhle každé léto, sejdeme se a je to.
Kristýna Horáková, 4. třída
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30. 4. 2017 jsme se aktivně podíleli na uspořádání akce pálení
čarodějnic. Tato akce byla naplánovaná společně s maminkami a dětmi na hřišti. Zajistili jsme občerstvení, jak pro děti
co byly v maskách jako čarodějnice, tak i pro všechny zbylé
občany, kteří přišli podpořit tuto akci. Jako hasiči jsme procvičovali požární útok, abychom mohli v odpoledních hodinách tuto ukázku „útoku na terč“ předvést veřejnosti. Ta se
nám povedla. Velký zájem byl o střelbu se vzduchovky a naše
auto. Potom jsme rozdávali všem, kteří byli v maskách zdarma na opékání špekáček a kofolu. I maminky nás pobavily
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24. 6. 2017 jsme se zúčastnili soutěže PU v Bulharech.

udělilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska čestné uznání
panu Miroslavu Trávníkovi.
Děkuji hasičům za vynaložené úsilí, kapele Fanoša Bílka,
panu Faráři.
Radek Franc, velitel SDH

 Poděkování

 Agility trénink v Šakvicích

Dobrý den kolegové, je mi ctí Vám předat níže přeposlané poděkování naší krajské starostky, paní Zdeňky Jandové. Prosím
o předání kolegům, kteří se zúčastnili v sobotu 3. června t. r. akce Záchranáři dětem, která proběhla na BVV v rámci PYROSu.
Také ještě jednou Vám jménem OSH Břeclav a jménem svým
děkuji za Vaši pomoc a Váš čas.
Leona

Koncem roku 2015 jsme založili tady u vás Agility. Začátky byly
velmi těžké, ale díky podpoře začínajících‚ „agiliťáků‘‘ a pomocí paní starostky Dirgasové máme skvělé zázemí. Nových
zájemců přibývá a náš skvělý kolektiv se pomalu rozrůstá.
Jsou mezi námi pejsci různých velikostí, od malého boloňského
psíka až po čuvače. Máme už i pár adeptů, kteří by se mohli
zúčastnit svých prvních závodů.
Díky velkému zájmu o náš trénink, můžeme parkur obohacovat
o nové překážky. Když to shrneme, tak máme k dnešnímu dni
všechno, v co jsme před rokem ani nedoufali a hlavně nečekali.
Agiliťáci

Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi, abych Vám
touto cestou poděkovala za účast na sobotní akci „Záchranáři
dětem“ na brněnském BVV. Akce byla pro všechny z nás vyčerpávající nejenom z důvodu délky, ale i velmi tropických teplot.
Moc mě těší, že dobrovolní hasiči opět dokázali přiložit ruku
k dílu i v rámci krajské akce. Ještě jednou všem moc děkuji.
S přáním pěkného dne
Zdeňka Jandová
starostka KSH JMK

 Myslivecký spolek Šakvice
25. 3. 2017 se uskutečnila brigáda našich členů, provedli jsme
podsadbu a vysečení v lokalitě za dráhou vedle Štinkavky ve
směru na Starovičky. Dosazeno bylo 20 dubů, 15 jasanů a 10 vrb.
Z. Svoboda, předseda MS
Kromě těchto vyjmenovaných akcí členové SDH věnují spoustu volného času k opravě našeho vybavení, které je zastaralé
a potřebuje dost často pořádnou generálku, podíleli jsme se
na rekonstrukci klubovny - výmalba, venkovní úpravy.
Jaroslav Trávník, starosta SDH.

SDH Šakvice se snaží získat finanční prostředky na vybavení především sběrem železného šrotu a v loňském roce jsme
uspořádali také taneční zábavu. Je toho opravdu hodně, co
ke své činnosti potřebujeme. Z těchto vlastních prostředků
jsme si zakoupili: hadice, proudnice, savice, sací koš, skříň,
helmy, stany, požární hadice žluté, 2 pivní sety, savicové šroubení, benzín, technickou na auta, startovné na závodech atd.
v celkové výši 98 tis. Kč.
Někteří členové SDH si z vlastních prostředků koupili vycházkovou uniformu v hodnotě 5000,- Kč/ks, pracovní oděvy
v hodnotě 1600,-Kč/ks.
Obec nás podpořila zakoupením starší cisterny a auta. Auta
zůstávají v majetku obce.
Jaroslav Trávník, starosta SDH

Oslava Sv. Floriána 8. 5.2 017
Akce začala 8. května v Kostele svaté Barbory mší svatou, kde
jsme uctili památku Svatého Floriána – patrona hasičů. Po
poutavém kázání dostali hasiči Boží požehnání, vzpomněli
jsme zemřelé hasiče SDH Šakvice a nakonec to nejduležitější –
– proběhlo posvěcení nové hasičské cisterny. Dále následoval
průvod obcí s doprovodem dechové hudby Fanoša Bílka za
účasti hasičských sborů z Milovic, Staroviček a Strachotína.
Průvod směřoval do nově vybudované hasičské klubovny,
která byla otevřena k prohlídce i pro veřejnost. Občané měli
možnost si prohlédnout i hasičskou techniku, která zajímala
hlavně děti. Bylo zajištěno bohaté občerstvení v podobě koláčů, chlebíčků, klobásů a mnoho dalších. U příležitosti setkání
a za přítomnosti Náměstka OSDH pana Miroslava Adámka,
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 Chvála krásy mluvy šakvické
Když jsem takřka před 50 léty v r. 1968 opúštěl našu dědinu
a šel jsem študovat do světa (v té době i jižní a západní Čechy byl daleký svět), jsem měl štěstí, že mě učil češtině pan
učitel Feigerle. Byl to prostě náš Fata, Fatýnek, národomilec,
který měl mimořádný dar nás žáky upútat a předat nám často humornú formú vědomosti, za které jsem mu já osobně
vděčný dodnes. Z jeho osobitého výkladu dodnes např. vím,
že Šakvice sú poslední dědina Slováckého Podluží, kde prase zabijajú a buchty pečú v trúbě, narozdíl od Popic, které
údajně již patřijó do podoblasti Brněnské, kde prase zabijajó
a bochty pečó v tróbě. Rád nám vysvětloval význam různých
šakvických slov a názvů a my jsme se mohli uřechtat, když
nám jakoby nadával s tím, že nás dotříská lušňů anebo brdečkem. Nebudu tu teď uvádět chronicky známé názvy, jako jsou
kolomastyka, pechárek, šlupek nebo výpustek, pouze bych se
chtěl s vámi podělit jen o jedno slovo, o kterém si myslím, že
je zcela jednoznačně spojeno též jen se Šakvicama. A to slovo,
anebo název, zní zcela jednoduše a prostě: Machyč.
Teď si asi mnozí z vás řeknú: „No a co, Machyč, co s tím.“
Pravda, pravda, ale přesto bych vás rád požádal, abyste ještě
chvilku vytrvali a sdíleli se mnou můj myšlenkový profil na
tomto obecním „Facibůčku“ (autor má pravděpodobně na
mysli sociální síť Facebook). Slovo Machyč mě totiž již delší
dobu pronásleduje a nedá mi klidně spát. Co, anebo kdo, to
vůbec Machyč je? Je to věc, nebo osoba? Věc, coby předmět
neživotný asi ne, i když jsem jednou zaslechl konstatování:
„Ty Machyču z Machyčova.“ V případě, že by existovala osada, obec či město Machyčov, pak by Machyč do určité míry
mohl věcí býti. Jenže po bedlivém prostudování Lexikonu
obcí ČR, vydaném ČSÚ, ani po „vyguglování“ (autor má pravděpodobně na mysli internetový vyhledavač Google) jsem
Machyčov nenašel. Třeba jde o již neexistující místní název,
tak jako kdysi Túfarka – o té taky 90 % mladých Šakvičáků nic
neví. Věc jako takovou jsem teda zamítl a začal jsem v souladu
s Darwinovou teorií evoluce pátrat v nižších stupních živočišné říše. Je tedy Machyč zvíře? A zde jsem narazil na první vlaštovku, a tou byli pes a kůň. Se psem Machyčem jsem se setkal
jednou na honě, když jsme po prvním kole postávali u vyložené ulovené zvěře, a psi tam pobíhali jak zdivočelí. Jeden byl
zvlášť neukázněný a neovladatelný jak virus, který vnikne do
počítačového systému. Chvílu jsem ho pozoroval a pak jsem
se zeptal svýho strejce Jakuba, co je to zač? On se jen tak podíval nepřítomným pohledem směrem k přehradě, kde kdysi
býval splávek a řekl: „Ále, to je takovej Machyč, kterej neumí
ani aportovat.“ A bylo to vyřízený. Koňa Machyča jsem viděl
u strejca Šnajda, kterej býval v domku naproti dneska stojícímu velkorestaurantu a vinařskému posezení pana hoteliéra
Kosmačky. Myslím, že se jmenoval Míša, teda ten kůň. On
totiž oral jen napolovic. No prostě, na začátku brázdy zabral
do chomútu, a pak se ten Machyč zastavil až v půlce řádku, ať
byl dlúhej padesát anebo sto metrů a čekal, až dostane kostku
cukru. A pak zas zabral a dotahl to do konce, kde čekal na další kostku. No, při deseti brázdách to bylo dvacet kostek, a tím
už by si u hostinského Vedry osladila kafe skoro celá hospoda.
U mě ale Machyč Míša nepochodil, protože jsme doma sladili
krystalem. Je tedy Machyč osoba? Pravděpodobně ano, protože když je vysloven, je vždy spojován s něčím lidským. Jenže,
kdy a kde se vůbec Machyč vzal? Vím, že se už vyskytoval
v mém mládí a to velmi často, ale i dnes se vyskytuje. Tak-

že, kdy se narodil? Před sto lety, nebo po sametové revoluci?
A kde se narodil? Vím, že v každé rodině - jak na Isidoře,
Pustých, Výhoně, Kopečku, Hlavní, Fürhaple, Podzahrady,
V Dolinách, na horním či dolním konci – se Machyč minimálně jedenkrát za život vyskytl, a přitom se k němu nikdy
nikdo nechce hlásit, ať k rozenému, či osvojenému. Je pravda, že jsem jednou zaslechl zkomoleninu jména Machyč,
a to Machoň. Silně mně to připomíná jméno Strachoň. Ale po
rozhovorech s patriarchy obce, či bývalými funkcionáři Národní fronty a MNV, i současně společensky odpovědnými,
politicky nezávislými a demokraticky zvolenými zastupiteli
obce jsem zjistil, že ani v této rodině Machyč nepobýval ani
přechodně, natož trvale. Machyč je skutečně fenomen. Jaká
je jeho profese? Slyšel jsem o něm v hospodě, ve sklepech, na
hřišti, na rolích, v dílnách, na honě, hodách, z ďůrky do ďůrky,
a přitom o něm nevím nic. Je to hospodský, rolník, opravář,
fotbalista, hasič, řidič, zastupitel obce, politik, finančník či
vekslák, vinař, podnikatel anebo OSVČ? Nevím, prostě nevím. A teď další záhada. Při použití výrazu Machyč se jedná
o hanlivost či urážku, anebo o laskavé smířlivé konstatování?
Tady jsem též na rozpacích. Jednou, když jsme jako děcka
chtěli hrát za dvorkama luskanú, tak nás bylo málo, a čekali
jsme na další. V tom přišli Joza s Jarkem s tím, že měli na Dyji
nastraženú nalikovačku na štiku. A Joza říká: „Dojdeme na
břeh, haluz, na kterej jsme měli přivázanú strunu, byla ohlá až
do vody, a ten náš Machyč Jara ju chytl do pazúry a zabral tak,
že struna prdla a štika byla v prde...li.“ No, v první chvíli to
znělo, že je na bráchu nasra...j, protože kvůli tomu Machyčovi
došli o štiku. Ale já, když jsem v jeho očích viděl ty jiskry,
ten zápal, jak ukazoval, jak ten Jara tu strunu rval, tak mně
osobně to spíše přišlo, že je naopak hrdej na toho Machyča,
jakú má páru, a s jakú vervú do toho šel, i když vlastně štika
byla stejně v prd..li. Takže vidíte, že to není tak jednoznačné.
A teď další záhada. Je Machyč konkrétní jednotlivec anebo
může trpět i tzv. společnou vinou? Jednou, jako malej kluk,
jsem čekal u Crlika (autor má na mysli pravděpodobně bývalou prodejnu Jednota) až dovezú čerstvej teplej chleba. Tetičky, každá se svojú bídú (šakvický výraz pro ruční vozík) stály
v krúžku, a já slyším, jak jedna říká: „Tož ženský, poslúchejte,
včerá prej dovezli novej traktor a voni (asi traktoristi) to nemohli pořád nastartovat. No bodeď by né, když ti Machyči
v tom neměli naftu.“ A smály se, až se za bříška popadaly. Ale
moje dětská duše se nesmála, spíše naopak. Všichni ti strejčci, malej bubeník Ščepa Pápežuj, maďarsky mluvící Arpád,
stále žertující Mirek Nevěděluj, všichni tito pro mě bozi, kteří
v rukách pevně svírali volanty svých Majorů, Zetorů a Suprů,
a my jsme jim potajmu naskakovali za jízdy zezadu na vlečky,
všichni tito bozi se naráz změnili v Machyče. Prostě jsem byl
z toho rozhozenej a měl jsem z toho strach, že až ty Machyče
potkám, jak budú vlastně vypadat? Uměl by Machyč Pápežuj bubnovat anebo Machyč Arpáduj mluvit maďarsky? Pak
jsem se z toho vyspal a bylo to. Jenže v poslední době mi Machyč opět nedá spát. A je to od té doby, když jsme tak jednú
v hospodě u Kosmy, pod vlivem ženami zbožňovaného seriálu Ulice, vzpomínali na staré Šakvice, a mně se vybavila naša
hulička na Bednářské, kde na rožku u Míků byl starej kmen
stromu, na kterém hungaly nohama tetička Jozena Míková
a naše babička Pepina s tetičkú Pruskovú. Pak byl barák našeho staříčka Kubika a dál přístavek Aneši, která tam měla jen
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jednu chodbu s cimrú. A v tom mně Joza Svoboduj říká: „Ty
Machyču, tá tam měla akorát síň s jednú seknicú“. A i já jsem
se v té chvíli stal Machyčem. Měl jsem být uraženej anebo být
poctěn, měl jsem plakat anebo se smát, cítit se hlúpě anebo
chytře? Nevím. Machyč mě prostě dostal do situace prakticky
neřešitelné, protože Machyč vždy zůstane Machyčem a vždy

bude spojen pouze a jen s něčím nehmatatelným, krásně šakvickým.
S úctou váš staronový spoluobčan Radoš Votava

 Trvalková výsadba u Jednoty

 Oslava narozenin - grilovačka

P. S.: Kdyby někdy někdo z Vás náhodou toho Machyča potkal, pošlite ho prosím za mnú, rád se s ním seznámím a odměním se kaprem.

na zahradě

Na jaře 2017 vznikala před Jednotou v Šakvicích výsadba nového trvalkového záhonu. Ve výsadbě jsou zahrnuty okrasné
trávy a trvalky, které budou postupně nakvétat po celý rok. Bylo
vysázeno šest druhů kvetoucích trvalek, dva druhy okrasných
trav a čtyři druhy cibulovin. Zvolené rostliny jsou nenáročné
trvalky, které svými barvami květů zaujmou nejednoho z nás.
Na jaře bude naše oko potěšeno kvetoucími tulipány, narcisy,
sasankami a okrasnými česneky. Po jejich odkvětu bude postupně nakvétat růžově kvetoucí třapatka nachová (Echinacea
purpurea ´Prairie Splendor´), žluté krásnoočko velkokvěté
(Coreopsis grandiflora ´Illico´), levandule lékařská (Lavandula
angustifolia ´Hidcote´) a perovskie (Perovskia ´Blue Spire´). Na
podzim nás pak osloví fialové astry (Aster dumosus ´Anneke´)
a růžově kvetoucí rozchodník nádherný (Hylotelephium spectabile ´Matrona´). Mezi trvalkami vyrůstá, krásně ve větru vlající,
kavyl ivanův (Stipa pennata) a proso prutnaté (Panicum virgatum ´Heavy Metal´).
Péče o záhon bude během roku spočívat v odstraňování odkvetlých květů a pletí nežádoucích plevelů. Výsadba byla zrealizována za účelem potešení a zvelebení prostranství, proto
prosím, abyste květy a jiné části rostlin neulamovali a nestříhali.
Kateřina Svobodová

Pod hustopečskou farou byl kdysi SEKÁČ, kde prodávala
pí. J.Pleskačová ze Staroviček. Byl KRÁSNÝ, LETNÍ DEN, já
se zrovna hrabala ve zboží a v ruce držela krásnou červenou
podprsenku nulku. Do obchodu vešel šikovný vysoký PÁN,
kolem čtyřicítky a rovnou zamířil k DÁMSKÝM sukním.
CHvíli se přehraboval, pak jednu dlouhou, bohatě zdobenou
krajkou oblékl a začal se s ní producírovat před zrcadlem.

Otočil se k pí. Jitce a říká: „ Dobrý, co?“ „ No, co, dobrý, třeba se bude sukně Vaší ženě líbit?“. Pak chtěl černou paruku
s dlouhými vlasy - tu neměla. A do třetice lodičky s vysokým
podpadkem - ALE -DEVÍTKY !! A to už jsme obě obracely oči a tušily, že v obchodě JE - TRANSVESTITA ! Mužskej
to postřehl, přišel k nám a říká: „ Ženský, já nejsu VADNEJ,
já jenom budu slavit KULATÉ NAROZENINY,na zahradě
bude GRILOVAČKA, VŠICHNI pozvaní musí přijít POUZE v PŘESTROJENÍ a JÁ OSLAVENEC budu obsluhovat JAKO CIKÁNKA! Tak sháním OHOZ!“ SPOLEČNĚ jsme se
ROZCHECHTALI. Říkám: „ Pane, ale nemáte PRSA, chybí
Vám tato červená podprsenka!“ Vzal si ji, jenom si šel ještě do
hračkářství koupit 2 MÍĆKY. Takže - ŽÁDNEJ VADNEJ, ale
CHLAP s PRIMA NÁPADEM,jak si zpestřit OSLAVU NAROZENIN. A co VY? Zkuste něco podobného, je léto a toto
je INSPIRATIVNÍ.
- Buch.-

Vizualizace kvetoucího záhonu před Jednotou (Slovák, 2016)

Vizualizace kvetoucího záhonu před Jednotou (Slovák, 2016)
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 Mikulovský vinobraní ještě za mlada

 Moje vzpomínka na dobu

Tento folklórní zážitek se opakuje už celý roky. Oslava sběru
hroznů a jejich zpracování na víno nemají chybu. Město vyšperkovaný tím nejhezčím způsobem oslavuje náležitě tento krásný
svátek sklizně. Zde se během dne střídají různý soubory s kapelami různých žánrů, a co je toho veselýho vyprávění, to se lidi
mohou utlouct smíchy. V tyto dny končí ty největší práce ve
vinohradech a přesouvají se do sklepů, kde se hrozny začínají
měnit na burčáky, no a později na řezáky, mydliňáky a nakonec
ve víno. Ze všech stran se ozývá radost a zpěv. Když jsem uslyšel
poprvé cimbálovou muziku s Jožkou Severinem a Boženou Šebestovskou, tajil se mi dech. Jůlinka, Jožkova dcera, v pozdějších
letech ukázala, že nejen slavíci umí krásně pět. Všichni naši zpěváci mají v hrdlech zlato. Ať je to Jožka Rampáček, Jožka Černý a mnoho jinších. Nevím, ale tyto záležitosti nikdy neomrzí.
Folklór miluji ze všeho nejvíce. Patří plně do tohoto našeho
regionu. Neznám nikoho, kdo by tento nádherný žánr muziky
nemiloval. Je dobře, když víno mění náladu lidí ve zpěv a radost.
Když si zavzpomínám na své mládí a na své první vinobraní
v Mikulově, načisto se zachvěji. Tenkrát jsme přijali pozvání od
naší rodiny na tento veliký svátek vína. Hned ráno jsme vyjeli na kolách ze Šakvic a pěkně oblečení, směr Mikulov. Nálada byla bezva. Mě otec vezl na štangli omotané dekou, aby mě
netlačila do zadku. Mikulovský zámek už je vidět na dálku, jako
by vystupoval z nějaké pohádky. Je nám stále blíž, až nakonec
stojíme kousek od něj. Je to kolosální stavební dílo. Páni, ti si
uměli vždycky vybrat. Kola jsme nechali u té naší rodiny, kde
jsme zrovna obdrželi něco k snědku a k pití. To bylo stále: „Vezmite si, my jsme moc rádi, že jste přijeli. Bude hodně veselo, už
se těšíme.“ To bylo jako na svatbě. Plno zážitků se mísilo jeden
přes druhý. Každý by chtěl povykládat co nejvíce, hlavně aby
se na něco nezapomnělo. Všechno na mě působilo, jakoby ve
včelím úle. Potom jsme se všichni sebrali a šli se podívat na to
vystoupení pod zámkem. Úvodní zpěvy a tance byly překrásný.
Zpěváci a zpěvačky jako by soupeřili, kdo je z nich ten nejlepší. I taneční soubory, byla to nádhera. Tak krásný kroje s těmi
výšivkami a těmi barvami! Všechno jakoby nadýchaný. Kolik
spodniček muselo být, aby ty sukně byly jako květy vlčích máků,
to snad neni nikde na světě. Tý kordulky a boty se zlatými podpatky, k tomu bílý pletený punčochy. No, já si myslím, že u nás
na Moravě máme nejhezčí ženy. Všecko nažehlený, to se nedá
vyprávět, to musí člověk vidět. Je to jakoby květiny na nějaké
rozkvetlé louce. A mládenci při zpěvu vyskakovali a juchali, jakoby radost ze života nebrala konce. Verbuňk je tanec, který je
dnes zapsaný v Unescu, je to něco zvláštního, čím se mohou
pochlubit jen tady u nás na Moravě.
Na každým člověku tento svátek zanechal kus vzpomínek a radosti. Tehdy jsem jako dítě ještě nikdy neviděl tolik lidí a písniček. Pod zámkem na pódiu to samý. Tyto slavnosti trvaly až do

pozdního večera. Ten den si pamatuji, že byla i otevřená jeskyně
na Turoldu, a to bylo fakt úžasný. Domů jsme přijeli až hodně pozdě večer. Jeli jsme nocí, jako nějaký bludičky. Světla nám
ukazovaly cestu domů, a po celou dobu bylo o čem vyprávět.
Když jsme pak přijeli domů, tak jsem zadek od té štangle na koli
ani necítil. To mě ale vůbec nevadilo, protože tý zážitky všechno
nahradily. Tak tedy, toto bylo moje první vinobraní v Mikulově,
na který si vždycky rád zavzpomínám. Vám přeji, abyste prožili
něco tak úžasnýho, jako jsem prožil já kdysi. Tehdy mně mohlo
být tak pět nebo šest let. Dnes se mi blíží sedmdesát a vzpomínky se mi vracejí, jako by to bylo teprve nedávno.
Ještě když jsem se zmínil o vinobraní a písničkách, chtěl bych
říci, že Šakvice nejsou jen nějakou ledajakou vesnicí, ale skutečnou vesnicí muzikantů, skladatelů a zpěváků. Vždyť vzpomeňme aspoň pár kapel a nebo kapelníků, kde hudba řádně
zapustila své kořeny. Tak například to byla sokolská kapela s kapelníkem Olinem Bílkem, po kterém ji převzal Rudolf Štrůbl.
Další byla kapela orelská, pod vedením pana Kosmáka. Jedním
z těchto velikánů byl i Jožka Šural, který naučil mnoho nových
muzikantů hrát a zpívat. Je tu i velmi známá kapela Túfaranka,
kde se stal kapelníkem Jenoš Bílek ml. Fanoš Bílek je další člen
z rodiny Bílků, ten se stal pro změnu kapelníkem Sokolky, kterou časem převzal Jan Svoboda. Bylo by chybou, kdyby v této
kapele nebyl další člen z rodiny Bílků, a to umělecký vedoucí
Zbyněk Bílek, syn zakladatele Sokolky, Fanoše Bílka. Jak vidíte,
na hudbě se někdy podílí více členů rodiny. Já mohu nezávisle
říci, že jedna generace je lepší než druhá. Nevládne zde žádná
nezdravá rivalita, ale zdravé soutěžení mezi kapelami a kapelníky. Tak to má být. Radost ze života, rozdávat hudbu všude tam,
kde je to jen možný. Všechny tyto muziky ukázaly ochotu bavit
lidi a dělat je šťastnými. Mohu současně poděkovat Ivaně Holáskové, Petře Osičkové a jinším, za obětavou práci s Hanýskem,
nebo i paní starostce Dirgasové, za její přístup ke kapelám. Bez
vás všech by bylo určitě smutno. Čeho si ale vážím nejvíce, a to
právem, tak skupiny zpěvaček, jejichž krásné hlasy dokážou vzít
za srdce a smutné chvíle při pohřbech tak udělat snesitelnější.
Vystřídalo se těchto zpěvaček skutečně hodně, jmenujme alespoň Annu Kalivodovou, Jiřinu Feigerlovou, Marii Polominiovou, Františku Bílkovou, Štěpánku Bílkovou, Boženu Hutrovou,
Marii Šopfovou, Elišku Jakubčíkovou, Josefu Votavovou a Marii Kadrnkovou. Z mužů nemohu zapomenout na Jana Gänsdorfera, který měl ženy často na starost, hlavně jejich zpěv.
Díky za vše! Nebudu všechny jmenovat, není to ostatně ani
můj záměr. Vždyť by mně nestačila ani celá strana tohoto psaní.
I tyto smutný záležitosti musí být ve vzpomínkách. Patří vám
všem opravdový dík. Jsem rád, že to dělají lidé, kteří to umí
a dávají do toho své srdce. Tak já už budu končit a příště, bude-li
to možný, vám zase něco napíši.
Leopold Měšťan, občan Šakvic

 Jakub Vágner chystá na Nových

a učitele v šakvické škole

Mlýnech další obrovský závod!

Bylo by dosti špatný nevzpomenout na naše učitele, kteří nám
dali to nejvzácnější, začátek vzdělání do života. Už od první třídy byla naší třídní učitelkou Marta Svobodová. Tato žena byla
úplně úžasná. Dalo by se říci, že nám byla druhou mámou. Tak
krásný cit, jaký ona k nám měla, se jen tak nevidí. Mohli jsme
se jí svěřit se všemi problémy, co nás tížily, ale taky radostmi.
Ona nás vždy dokázala vyslechnout a poradit nám, co dělat.
Ona nebyla krásná jen svým jednáním, ale i svou ženskostí.
Vždycky jsem říkal: máme nejhezčí paní učitelku. Nebyl jsem
zrovna vzorným žákem, ale jistě mě měla ráda jako ostatní děcka. Dokázal jsem spolužáky bavit svou veselostí i přesto, že to
bylo v hodině učení. Ovšem, tím jsem rušil, to nebylo ode mě
zrovna fér vůči paní učitelce, která nás měla snahu co nejvíce
naučit. Po letech jsem si uvědomil, že jsem se měl chovat líp,
a mrzelo mě to. Omlouvám se všem ještě dnes.
Jejím manželem byl Miroslav Svoboda. Tento pan učitel nás měl
z tělesné výchovy a ruskýho jazyka. Uměl nás zaujmout svým
vyprávěním a svými zážitky. Rádi jsme ho
poslouchali, byl to bezva učitel... Dalším úžasným učitelem byl Ludvík
Feigerle, bezva češtinář a taky tělocvikář. Všichni ho měli rádi pro
jeho lásku k nám děckám. Věděl,
co na nás platí, když jsme někdy
pozlobili. Nebyl na nás vůbec
zlý, spíše vše řešil domluvou.
Já jsem někdy zasloužil možná
víc, než tu domluvu. Jedno je
ale fakt, měl jsem ho rád. Další
pak pan učitel Kolář, který naučil
mnohý žáky práci v dílnách. Bez něj
bysme nebyli tak zruční a znalí ve všech
životních potřebách, nebo pracech.
Neměl bych zapomenout na našeho matikáře, učitele Josefa
Pestra. Můžu říci, jeho měli rádi všichni žáci. Hlavně že naučil, a jeho přístup k nám byl vždycky kamarádský. Byl to charakterní učitel. Nikdy nedělal žádný rozdíle a uměl být velmi
tolerantní. Dokázal se s námi radovat i na sejití žáků po létech
v Popicích. Nikdy nezkazil žádnou srandu. Taky nikoho neponižoval a když bylo třeba, dovedl povzbudit. Byl opravdu fajn.
Teď prosím vás promiňte mně, že nemohu psát o všech, co nás
učili, i když si vážím všech stejně, bylo by toho moc. Byli to
obětaví a úžasní lidé.
Náš ročník byl 1948 a 1949. Já jsem jedním z těch starších. Ve
třídě nás bylo několik, co jsme šli s ročníkem o rok později. Všichni z naší třídy, ať to byly holky nebo kluci ze Šakvic,
a nebo z Popic, kteří chodili u nás do škole, byli a jsou i dnes
bezva kamarádky a kamarádi. O jednom se ale zmínit musím.
Je to můj nejlepší kamoš, se kterým se kamarádím celý život.
Už v první třídě jsme si fajn rozuměli. Teď, když nám bude sedmdesát let, naše kamarádství trvá. Je to Toník Dubec, je fakt
nejlepší. Věřím, že nám toto kamarádství vydrží až do smrti.
Toho si fakt vážím. Ze Šakvic jsme zůstali z kluků už jen my
dva. Za všechny žáky z naší třídy všem učitelům děkujeme.
Mnozí z nich už nejsou mezi námi, ale v srdcích si je uchováváme, jako by mezi námi byli stále.

Hlavní cena? 25 tisíc eur!
PŘEHLEDNĚ: Stairs2Hell 2017
Lokalita: Novomlýnská nádrž (Dyje 5)
Počet týmů: 100
Délka závodu: 114 hodin
Sponzoři: MIKBAITS, NIKL, MIVARDI, Tomáš Blažek
and FRIENDS, Mustad
Web: stairs2hell.cz
Harmonogram závodu:
19. 8. 2017: Registrace
20. 8. 2017: Zahajovací ceremoniál
21. 8. 2017: Začátek závodu (v 14.00 )
26. 8. 2017: Konec závodu (v 08.00)

Nové Mlýny: Revír, který není radno podceňovat!
Novomlýnská nádrž. Na rybářské mapě v České republice byste
jen těžko hledali podobný revír. Tato nádrž je jedinečná. Čím?
Novomlýnská nádrž je perfektní v tom, že je velmi rozlehlá
(1668 ha), a také poměrně mělká (max. hloubka je 7,8 metrů). Právě tyto podmínky jsou naprosto ideální pro rychlý růst
kaprů do krásných rozměrů. Navíc, kaskáda Nové Mlýny má
zcela unikátní systém hrázi, kdy ryby mohou volně migrovat
mezi jednotlivými nádržemi. Díky tomu tak ryby mají velký
klid pro spokojený růst. Ikdyž je startovní pole nabité především českými týmy, bude mít tento závod mezinárodní účast.
V startovní listině totiž jdou vidět i mančafty z Británie, Holandska, Polska, Slovenska, Maďarska nebo Rakouska. Vzhledem k obtížnosti Nových Mlýnů lze očekávat, že na tomto závodě zabodují především domácí týmy. Navíc, na tomto závodě
se objeví skutečná „esa“ tuzemské kaprařiny – jmenovitě například Tomáš Blažek, Karel Nikl, Jan Dadák, Jiří Majer nebo bratři Kučerové. Už jenom tohle složení napovídá, že tohle bude
hodně atraktivní bitva o prvenství!
Zdeňka Snášelová

Leopold Měšťan, jeden z bývalých žáků šakvické školy
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 Klub Šakvice, z.s. — Pro malé a velké lidi

 Šakvický AZ- kvíz

Již desátým rokem se snažíme v naší obci aktivně přispívat
ke kulturnímu dění. No zkrátka, nenudíme se už deset let
a jsme rádi, že se k nám stále připojují noví malí i velcí lidé.
Už dávno nejsme jen Klub maminek. Jsme otevřená skupina
pro všechny, kteří chtějí něco dělat.
Akce které proběhly:
Karneval - 25. 3. 2017
Jestli můžeme letošní Karneval ohodnotit jako ve škole, tak
se nám podle reakcí dětí i rodičů povedl na výbornou. A to
díky skvělému moderátorovi Filipovi Luczkému, napečeným
dobrotám od maminek, krásně vyzdobené sokolovně s fotokoutkem a samozřejmě dobré náladě, která nechyběla. Celý
program byl zakončen bohatou tombolou. Každé dítě si vybralo to, po čem toužilo. Někdo odešel s bublifukem, někdo
s prďáckým traktorem a všichni spokojení.
Pálení čarodějnic - 30. 4. 2017
Pálení čarodějnic v naší obci je velmi populární a stejně jako
minulý rok přišlo na hřiště přes 100 dětí s rodiči. Lidí bylo
opravdu dost, jen škoda, že si něměly rodiny s dětmi kam
sednout. Na příští akci zajístíme dostatečný počet posezení.
Letošní program jsme okořenili kulturní vložkou v podobě
synchronizovaného tance čarodějnic. Máme velkou radost, že
se k tanci připojily i ženy a dívky, které sebraly odvahu a šly do
toho s námi. Doufáme, že příští rok se přidají další. Pro děti
bylo připraveno spoustu her a atrakcí, kde si ulouply perníček
z perníkové chaloupky či se proletěly na koštěti. Děkujeme
SDH Šakvice za pomoc s ohněm a bufetem.

Když mého otce – rybáře Honzu Votavu - postihla náhlá
mozková příhoda a začal se na neurologii pomalu zotavovat,
bylo nejtěžší znovu probudit jeho mozek tak, aby opět vnímal
své okolí a žil ve společnosti ostatních s vědomím, že s nimi
může komunikovat, že rozumí oni jemu a on zase jim. A to bez
ohledu na to, že je odkázán na vozík a fyzickou pomoc ostatních. A tehdy jsem ho začal při návštěvách v nemocnici rozcvičovat tím, že si musel vzpomínat na jména obyvatel Šakvic,
a to pěkně podle abecedy. Tehdy jsem si to pojmenoval Šakvický
AZ kvíz. Před krátkou dobou se mi to opět vybavilo, když jsme
u Kosmačků u piva na otce vzpomínali. A tak společně s panem Tondou Kožnarem jsme Šakvický AZ Kvíz znovu otevřeli.
Vzhledem k tomu, že jsme již trošku starší, má náš seznam více
jmen z dob minulých, z nichž některá již zanikla (např. Škopík,
Wizinger, Hrneček, Zicha, Slovák, Majovský).
Naopak zde nejsou nově přibyvší občané, jejichž jména zase
neznáme my. A proto se omlouváme jak těm starým, na které
jsme možná zapoměli, tak těm mladým, které neznáme.
A teď to nejhlavnější, zmobilizujte i Vy své mozkové závity,
konfrontujte náš AZ Kvíz se svými znalostmi a podělte se o ně
s námi na stránkách našeho Zpravodaje.
A : Albrecht
B : Bartoš, Bárta, Brzobohatý, Benda, Bílek, Böhm, Brůček,
Buchta, Bystřický, Beňo,
C : Crlík, Czuka
Č : Čefelín
D : Dlapal, Dofek, Dirgas, Deml, Dubec
E : Effenberger, Elinger
F : Feigerle, Führer, Franc, Filip, Fabian

kou dílnu ve škole. Pro velký zájem byly vytvořeny dvě skupiny, protože se do tak malé dílničky nevejdeme. Scházeli jsme
se ve středu a v pátek podvečer. Doufáme, že se do budoucna
najde vhodnější prostor pro tak početnou skupinu kreativních
lidiček. Radi bychom pořádali v této ,,dílně“ i jiné výtvarné
kroužky jak pro dospělé, tak pro děti. Kdo uvažuje, že by si
také rád zatvořil a zarelaxoval si s hlínou, může se přihlásit na
klubsakvice@seznam.cz
Klubovna - září až červenec
v klubovně se scházíme každé uterý od 16h a každý čtvrtek
od 9:30h. Pro děti je klubovna zajímavým zpestřením a pro
maminky místem, kde se potkávají a předávají si zkušenosti.
Rádi přivítáme další mamínky s dětmi. Informace o klubovně
a o aktuálním dění se dočtete na facebooku Klub Šakvice, z.s.
Co nás ještě čeká:
Rozloučení s prázdninami - 2. 9. 2017 v od 16.00 h.
I letos se rozloučíme s prázdninami výrobou lampionku, který si v podvečer vpustíme do jezera . Jako vždy pod hrází táborák a zpívání s kytarou a dobrodružná cesta s úkoly kolem
hájku. Po zkušenosti z minulých ročníků doporučujeme vzít
si čelovku a deku.
Dýňová ďůrka - 30. 9. 2017 od 13.00 h.
Srdečně zveme na Dýňovou ďůrku. Jako každý rok připravíme
dobroty z podzimních plodů na ochhutnání pro malé i velké.
Nebude chybět ani dlabání dýní a jiné podzimní tvoření.
Lampionový průvod - 28.10.2017 v 18.00 h.
U příležitosti státního svátku přijďte s lampiony na procházku
obcí.
Setkávání a seznámení:
Protože se stále něco děje, podnikáme společně i výpravy do
našich zahrad a polí, kde děláme různá tématická setkání. Na
jaře například ve stylu Hippies s barevnými oblečky a výborným občerstvením. Sledujte facebook Klub Šakvice, ať vám
nic neunikne.
(Le, Ja, Ev, Ka)

G : Gron, Gansdorfer, Greml, Godany, Gabriel
H :Hutter i Hutr, Holásek, Hajda, Horna, Hradil, Hájek, Hudec,
Hedl, Hřebačka, Haan, Hönig, Hrneček, Hlávka, Hanačík
CH : Chalupa
I : Imrichovský
J : Jakubčík, Jedlička, Jelínek, Jaroš
K : Kadrnka, Kosmačka , Kubísek, Kurc , Kola, Králíček, Kolář,
Karas, Kalivoda, Kubala, Krejčiřík, Kos, Kanský, Kugler,
Kuchta, Kučeřík, Klein, Kočí, Křivák, Kutálka
L : Lahodný, Lopata, Lazi, Líbal, Lebloch
M : Mík, Mikulenčák, Matocha, Majovský, Musil, Měšťan,
Martinec, Marek, Mach, Müller, Mann
N : Nevěděl, Nevida, Novák, Novotný, Neprášek, Nosek,
Nesvadba, Nedbálek
O : Osička, Okenka, Oleár, Oršovič či Oršonicz,
P : Pruska, Pöschl i Pešl, Pospěch, Pešina, Polomini, Petráš,
Petržela, Pezlar, Příjemský, Prát, Pestr, Páleš, Pánis, Preget, Pitka
R : Ruber, Richter,Režný, Ryzí, Rohrer
S : Svoboda, Sedláček, Samson, Smutek, Smoček, Strachoň,
Stříbrnský, Slovák, Szabo, Stehlík, Sokolář
Š : Šural, Šutera, Šopf, Šušna, Šlancar, Škopík, Šnajd, Šmíd,
Strýček, Šlor, Šír, Štrubl, Štefek, Šimík, Šenkýř
T : Tomanec, Trněný, Trávník, Týma, Tarnovský
U : Ulehla
V : Votava, Vozdecký, Vyhňák, Vajbar, Volf , Veselý
W : Wizinger, Walter
Z : Zlatník, Zicha, Zeman, Zigo
Ž : Žaloudek
S úctou zdravím všechny Šakvické obyvatele
Váš staronový spoluobčan Radoš Votava

 Při-vesnický tábor

 Sběr lipového květu
Už i školčátko se učí sbírat BYLINKY. Malá Valentýnka také
dokáže udělat radost nemocné babičce svými obrázky. Alespoň
má v Česku také babičku.
Foto + text - Buch.-

Jahodová ďůrka - 3. 6. 2017
Z Jahodové ďůrky se nám stává tradice a my jsme letos pořádali už druhý a velmi podařený ročník. Stejně jako vloni,
jsme se i tento rok přidali k místním vinařům, a návštěvníci
tak měli možnost ochutnat nejen jejich výborné víno, ale také
jahodové dobroty všeho druhu. K mání byly výborné palačinky, jahodové koktejly, jahodové koláče a mnoho dalšího. Pro
nejmenší bylo připraveno tvoření a děti si tak mohly odnést
jahodovou čelenku nebo motýlka na krk. Návštěvnost letošní
Jahodové ďůrky byla velmi hojná a tímto chceme poděkovat
všem, kteří se přípravy jakýmkoliv způsobem účastnili. Jsme
velmi rádi, že je nás tolik, kteří s radostí a nezištně pomohou.
Náš velký dík patří také panu Jakubčíkovi za jahody, které
nám i letos daroval.
Keramika - říjen až květen 2016/2017
Jsme rádi, že nám obec Šakvice umožnila využívat keramic-
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Max
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Viktorie
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Zoe

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. ledna 2018. Těšíme se na vaše příspěvky.
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