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Hody 2018
Redakční rada a zastupitelstvo obce přejí občanům další spokojené roky.

Poděkování

Nemáme ve zvyku někoho veřejně chválit v tisku. Zřejmě
jsme ještě nepocítili důvod toto učinit, ale nyní máme potřebu se vyjádřit. Chceme tímto poděkovat současné starostce
paní Drahomíře Dirgasové za kvalitní a poctivou práci, která je viditelná, kam se podíváme. Děkujeme za spolupráci
a přejeme jí hodně energie v osobním i pracovním životě.

Deník
starostky

starostky

Zaměstnanci obce

 Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou Šakvický zpravodaj, který jsme začali vydávat před 8 lety. Přála bych si, aby toto vydání zpravodaje
nebylo poslední a aby i nové vedení obce pokračovalo v naší
práci. Současně bych chtěla poděkovat redakční radě a zastupitelstvu obce za skvělou spolupráci a za všechno, co dokázali
pro obec na úkor svého volného času udělat.
Máme před sebou komunální volby, při kterých budete rozhodovat o složení nového zastupitelstva, které si potom zvolí svého starostu. Ať už to bude kdokoliv, přeji této obci, aby
i nadále vzkvétala, aby v zájmu zastupitelstva obce i starosty
bylo především její blaho a aby pokračovali v naší práci. Je
důležité zdárně dokončit projekty, které jsme v letošním roce
zahájili a nestihli jsme je dokončit. Týká se to cyklostezky a
chodníku na nádraží, rybníku, výsadby kolem rybníka a další výsadby lesa USES 2 atd. Jsou to projekty, na které se nám
podařilo získat dotace a bylo by škoda o tyto peníze přijít.
Také je zde spousta zrealizovaných projektů, na které jsme
získali dotace a v rámci udržitelnosti těchto projektů je velmi
důležité dodržet podmínky dotace. Nedodržení podmínek dotace má za následek vrácení peněz. Týká se to čistírny, kanalizace, sběrného dvora, skládky, mateřské školy, základní školy,
hřbitova, veškerých výsadeb, hřiště atd. Voličům bych přála,
aby jim nebyla lhostejná budoucnost obce a přišli k volbám.
Za 8 let starostování jsem poznala spoustu úžasných lidí,
kteří dokázali nezištně kdykoliv pomoci, věnují se vedení
kroužků, ať už folklorních nebo sportovních, nezištně pracují
v různých organizacích, ať už jsou to hasiči, Akce v Šakvicích,
klub maminek, zahrádkáři, myslivci, sokolové. Všichni jsme
si zvykli, že je tu spousta kulturních a sportovních akcí a vše
bereme jako samozřejmost. Ale málokdo si uvědomí, kolik za
tím stojí usilovné práce.
Na druhé straně jsem poznala, jak dokáží být někteří lidé neskutečně zlí a zákeřní. Ale toto je smutná kapitola starostování, na kterou bych ráda jednou zapomněla.
Protože ze strany těchto lidí neustále slyším, že se v obci nic
neudělalo a další nesmyslné pomluvy, dovolím si v krátkosti
shrnout, co se nám podařilo za posledních pár let zrealizovat:

◼ Na rybník bude navazovat další výsadba „Krajinářská úpra-

polních cest a začali jsme se zalesňováním a budováním
mokřadů v okolí celé obce. Podařilo se nám to především
z dotačních titulů. Abychom všechny tyto akce vůbec mohli zrealizovat, předcházely tomu pozemkové úpravy a nový
územní plán obce.

va okolí rybníka v Šakvicích“. Na tuto akci jsme také získali dotaci. Cílem tohoto projektu je vytvoření rozmanité lokality, která vytvoří příjemné místo jak pro živočichy a rostliny,
tak i pro návštěvníky dané lokality. Návrh zeleně v okolí
navržené vodní plochy pomůže vytvořit mozaiku různých
biotopů, které zvýší ekologickou stabilitu řešeného území.

◼ Výsadba

zeleně a květin v obci – u hřbitova, ul. Hlavní, ul.
Na Pustých atd.

Infarastruktura

◼ Budova

základní školy: rekonstrukce sociálek, odvětrání
základů ve školním dvoře, nová střecha, osvětlení, zateplení,
fasáda, školní zeď, chodník a dětské hřiště, pergola, rolety.

Obec se potýkala s velkým nedostatkem stavebních míst. Proto bylo potřeba provést změnu územního plánu a získat další
pozemky pro výstavbu rodinných domů, zbudovat zde komunikaci, vodovod, kanalizaci osvětlení atd.

◼ Mateřská

škola na ul. Dlouhé byla zavřena, přístavba za
mateřskou školou byla v dezolátním stavu. Začali jsme se
potýkat s nedostatkem míst v mateřské škole. Byla provedena celková rekonstrukce MŠ včetně sociálek, zateplení,
nové topení, střecha, elektřina, odpady, voda, izolace, nové
vybavení, nové hřiště, výsadba atd.

◼ Prodloužení vodovodního řadu na ul. Nádražní, na ul. Pol-

ní, Za školkou, na ul.Vinohradní, U hřiště.

◼ Nové

osvětlení na ul. Na Pustých, u školních bytovek,
U hřiště, na ul. Polní, Za školkou, na ul. Vinohradní, Podhrází, v areálu bývalého družstva.

◼ Rekonstrukce OÚ včetně zateplení, fasády a půdní nástavby.

budovy bývalé knihovny na ul. Přívozní:
elektřina, topení střecha, zateplení, bezbariérový přístup.

◼ Rekonstrukce

◼ Obecní úřad, knihovna, mateřská škola, klubovna Hanýsku

byly vybaveny novým nábytkem atd.

V oblasti životního prostředí se nám podařilo

◼ Nové

chodníky: ul. Nádražní, ul. Přívozní, Votavova ulička, Na Pustých, ul. Starovičská, ul. Kopeček, ul. u Kostela, u COOP, parkovací stání u školy, u fary, na ul. Sklepní,
u Orlovny.

◼ „Obnova lužního lesa u vodní nádrže Nové Mlýny“: vysá-

zen lužní les na ploše 5 ha vč. zbudování 2 mokřadů. Letos
byla dokončena na ploše 8 ha výsadba lesa a mokřadů pod
názvem: „Realizace USES na k. ú. Šakvice LBC Písečné
díly a LBK podél svodného kanálu“.
◼ Byla zahájena výsadba: (jedná se o plochu naproti polního

◼ Dobudování

U sýpky

◼ Nové komunikace: Za školkou, ul. Polní, U hřiště, ul. Vinohradní

◼ Stávající čistírna odpadních vod byla ve špatném stavu a hro-

zily nám vysoké sankce ze strany životního prostředí. Podařilo se nám získat dotaci a byla postavena nová čistírna odpadních vod včetně nové technologie a zařízení. V rámci dotace
byla dobudována i kanalizace ve zbývajících částech obce.

◼ Zasíťování pozemků pro výstavbu RD: U hřiště , na ul. Pol-

ní, Za školkou

◼ Byla zahájena výstavba cyklostezky a chodníku na nádraží.

Pro sport a volný čas dětí, mládeže a dospělých

◼ Občané

byli zvyklí likvidovat odpad vysypáním do jámy
v šutráku, takže i z této strany nám hrozily vysoké sankce
ze strany kontrolních orgánů. Podařilo se nám získat dotaci
a byl postaven sběrný dvůr na třídění odpadů vč. vybavení.

◼ Nové

dětské hřiště na fotbalovém hřišti, v parku Isidor,
v MŠ na ul. Dlouhé, v ZŠ a MŠ na ul. Hlavní.

◼ Málokdo si už pamatuje, že před 8 lety se v obci nehrál fot-

bal, že byly kabiny v dezolátním stavu, fotbalové hřiště bylo
neudržované, v místě víceúčelového hřiště byl opuštěný zarostlý vinohrad, ze kterého se pomalu začala dělat skládka.

◼ Bylo vysázeno 200 lip směrem k Novomlýnské nádrži, další

stromy byly vysázeny směrem na Zaječí, k polnímu hnojišti, na bývalé skládce, mandloňový sad na Cípech atd.

Snažili jsme se dát do pořádku všechny obecní budovy
◼ Budova

bývalého kinorestaurantu byla v zanedbaném
stavu, v podkroví zatékalo, nefungovalo topení, okna byla
ve špatném stavu atd. Proto byla provedena celková rekonstrukce budovy a podařilo se nám zde vytvořit zázemí
pro posilovnu, folklorní soubor Hanýsek, klub maminek,
knihovnu, prostory na oslavu narozenin, klubovnu hasičů,
zázemí pro kulturní akce, divadla, ke zkouškám dechových
hudeb, bezbariérový přístup, parkoviště, chodník atd.

◼ Území

bývalého šutráku bylo plné různého odpadu a pozůstatků po Ingstavu. Podařilo se nám získat dotaci a byla
provedena rekultivace staré skládky odpadů šutrák

◼ Budova bývalých školních dílen na ul. Přívozní: nová stře-

◼ Výstavbou Novomlýnských nádrží je v okolí obce velký ne-

cha, okapy, zázemí pro zaměstnance obce, zastřešení dvora,
garáž pro nákladní auto.

dostatek stromů. Proto jsme se snažili vysadit stromy podél
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kanalizace na ul. Polní, Za školkou, U hřiště,

hnojiště)„Realizace ÚSES na k. ú. Šakvice II“ Na ploše 7 ha
vznikne funkční místo jak pro živočichy a rostliny, tak i pro
návštěvníky dané lokality. Navržená rozmanitá stanoviště
posílí ekologickou stabilitu krajiny. Mezi navržené biotopy
patří: mokřadní biotop, lesní biotop, luční biotop, jedlý les
(extenzivní sad) a biotop doprovodné vegetace podél cesty
a toku. V navrhovaných opatřeních jsou zahrnuty výsadby,
obnova zeleně a odstranění invazních druhů. Volba těchto
opatření se odráží od poměrů lokality a zároveň přihlíží na
nedostatky intenzivně obhospodařované agrární krajiny, ve
které je pro plané rostliny a živočichy těžké nalézt útočiště.
Sadová úprava lokality obohatí stávající biodiverzitu .

Obec zafinancovala rekonstrukci fotbalových kabin a vytvořila tím alespoň částečně zázemí pro to, aby se mohla
obnovit soutěž ve fotbalu. Financujeme veškerou údržbu fotbalového hřiště od sekání trávy až po energie, bylo
provedeno zavlažování hřiště. V této rekonstrukci se bude
pokračovat výstavbou nových sociálek za kabinami v roce
2019 a celkovou rekonstrukcí kabin.

◼V

zimě bude zahájena levostranně podél vodního toku
Štinkavka výstavba rybníka. Na tuto akci jsme také získali
dotaci. V rámci stavby bude zbudován rybník (malá vodní nádrž) o ploše hladiny 9 900 m2, bude boční, převážně
hloubený s nízkou čelní a boční hrází. Součástí stavby bude
vybudování dvou izolovaných vodních tůní nad litorálem
rybníka.
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◼ Víceúčelové hřiště s umělým povrchem včetně osvětlení.

◼ Vjezdový ostrůvek do obce.

◼ Workoutové hřiště.

Převážná část projektů byla financována z dotačních titulů,
takže jsme mohli šetřit vlastní prostředky a k dnešnímu dni
máme na účtě 18 mil. korun.

◼ Hřiště na plážový volejbal.
◼ Skok daleký.

◼ Rekonstrukce autobus. zastávky vč. bezbariérového přístupu.

◼ Přístřešek nad pískovištěm v MŠ.

Co se nám podařilo zrealizovat od počátku roku 2018

◼ Umělé zavlažování hřiště.

◼ Žaluzie v budově ZŠ.

◼ Osvětlení hřiště.

◼ Parkoviště vedle fary.

◼ Posilovna.
◼ Zázemí pro kroužky a pro spolky v budově orlovny.
◼ Máme novou a krásnou knihovnu se spoustou nových knih,

návštěvníci si zde mohou kromě půjčení knih zahrát šachy,
prohlédnout kroniky obce, pracovat na počítači.

◼ Orlovna

◼V

budově orlovny byly zbudovány nové prostory včetně
kuchyně pro oslavu narozenin atd.

dvora.

◼ Parkovací stání na ul. Sklepní.

– parkoviště, fasáda, bezbariérový přístup, úprava

Další akce
◼ Rekonstrukce autobus. zastávky na ul. Nádražní, nový chodník.
◼ Rozšíření

hřbitova, nová hřbitovní zeď, voda, kanalizace
a chodník na hřbitově, nová komunikace včetně parkování
u hřbitova, osvětlení hřbitova, výsadba.

◼ Chodník a výsadba na ul. Na Pustých.

◼ Oprava křížů v okolí obce.
◼ Úprava polní cesty k Novomlýnským nádržím.

◼ Zasíťování pozemků pro výstavbu 12 RD na ul. Polní.

◼ Likvidace černých staveb u VD Nové Mlýny.
◼ Zakoupen

traktor, 3 sekačky na trávu, nákladní automobil
AUSA, sypač, štěpkovač, vysavač listí atd.

◼ Workautové hřiště.

◼ Pozemkové úpravy.
◼ Nový územní plán.
◼ Bezúplatným

převodem se nám podařilo získat pozemky
od státu – fotbalové hřiště, pod komunikací na ul. Polní
a na ul. U hřiště.

◼ Výsadba lesa a mokřadů: Projekt LBC, LBK.

◼ V roce 2013 jsme získali titul Vesnice JMK.
◼ Zavedli jsme vítání občánků.

◼ Zahájena výstavba rybníka a Krajinářské úpravy v jeho okolí.

◼ Vydávání zpravodaje.

◼ Byly pořízeny nové kroje pro šakvické stárky, bylo zakoupe-

no dalších 25 pivních setů a 2 velké stany a 2 menší stany na
pořádání kulturních akcí.

◼ Setkávání důchodců.

Finančně podporujeme

◼ Úprava

parku Isidor-dětské hřiště, výsadba stromů, nová
betonová plocha.

FS Hanýsek, TJ Sokol, SDH, Myslivecké sdružení Šakvice,
klub maminek, přispíváme na pořádání kulturních akcí, na
sport dětí a mládeže, na rekonstrukci fary atd.

◼ Máme rozpracovanou knihu o obci Šakvice.

V letošním roce jsme získali dotace na
◼ Cyklostezku na nádraží.

Rozpracované projekty

◼ Chodník na nádraží.

◼ Hřiště na plážový volejbal.

◼ Jsou rozpracovány projekty na další výsadby v okolí obce.

◼ Workautové hřiště.

◼ Dětské hřiště v ZŠ.

◼ Komunikace na obchvat obce.

◼ Realizaci USES na k. ú. Šakvice II: (výsadba lesa + mokřady).

◼ Byla

provedena oprava komunikace u COOP a ke kempu
Mars, po celé obci byly opraveny trhliny v komunikaci, byla
provedena deratizace obce.

◼ Zasíťování pozemků Za školkou 2. etapa.
◼ Rekonstrukce fotbalových kabin a nové sociálky.
◼ Garáže pro SDH.

◼ Byla zahájena výstavba cyklostezky a chodníku na nádraží.

◼ Komunikace na ul. Polní.

◼ Byla zahájena výsadba Realizace USES 2.
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◼ Rybník.
◼ Krajinářské úpravy okolí rybníka Šakvice.
◼ Realizaci

USES na k. ú. Šakvice LBC Písečné díly a LBK
podél svodného kanálu – (výsadba lesa + mokřady).
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 Otázky a odpovědi

 Hanýsek
řilo a kroj Hanýsku je pěkný. Stárkovský kroj je vlastně stejný, jen mají víc spodniček, sukně mají tmavší barvu a košile
jsou bohatěji zdobené. Kroje nám ušila paní Škarpová z Popic.
O kroje se bude starat paní Jana Kurcová st. Také bych ráda
poděkovala všem, kteří si vzali na starost ušití nových krojů.
Kroje budou uloženy v budově orlovny, při půjčování kroje
na hody a nebo na ples se uhradí záloha 2.500,- Kč a pokud
se kroj vrátí poškozený, tak se z této zálohy provede oprava.

Proč jste dali název Orlovna 1928?
V obci působil Orelský spolek, který vlastními silami a z vlastních prostředků vystavěl Orlovnu, která byla slavnostně otevřena v roce 1928. Po 90-ti letech, na počest těchto lidí, byla
budova opět nazvána Orlovna a byla zrekonstruována ke
stejnému účelu jak před 90-ti lety. V dnešní době je pro nás
nepochopitelné, jak je možné, že dokázali vlastními silami
a vlastními financemi vystavět takovou budovu.
To samé o rok později, kdy sokolové vystavěli také vlastními
silami a prostředky sokolovnu.

Byly zakoupeny další stany a posezení na pořádání akcí?
Ano, v letošním roce jsme koupili další 2 velké stany a 25 pivních setů a 2 menší stany. Takže nyní máme k dispozici 4 velké
stany, 2 menší a 60 pivních setů. Letos nám počasí na hody moc
nevyšlo a díky těmto stanům mohla zábava pokračovati i v dešti.

Kdy bude hotová cyklostezka na nádraží?
Cyklostezka a chodník budou hotové do konce tohoto roku.
Kdy bude hotový rybník?
Rybník se bude dělat v zimě, měl by být hotový na jaře příštího roku a na něj bude navazovat zalesnění kolem rybníka.

Občané si chválí chodník Na Pustých, bude se pokračovat dál?
Ano, postupně se zbudují chodníky ve všech ulicích.
Plánujete nějaké opatření proti suchu?
Ano, postupně se budou prohlubovat a čistit všechny obecní
studny. Využili jsme dotačních titulů pro zadržování vody v krajině a budujeme rybník a mokřady. Překvapilo mě, že i když
je letos veliké sucho, tak nám mokřady u Novomlýnské nádrže
nevyschly a podle stop je vidět, že se sem vrací opět život.

Protože ptactvo také trpí nedostatkem vody, plánujete i nějakou výsadbu ovocných stromů?
Ano u všech projektů na zalesnění se vysazují i ovocné stromy, především staré odrůdy. Navíc jsme letos požádali o dotaci na výsadbu ovocné aleje podél komunikace vedoucí na
nádraží. Tak snad budeme úspěšní. Samozřejmě by to měly
být staré odrůdy o které se nemusí moc pečovat.

Z čeho máte největší obavy?
Když vidím chátrající areál bývalého zemědělského družstva
a vzpomenu si, jak vypadal před 40 lety, mám velké obavy, aby
to s naší obcí taky tak nedopadlo. Je pro mě prostě nepochopitelné, jak někdo mohl během pár let zničit tolik usilovné práce.
Nyní máme všechny obecní budovy zrekonstruované, máme
nový sběrný dvůr, čističku, dětská hřiště, vysazovalo se velké množství stromů a květin. A teď je důležité to nenechat
zchátrat, ale pečovat o tento majetek jako řádný hospodář
a nezapomenout zalévat veškerou výsadbu.
Taky je hodně důležité, aby si nové zastupitelstvo tzv. sedlo,
aby nešli proti sobě a táhli za jeden provaz. Prostě aby to neskončilo předčasnými volbami jak v některých okolních obcích. V tom případě obec hodně ztrácí, zastaví se její rozvoj
a pro všechny je to hodně špatně.

Co Vás vedlo k tomu, že jste zrekonstruovali betonovou plochu
v parku Isidor, když tam už taneční zábavy nebývají a proč jste
dřevěné prvky nahradili kovovými? Dřevo vypadá lépe.
K této akci jsme se rozhodli na základě výsledků ankety. Bylo
to přání rodičů, aby zde děti mohly jezdit na koloběžkách
i na bruslích. Poškozené dřevěné prvky se nahradily kovovými. Nám se sice taky líbí víc dřevěné prvky, ale ze zkušenosti
víme, že přece jenom kov víc vydrží.
Co se Vám nepodařilo udělat?
Nestihli jsme rekonstrukci sokolovny a venkovního tanečního
parketu. Věřím, že se to podaří a dojde k dohodě s TJ Sokol.
Pořád mě ještě neopustila myšlenka vybudovat v obci stacionář po starší občany. Zvažovali jsme několik variant, ale po finanční stránce to bylo pro rozpočet obce neúnosné. Bohužel,
stát tyto aktivity zatím nepodporuje.

Chtěla byste na závěr ještě něco dodat?
Ano, chtěla využít této příležitosti a poděkovat paní Ivaně
Holáskové, protože je za ní vidět nesmírný kus práce. Jsou
to stovky hodin, které věnovala a věnuje na úkor své rodiny
cizím dětem, a možná si málokdo uvědomí, že to dělá zadarmo. A co víc, vychovala generaci mladých lidí, kterým vštípila lásku k folkloru a lidovým tradicím a kteří jednou budou
pokračovat v její práci. Dost často slýchám kritiku, proč obec
podporuje Hanýsek, když je tam převážná část dětí z okolních
obcí. Myslím si, že obec by měla do určité míry tyto tradice
podporovat a jedině tímto způsobem se pro naše děti a vnuky
zachová odkaz našich předků a v tomto případě se nemůžeme
dívat, jestli a kolik je tam dětí ze Šakvic. Pokud se o to nestará
stát a obce by to také nepodporovaly, možná za pár let by ani
nikdo nevěděl co je to verbuňk. Samozřejmě toto poděkování
patří všem, kteří Ivaně pomáhali a pomáhají.
Také bych chtěla poděkovat všem, kteří se na úkor svého volného času věnují vedení kroužků a především dětem. Raději
nebudu jmenovat, abych na někoho nezapomněla.
Drahomíra Dirgasová, starostka

Co by se mělo ještě v obci udělat?
Mělo by se pokračovat ve výsadbě zeleně v obci a v okolí obce,
obnovit a prohloubit studny v obci, ve spolupráci s pozemkovým úřadem dokončit obchvat obce, chodníky v obci, dořešit chátrající areál v bývalém družstvu, opravy komunikací
a infrastrukturu v dalších lokalitách obce, dekontaminační
plochu a spousta jiné práce. Také je potřeba věnovat velké úsilí tomu, jak dostat děti od počítače zpět na hřiště, například
podporou sportovních kroužků.
V letošním roce byly pořízeny nové kroje pro šakvické stárky,
z čeho jste vycházeli?
Vycházeli jsme z kroje folklorního souboru Hanýsek. Je to
vlastně první šakvický kroj a chtěla bych, aby to tak zůstalo
i nadále. Když se vytvářel kroj pro folklorní soubor, byla zde
snaha nenapodobovat bohaté kroje z okolních obcí, prostě
aby z toho nevznikl nějaký paskvil. Myslím si, že se to paní
Ivaně Holáskové, paní Marii Šuralové a Petře Osičkové poda-
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s mnohaletou tradicí a zázemím. V jižní části regionu se výchově dětí k folkloru a tradicím nikdo nevěnoval. Teprve
když okolí vnímalo naše nadšení a vidělo milá a působivá
vystoupení šikovných dětí, začali se této činnosti věnovat
i nadšenci v jiných obcích jižní části Hanáckého Slovácka.
Byli jsme tak opravdu průkopníky návratu mladé generace
k folkloru v našem okolí.
Do Hanýsku přicházely nové šakvické děti, vesměs výrazně
mladší než stávající členové. A tak nutně došlo k tomu, že
jsme děti rozdělili do dvou skupin – mladší a starší. Starší skupinu vedla Ivana Holásková, mladší Petra Osičková.
Později paradoxně rostl zájem o členství v souboru u přespolních dětí, ale začínající šakvičtí členové, dorůstající do věku
plnoletosti, začali upřednostňovat jiné zájmy a práce s nimi
byla čím dál složitější. Začali jezdit nové mladší děti ze Zaječí,
Uherčic, Popic, Staroviček, Hustopečí. V této době přišla i velká pomoc ve zmíněné třetí vedoucí Marcele Horové.
Dnes Hanýsek aktivně navštěvuje 35 dětí ve věku od 5 do 15
let. Tento velký věkový rozptyl a velký počet musíme řešit opět
dělenými zkouškami, což je pro nás časově náročné. Původní, dnes již dospělí členové, pracují nepravidelně. Nárazově se
účastní zkoušek a vystoupení k předem domluveným akcím.
Jako velký handicap a problém dnes vnímáme absenci cimbálové muziky. Sourozenci Osičkovi odrostli, někteří vystudovali konzervatoře, někteří založili rodinu. Muzice se věnují
naplno i nadále, ale už je těžké skloubit čas s doprovázením
Hanýska. V naší oblasti je prakticky nemožné získat novou
cimbálku pro spolupráci se souborem.
Tak jak jsme spustili zájem o výchovu dětí k folkloru v našem
okolí, tak jsme pomohli k nástupu nové generace dětských
verbířů Hanáckého Slovácka. Ani této dnes již Unescem uznávané nehmotné památce našich předků se tady nikdo nevěnoval tak, aby učil verbuňk chlapce. Neprobíhala dětská soutěž
o nejlepšího tanečníka verbuňku, jako tomu bylo na Podluží.
Nebylo soutěžících. Ivana Holásková, ač žena, se postarala
o verbířskou konkurenci ždánickým a dambořickým chlapcům. Dodnes zásobuje tyto soutěže výbornými verbíři. Během naší činnosti nebyl rok, aby se naši chlapci neumístili na
prvních třech příčkách v regionálních dětských verbířských
soutěžích a nepostoupili do národního kola v Uherském Hradišti. Dokonce i zde slavili úspěchy a vítězství. Od 15 let, jak
umožňují pravidla, se také někteří z nich účastní prestižní
Soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ve Strážnici. Těmito verbíři, kteří vždy výborně reprezentovali nejen sebe, ale
i Hanýsek byli Marek a Daniel Krausovi, Jirka Dostoupil, Jarek Polomini, Martin Kurc, David Osička, Martin Svoboda.
Současnými nadějemi jsou Sebastian a Simon Herůfkovi, Martin Matocha, Marek, David a Ondřej Huňařovi, Felix Josza.
Od svého vzniku se také účastníme dětských pěveckých soutěží. I zde po většinu ročníků obsazujeme nejedno „medailové“ místo v různých věkových kategoriích a je zde potřeba
zmínit jméno Jirky Dostoupila, Zdeňka Kose, Jarka a Karolíny
Polominových, opět sourozenců Krausových, Zuzany Osičkové, Denisy Laziové, Sabiny Derblové a hlavně vítězů postupujících do celostátního kola Jany Kurcové (postoupila 2x)
a Štěpána Sigmunda.
V repertoáru souboru najdete jak tance a písně našeho regionu Hanáckého Slovácka, tak tance a písně sousedního
Podluží, Strážnicka, Kyjovska, Dolního Němčí, Strání a jiných

Hanýsek vznikl v roce 2003 na popud Ivany Holáskové, jejímž
snem bylo takový soubor založit. Jednak proto, že práci s dětmi
a jejich vedení k tradicím a k folkloru se věnovala léta jako učitelka a ředitelka v mateřské škole v Šakvicích, jednak chtěla navázat na záslužnou práci svého otce Josefa Šurala, který byl významným občanem Šakvic v oblasti kultury a dechových hudeb.
Od začátku s ní spolupracuje a všechny starosti a radosti kolem vzniku souboru i jeho dlouholeté činnosti sdílí Petra
Osičková. Od roku 2009 začala vozit do souboru svou dceru
Marcela Horová, která se po čase začala také aktivně zapojovat a pomáhat s vedením souboru a stala se tak nepostradatelnou velmi přínosnou vedoucí.
Začínaly jsme z ničeho, bez zkušeností, od nuly. Šakvice mají
tradici a historii v dechových kapelách, ale folklorní taneční soubor tu nikdy nebyl. Neměly ani svůj kroj jako okolní
obce. To byl základní problém. Nejen ušít veškeré kroje, ale
vlastně jaké?! Materiál a střih krojů se přizpůsobil krojům regionu Hanáckého Slovácka, do něhož Šakvice patří. Použily
jsme také materiály cenově dostupné, protože pořídit najednou kroje pro dvacet dětí není levná záležitost. Nepočítaly
jsme s tím, že by byly všechny rodiny ochotné vložit do krojů větší obnos peněz. Rodinné tradice a vtah ke krojům tady
nejsou. V této záležitosti nám vyšel vstříc Obecní úřad, který
nám na ušití krojů poskytl dotaci. První chlapecké kroje, které
byly ještě jednoduché bez výšivek, nám ušila paní Jana Šlorová
a postupně výšivky na košile, vesty a kalhoty začaly zhotovovat
paní Zdenka Kosová a Zuzana Osiková. Obrovským přínosem
v pořízení krojů i jejich úpravách a novém šití po celou dobu činnosti souboru nám byla maminka Ivany Holáskové, paní Marie
Šuralová, která kroje šila, spravovala a upravovala na odrůstající
děti zpočátku zdarma a později za symbolické částky.
Na název souboru přišel syn Ivany Holáskové, Daniel Holásek. Učinil tak z přezdívky, za kterou se šakvičtí spíše zlobili,
přínos. Většina okolních obcí má odpradávna nějakou přezdívku, která má své odůvodnění v dávné historii. Šakvickým
se říká Hanesi, protože tu vždy bylo velmi rozšířené jméno
Jan – Jeník, německy Hans – Hanes.
Zpočátku jsme především intenzívně pracovaly s dětmi na
zkouškách a postupně jsme se začaly zajímat, jak fungovat
legislativně. Založili jsme občanské sdružení, přihlásili se do
členství Folklorního Sdružení v Brně a později do celostátního Folklorního Sdružení v Praze.
V prvopočátcích navštěvovalo Hanýsek šestnáct až dvacet
dětí. Nacvičovaly podle nahrávek na audiokazetách. Náhoda tomu chtěla, abychom se setkali se sourozenci Osičkovými z Velkých Bílovic, kteří tehdy jako děti navštěvovali ZUŠ
a chtěli nás doprovázet. Byl to velký přínos jak pro nás – živá
cimbálová muzika na všech vystoupeních, tak pro ně, protože se častým vystupováním a nutností zvládat různé skladby
a situace velmi dobře „vyhráli“. Toto byly „zlaté časy“ Hanýsku. Během dvou let se jméno souboru dostalo do povědomí
širokého okolí v tom nejlepším slova smyslu. Hanýsek se díky
pilné práci na zkouškách 2x týdně a díky zapálenosti vedoucích pro věc brzy dostal na velmi dobrou úroveň.
V té době nebyl v okolí podobný soubor. Na Podluží fungovalo několik souborů, např. nám nejbližší Břeclavánek. V Mikulově byl Palavánek jako představitel Moravských Chorvatů.
Náš region – Hanácké Slovácko – reprezentovaly soubory ve
Ždánicích, Dambořicích a v Archlebově – všechno soubory
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 U nás ve škole
- vánoční koncert opět pokaždé s jinými hosty, soubory, mužáky, cimbálkami.
Jednou jsme také uspořádali Fest Guláš, zábavu s vystoupením a ochutnávkou několika druhů gulášů. Uvažujeme na
tento nápad opět navázat.
Nyní již desátým rokem nahrazujeme dětský krojovaný ples
Vostatkami, akcí s každoročním úspěch a vcelku vysokou návštěvností, protože se liší od veškerých akcí svým bohatým
programem. Kromě maškarního průvodu vesnicí a prodejem
zabíjačkových dobrot nabízíme lidem hlavně legrační scénky,
v nichž účinkují nejen Hanýsci, ale mnozí řadoví občané Šakvic. To lidi nejvíc baví.
Založili jsme také tradici zpívání u vánočního stromu v první
adventní neděli, ve které dnes pokračuje obecní úřad spolu ze
základní a mateřskou školou.
Před několika lety jsme také navrhovali obci navázat na vítání
občánků, které kdysi v obci běžně probíhávalo. Tehdy se náš
zájem nesešel s podporou. Až nové vedení obce tuto tradici opět obnovilo, a tak od roku 2011 chodíme svým zpěvem
a recitací vítat nové děti do života.
Naše mládež, která byla prvními členy Hanýsku, vyrostla
s ním, vyrostla v krojích, které jim Hanýsek poskytl zcela zdarma i na aktivity mimo soubor. Navštěvovala všechny
okolní hody coby přespolní chasa ze Šakvic a postarala se tak
o nebývalý vzrůst kvality a návštěvnosti šakvických hodů. Začala také díky tomuto zázemí pokračovat v organizování dalších kulturních akcí coby spolek Akce v Šakvicích.
Kéž by si za to zachovali k Hanýsku úctu.
Vedení FS Hanýsek ze Šakvic

oblastí. Sestavily jsme desítky pásem. Jsou to jednak pásma
tématicky zaměřená, obsahující kromě písní a tanců také vtipné dialogy a říkadla vztahující se k danému tématu či zvyku,
nebo pásma čistě taneční. Účastníme se také předtančení plesů Moravskou a Českou besedou.
Máme za sebou stovky vystoupení na mezinárodních festivalech (Montana – Bulharsko, Bratislava, Žilina – Slovensko,
domácí - Strážnice, Praha, Brno, Dambořice, Břeclav, Velká Bystřice), nejrůznějších folklorních slavnostech, hodech
a plesích (Tvrdonice, Moravská Nová Ves, Poddvorov, Hustopeče, Mikulov, Valtice a snad všechny okolní obce). Velmi
rádi vzpomínáme na mistrovství světa ve voltiži juniorů na
brněnském výstavišti, do jehož programu zařadili organizátoři Hanýsek jediného zástupce folkloru Jižní Moravy. Naše děti
nastrojené v krojích tehdy také vedly zahraniční sportovce s jejich družinami v zahajovacím ceremoniálu.
Myslíme si, že svou dlouholetou nezištnou prací přinášíme naší
obci prospěch, jednak dobrou reklamou, jednak výchovou mládeže a také zajišťováním kulturního života pro naše spoluobčany.
Několik let jsme v Šakvicích organizovali 3 náročné akce ročně:
- dětský krojovaný ples s účastí vždy několika dalších folklorních souborů, tombolou a většinou dalším programovým
překvapením v podobě vystoupení jiného hudebního žánru
- festiválek Vítejte pod Palavů zpočátku organizovaný jako
dětské hody s vystoupením opět několika souborů. Klasické
tradiční hody v té době v Šakvicích nikdo nepořádal. Mladým se nechtělo. Pořádali jsme tedy s našimi dětmi hody
dětské. Později jsme tento festival pojali jako přehlídku souborů a cimbálových muzik

Den dětí jsme letos
oslavili
návštěvou
města Brna. Za krásného počasí jsme
si prohlédli Starou
radnici, v jejímž průchodu je umístěn
legendární brněnský
drak a brněnské kolo.
Následoval výstup na
hrad Špilberk, kde
pro nás byla připravena komentovaná
prohlídka kasemat.
Školní rok jsme zakončili čtyřdenním
pobytem na škole
v přírodě, kam jsme vyrazili v hojném počtu. Ubytovaní jsme
byli ve Škrdlovicích, klidné a malebné vesničce v překrásné
přírodě Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. A věřte,
že o zábavu a spoustu dobrodružství nebyla nouze! Mimo
jiné jsme navštívili poutní kostel Zelená hora, vystoupali na
Tisůvku, prohlédli si Čertův kámen, podívali se do sklárny
v Karlově, vydali se k největšímu rybníku Českomoravské
vrchoviny Velké Dářko a energii dobili v přírodním dětském
areálu na kraji obce Polnička. Mezi jednotlivými výlety bylo
také dost času na kulturní a sportovní vyžití: rozcvičky, vycházky do lesa, stavění domečků pro skřítky, filmový večer,
společné zpívání a tvoření, táborák, společenské hry atd.

... jsme se i ve druhém pololetí mohli těšit z nabitého programu a spousty zajímavých výchovně vzdělávacích akcí.
Jako každý rok si děti užívaly zimní radovánky na lyžařském
kurzu v Němčičkách. Zkušení instruktoři si žáky rozdělili
do několika družstev a po dobu jednoho březnového týdne
s nimi pilovali techniku lyžování.

Abychom nepodcenili přípravy ani na léto, začali jsme se
s dostatečným předstihem zdokonalovat v plavání. V rámci plaveckého výcviku v Hustopečích jsme absolvovali deset
výukových lekcí, které nám pomohly zapracovat na fyzičce,
prohloubit plavecké způsoby a branné plavání.

Jednou z nejvíce očekávaných akcí roku byla Noc s Andersenem, která se konala v pátek 23. března 2018. Během Noci
s Andersenem měly děti jedinečnou možnost prožít pohádkový večer ve škole, ke kterému patřilo zábavné soutěžení,
hraní, čtení, společné
povídání a spaní ve školních třídách.
Středu před Velikonocemi jsme strávili v brněnském Anthroposu,
kde na nás čekala pozoruhodná cesta do pravěku. Rozsáhlá expozice
mapující vývoj člověka a
počátky jeho kultury nás
přenesla do časů pravěkých dinosaurů, prehistorických zvířat a fosilií.
Největším lákadlem byl
pro nás bezesporu model mamuta s mládětem
v životní velikosti.
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Abychom měli na všechny akce konané v průběhu školního
roku dostatek síly, nepodceňovali jsme pravidelný přísun
vitamínů, které nám celoročně zprostředkuje projekt Ovoce
a zelenina do škol. Již tradičně jsme obdrželi ochutnávkový
koš – plnou bedýnku tradičních i netradičních kousků ovoce.
Další prověrkou pro naše chuťové pohárky byla ochutnávka
mléčných výrobků v rámci projektu Školní mléko. Ochutnali
jsme různé druhy sýrů, pomazánková másla, ochucená mléka, tvarohy, jogurty a z námi vybraných produktů si mohli
připravit zdravou svačinku.
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Letošní školní rok byl bohatý nejen na zajímavý program, ale
i úspěchy našich žáků. Zúčastnili jsme se hned několika soutěží a mohli se radovat z umístění na prvních třech příčkách.
Žákyně 5. třídy Hana Křižanová získala 3. místo v okresním
kole matematické soutěže Klokan. Vendula Trávníková, žákyně 3. třídy, vyhrála 1. místo ve výtvarné soutěži Mé toulky přírodou. Milým překvapením bylo rovněž umístění žáků naší
školy na recitační soutěži O Boleradický džbánek, kde Eliška
Brúčková obsadila ve své kategorii 2. místo a v kategorii skupin (Marta Tomášková, Elise Špačková, Eliška Brúčková, Jolana Balšínková, Gabriela Pavlíčková) jsme si přivezli krásnou
bronzovou medaili.
Není pochyb, že školní rok 2017/2018 byl nadmíru úspěšný
a již se těšíme vstříc novým školním zážitkům.
Jaroslava Kunstová, učitelka ZŠ

 Školní družina

 Pasování prvňáčků na čtenáře

 Čím chci jednou být…

Ve 2. pololetí školního roku ve školní družině proběhlo mnoho akcí. Mezi tradiční patří Noc s Andersenem, neboli nocování ve škole se soutěžemi, tentokrát na téma Pejsek a kočička.

Druhou červnovou středu čekala na děti z 1. třídy slavnostní událost. Hned ráno se plny očekávání vypravily do obecní
knihovny, kde je přivítaly paní starostka a paní knihovnice.
Knihovnice paní Martínková pro děti připravila soutěže, kvízy
a hádanky. Děti s chutí plnily úkoly a radovaly se z toho, že se
jim daří. Prokázaly, že písmenka bezpečně poznají a číst dovedou na jedničku. ,, To my už umíme, to je lehké “, prohodil
občas někdo z nich. A je to tak – pro toho, kdo číst umí, je
čtení snadné. Naši prvňáčci jsou dobrými čtenáři. Čtou rádi
a baví je to. A tak je mohla paní ředitelka s klidným svědomím všechny pasovat na čtenáře. Na závěr je paní knihovnice
pozvala k pravidelným návštěvám knihovny, podarovala je
hezkou knížkou a několika drobnými dárky. Děti odcházely
spokojené a na své dovednosti náležitě pyšné.
Radmila Jurkovičová, učitelka ZŠ

O tom, jaké profese vůbec existují, a jak jsou důležité pro společnost, se mohly děti přesvědčit v týdenním projektu „Povolání aneb čím chci jednou být“. Seznámili jsme se s různými
druhy povolání současné doby, ale i doby dřívější. Ve třídě
mateřské školy a při pobytu venku jsme si všímali věcí, které
nás obklopují a dění ve vesnici.

Děti si zasoutěžily ve věšení prádla, prošly kočičí a psí dráhu,
hledaly myšky, nakupovaly suroviny na pečení dortu apod.
Nechybělo hledání pokladu a vyhodnocení nejlepšího družstva. Po večeři si všichni zadivočili na diskotéce a unavení se,
při pohádce, zachumlali do spacáků.
V dubnu jsme také nezapomněli oslavit Den Země. A protože
chceme, aby naše země byla čistá, v programu na interaktivní
tabuli jsme se naučili třídit odpad do barevných kontejnerů
a vysvětlili jsme si, kam putuje odpad z domácnosti a co se
s ním dál děje. Svoje znalosti jsme si pak ověřili v závěrečném
kvízu.

Profese jsme si přiblížili pomocí hudby, videoukázek a různých her. Během týdne jsem se ptala dětí na otázku „Čím bys
chtěl/a jednou být?“ Některé děti váhaly, ale jiné měly odpověď během chvilky jasnou – opravář, popelář, kadeřnice,
hasič, masérka, kuchař/
pekař, princezna, policista, voják, starosta.
Během tohoto týdne
u nás v Beruškách byla
praktikantka Jana Albrechtová, která s dětmi
vyrobila krásné papírové
kuchaře, hasiče a pomáhala se spoustou dalších
výrobků. Rodiče si je pak
mohli prohlédnout na nástěnkách.
Jedno povolání jsme si
i vyzkoušeli, a to pekaře.
Nakoupila jsem suroviny
potřebné k pečení štrůdlu a během dopoledního programu
jsme se pustili do práce. Společnými silami jsme nastrouhali
jablka, vyváleli a naplnili těsto. K dodání sebedůvěry dětí si
každý nasadil pekařskou čepici. Samozřejmě, že nechybělo
ani ochutnávání připravené směsi. Zamotané štrůdly jsme
poslali našim kuchařkám na upečení a po obědě jsme si už
jen pochutnávali.
Zuzana Osičková, učitelka MŠ

 Obecní knihovna

 Ze života MŠ a ZŠ Šakvice
Uplynulý školní rok 2017/2018 byl nejen bohatý na vzdělávací
a kulturní akce, ale i na úspěchy našich dětí v soutěžích a ve
výchovně vzdělávacím procesu celkově. Také pokračuje vylepšování a zvelebování budov a školních zahrad.
Na Dlouhé ulici v zahradě školky byla vybudovaná dřevěná
pergola nad pískovištěm pro děti. Zahradu na Hlavní ulici oživil barevný plot a během září zde vznikne nová multifunkční
herní plocha pro děti ze školy i školky. Během letních prázdnin proběhlo v celé budově malování, a tak se budou děti učit
v krásných a veselými barvami zářících třídách.
Ve školním roce 2018/2019 budou opět fungovat dvě třídy
mateřské školy, které jsou zcela naplněny. Velkým pozitivem
je neustále stoupající počet dětí v naší základní škole, která se
z trojtřídky stává čtyřtřídkou. Ve škole se bude učit 66 žáků a
prvňáčků máme 19. Přejeme všem dětem hodně úspěchů ve
škole i v zájmových aktivitách a mnoho radostných zážitků
v naší krásné škole a školce!
Lenka Havelková, ředitelka školy

V červnu jsme se naladili na prázdniny „výletem“ do ZOO.
Kromě vyrábění a malování zvířátek jsme zjistili, jaké zvuky
některá zvířátka vydávají, naučili jsme se rozpoznávat je podle
stínů, zahráli si zvířecí hry a pexeso.
Markéta Bílková, vychovatelka ŠD
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18. května 2018 se uskutečnila v obecní knihovně Krajská metodická návštěva lektorek z MZK Brno Mgr. Adély Dilhofové
a Mgr. et Mgr. Moniky Kratochvílové. Přijela také paní Jarmila Smolová, vedoucí útvaru regionálních služeb Měk Břeclav.
Všechny zúčastněné byly přivítány paní starostkou a knihovnicí.
Cílem této návštěvy bylo podívat se na novou moderní knihovnu, která se na podzim 2017 přestěhovala do bývalé budovy kinorestaurantu na ulici Pekařská 306. Nyní se budova
jmenuje Orlovna. Během návštěvy si prohlédly prostory celé
budovy, které jsou využívány širokou veřejností a slouží jako
víceúčelové kulturní centrum. Povídaly jsme si o činnosti
a prezentaci knihovny a projektech na podporu čtenářství.
Moderní vybavení interiéru knihovny s bezbariérovým přístupem dává možnost svým čtenářům a návštěvníkům vybrat si
nejen krásné knihy všech věkových kategorií, ale posedět si
i v příjemném prostředí budovy.
Velké poděkování patří především paní starostce Drahomíře Dirgasové, která se zasloužila, že v současné době máme
obecní knihovnu v těchto krásných prostorách. Budova totiž
zaujme zvenčí svou pěknou fasádou.
8. června 2018 proběhla v obecní knihovně výjezdní porada
vedoucích knihovníků profesionálních i neprofesionálních
knihoven regionu Břeclav a Brna. Porady se zúčastnilo 15
knihovnic z regionu. Atmosféra byla skvělá a všem se v knihovně líbilo.
- mar-
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 SDH Šakvice

 Vítání prázdnin na Myslivně
Žárská, jako hlavní rozhodčí. Přijely si k nám zasoutěžit čtyři sbory: Starovice, Starovičky, Cvrčovice, Šitbořice. Bohužel
se nám nedařilo jako při tréninku a z pěti družstev jsme skončili čtvrtí. To ale k soutěžím patří. Největší úspěch ale měli
naši mladí hasiči, kteří úspěšně dokončili požární útok, který
předváděli poprvé v životě. Máme z toho velkou radost a doufáme, že je to bude dál motivovat. To je ale závazek i pro nás a
musíme jim k tomu vytvořit vhodné podmínky a vybavit potřebným nářadím. Nebude to jednoduché. Celkově můžeme
říct, že to byla úspěšná akce, lidi se bavili a to je nejdůležitější.
Opět musíme poděkovat ostatním spolkům za pomoc.
Naše družstvo: Stroj: Polomini František; Koš: Franc Broněk;
Spoj savic: Lacina Jakub; Spoj B hadic: Drbola Jan; Rozdělovač:
Bednář Tomáš; L. proud: Šural Marek; P. proud: Mikulenčák Jiří
SPORT - účastníme se řady dalších okrskových soutěží
12. 5. Drnholec- tady se nám nedařilo, nedokončili jsme ani
jeden útok.
26. 5. Starovičky - zde jsme skončili na čtvrtém místě.
22. 6. Nové Bránice - z dvaceti družstev jsme skončili na pěkném dvanáctém místě.
23. 6. Bulhary - 6místo. Tento den jsme ještě přistavili cisternu
na myslivnu, kde „holky v akci“ uspořádaly dětský den.
14. 7. Brumovice - noční závody. 7místo.
I když jsme se letos dost zlepšili, ještě nemáme žádné pódiové
umístění. Částečně je to způsobeno tím, že letos se okrskových soutěží účastnilo víc družstev z BHL (Břeclavská hasičská liga). S těmi se nemůžeme rovnat, ale budeme dál trénovat
a uvidíme. Ještě nás čekají závody ve Vlasaticích.

ČINNOST
Tak jako loni, tak i letos jsme se rozhodli uspořádat „pálení
čarodějnic“, tím vlastně začíná naše činnost. Akce se konala
28. 4. 2018 a nově se přesunula do areálu bývalého kina, dnes už
můžeme napsat orlovny, která je nově zrekonstruovaná, máme
tam své zázemí a byla by škoda ho nevyužít. Od souboru Hanýsek jsme měli zapůjčenou odpovídající aparaturu k pouštění
hudby, bez které by to nešlo, tímto Hanýsku děkujeme.
Samozřejmostí je bohaté občerstvení, jako je uzená kýta, klobása, cigára a špekáčky, které si děti mohly opékat na menším ohni.
Na odpoledne jsme přichystali program pro děti, myslíme,
že měl úspěch. Večer jsme zapálili čarodějnici, která se letos
opravdu povedla, následovala volná zábava. Myslíme, že se
nám tato akce vydařila a určitě příští rok zopakujeme a pokusíme se jí vylepšit. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit.

6. 5. 2018 - Oslava sv. Floriána, patrona všech hasičů
Je to náš největší svátek v roce. V10 h. se scházíme u klubovny
v nažehlených uniformách. S naším praporem se přesuneme
do kostela, kde se společně s panem farářem pomodlíme za
sv. Floriána, aby chránil naše životy a majetek. Zároveň vzpomeneme na zesnulé hasiče.
Letos se této oslavy zúčastnili i naši mladí hasiči, kteří s námi
pochodovali zpět na klubovnu. Doprovázela nás již tradičně
kapela Fanoša Bílka. Tam už na nás čekala starostka OSH
Břeclav, která předala ocenění a popřála vše nej do další činnosti. Pro všechny bylo nachystané občerstvení a k poslechu
hrála opět kapela Fanoša Bílka.
9. 6. 2018 - Oslava 110. výročí založení hasičů v Šakvicích
Při této příležitosti jsme uspořádali soutěž v požárním útoku.Byla to pro nás těžká zkouška a bylo zapotřebí zapojení
všech členů sboru, jak u občerstvení (výčep, gril, udírna), tak
i zajištování dodávky vody do nádrže, asistenci rozhodčím
a další. Soutěže se zúčastnila i starostka OSH Břeclav Leona

DRUŽBA - snažíme se družit s ostatními sbory
Jsou to např. Starovičky, Milovice a další. Nově jsme navázali družbu v Nových Bránicích, mají tam velké zkušenosti
s malými hasiči a to se nám bude hodit. Hasiči z Milovic nás
požádali o pomoc při řízení dopravy na křižovatkách během
závodu TRIATLON PÁLAVA, který se konal 7. 7. 2018. Neváhali jsme, je to pro nás další dobrá zkušenost.

V sobotu 30. června se na myslivně uskutečnila velká akce
pro děti – Vítání prázdnin. Odpoledne plné zábavy připravily
Holky v akci.
„Holky v akci“ je skupina šakvických žen, které se aktivně
scházejí, zajímají se o dění v obci, připravují zábavu, činnost a
akce pro děti a dospělé, nebo jen tak spolu posedí a poklábosí.
A jelikož se tento rok nepořádal dětský den, rozhodly jsme se
to dětem vynahradit akcí - Vítání prázdnin. Holky v akci toto
odpoledne pro děti stačily připravit za necelé tři týdny. Bylo
třeba oslovit firmy, sponzory a vše dokonale přichystat.
Sobotnímu odpoledni přálo počasí, do areálu myslivny přišlo
více jak 300 lidí.
Velkou podívanou a zážitkem bylo pro děti, když si mohly
sednout za volant požárního vozu, držet šplíchající hadici
a vyfotit se s hasičem v uniformě. SDH Šakvice měl v sobotu
své závody a přesto hasiči přijeli jak přislíbili, s požárním autem a v průběhu celé akce se věnovali dětem. Děti se také dočkaly příjezdu policie, navlékly si opravdová pouta, prohlédly
si interiér policejního vozu, houkačka houkala a policisté dětem odpovídali na zvídavé otázky.
V areálu se dobře sedělo pod připravenými stany, kde se setkávaly skupinky rodičů s dětmi a my věříme, že si z celé akce
odnesly jen hezké zážitky.
Fotografie a videa z této vydařené letní akce si můžete prohlédnout a také stáhnout na FC: Šakvické holky v akci. Přes
200 fotografií nafotily HvA a dalších cca 100 foto příspěvků
nám poslali rodiče, za to jim děkujeme.

Holky v akci (HvA) si připravili svoje „Šmoulí taneční vystoupení“ a tím zahájily diskotéku pro děti. DJ Tomka hrál celé
odpoledne taneční a dětské písničky, na tanečním plácku se
tančilo až do večerních hodin.
Na děti čekala spousta zábavy. Připraveno bylo celkem pět
stanovišť, na kterých se plnily různé zábavné, sportovní a jiné
dovednosti. Každé dítě za jejich splnění dostalo dárek. Velký
skákací hrad, s důmyslnými komnatami a s překážkami, skluzavkou, byl stále plný dětí. Velký úspěch mělo malování na
obličej, důkazem byla nekončící fronta dětí. Každý chtěl být
na chvíli svým oblíbeným pohádkovým hrdinou.
Hrad, malování na obličej a stánek s občerstvením jsme zajistili přes firmu Výrobci dětských úsměvů - Radek Stopka. Občerstvovat se děti i dospění mohli také v extérním výčepu, který
ve své režii zajistil Radek Peloušek - extérní výčep.
My jsme pro děti a také pro dospělé napekly dobroty, sladké
i slané chuťovky. Stoly jsme stále doplňovaly čerstvými kousky,
dobroty pro všechny byly zdarma, věříme, že každý ochutnal.

Děkujeme všem, bez jejichž pomoci, by se tato akce nemohla
uskutečnit.
Děkujeme: Obci Šakvice za finanční příspěvek, ze kterého se
uhradily zábavné atrakce pro děti a za zapůjčení venkovních
stanů a lavic, Mysliveckému sdružení za prostory na tuto akci,
DJ Tomka – Zdeňku Tomkovi za pořádání diskotéky, SDH
Šakvice za účast a požární auto, PČR za účast, tatínkům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhali stavět stany, stoly, osvětlení, atd. Zúčastněným firmám za prodej občerstvení, atrakce.
Velký dík všem „Holkám v akci,“ které celou akci připravily,
zajistily zúčastněné firmy, připravily soutěže, výzdobu, zábavu, vyrobily odměny, darovaly různé hračky a odměny, doma
napekly dobroty, uklidily, atd. Pro dětský úsměv – společně.
Magda Březinová

TECHNIKA
Soustavně se snažíme dokupovat potřebné vybavení, převážně ze sběru starého železa, taky ze sponzorských darů, ale
i z vlastních kapes. Děkujeme všem.
Auta i stříkačky PS12 jsou staršího data výroby a vyžadují neustálé opravy. Bohužel, zatím k tomu nemáme potřebné zázemí, ale s tím jsme do toho šli.
To je zhruba to nejdůležitější z naši činnosti. Snad jsem na nic
nezapomněl.
Krásný zbytek léta přeje, Sbor dobrovolných hasičů Šakvice.
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 Staré časy

 Fotbal
Seznam hráčů – podzim 2017 (celkem 10):
Bahník David, Darmovzal Daniel, Caha Martin, Fano Vilém,

Velkou radost nám dělají nejmladší fotbalisté přípravky. Průběh sezóny 2017/2018 vyhodnotili jejich trenéři jako velice
zdařilý. Podzimní i jarní část ročníku odehráli ve skupině
Okresního přeboru starších přípravek skupiny C.
Pro podzimní i jarní část se soupeři nejmladších fotbalistů Šakvic staly kluby Horních Bojanovic, Starovic, Kobylí, Hlohovce
a Perné, se kterými bylo hráno dvoukolovým systémem. Hrací
doba dané skupiny je 4 x 17 minut a hraje se v počtu 5+1 hráč.
Podzimní části se účastnilo celkem 10 fotbalistů a bylo odehráno celkem 8 zápasů, ve kterých 3x zvítězili, 1x remízovali a 4x
prohráli. Celkem nastříleli 49 gólů a dostali 64 gólů. Nejlepším
střelcem jarní části se stal Martin Caha, který nastřílel 25 gólů.
Jarní část odehrálo již jen 9 fotbalistů a opět bylo odehráno celkem 10 zápasů, kdy fotbalisté 5x zvítězili, 2x remízovali a 3x prohráli. Celkem nastříleli 73 gólů a dostali 74 gólů. Nejlepším střelcem jarní části se stal Winter Antonín, který nastřílel 28 gólů.
Závěrem lze jen podotknout, že se mladí fotbalisté zápas od zápasu zlepšují a to je také znát na jejich současných výsledcích.
Pro samotné trenéry není v současné době důležité samotné
vítězství, ale fakt, že mají děti radost ze hry. I když vítězství
patří přirozeně ke každému sportu a stává se jeho hnací silou,
jsme všichni přesvědčeni, že pokud jsou děti šťastné a těší je
hra, je to naše a především jejich největší vítězství.
Trenéři nejmladších fotbalistů:
Zdeněk Svoboda, Zdeněk Fiala, Radek Dlapal.

Feigerle David, Kos Samuel, Peška František, Schmid Ondřej,
Svoboda Jan, Winter Antonín

Ze života

mumlám si jen tak pro sebe. Furt to samý. Červený trenky,
jak ruskej prapor, a nohavice až pod kolena. Na nich lata,
a na tej latě ještě jedna. No ale gatě. Zděděný po bratrancích
z Ostravy. Pumpky, který tady nikdo nenosil. Snad to dědily
celý generace. Důle ohrnutý a navrchu v pasu ještě víc. Panebože, jak já jsem je nenáviděl! „Co bys tak ještě chtěl? Když
to možú nosit Ostraváci, tak proč né ty?“ Zuřil jsem dycky,
no hrůza. Boty, to bylo to samý. Hotový čluny. Prej: „Ručně
šitý, to ti možú všecí závidět“. No ba! Dyť mně budou na
nohách úplně hrkat! „Ale neboj se, nebudú, to se spraví.“
Dvoje vložky a do špicí zmuchlaný noviny. „No vidíš, néni
to lepší?“ Ale ony stejně neseděly a vyzúvaly se stejně furt.
Jenom to hrkalo. Dřív se hodně dědilo. Dyť to bylo pár let
po válce a ničeho nebylo. Všecky děcka na tom byly skoro
stejně. Rodiče to neměli vůbec lehký. Dnes je všechno jinší.
Nám zůstávají na tu dobu jen vzpomínky.
Leopold Měšťan

Život není peříčko. Takový pocit jsem měl jednou hned
z rána. Špatný den, když začíná vrčením v žalúdku. Budu
muset zakročit, ono je to čím dál hlasitější! Je to, jako bych
měl plnej břuch malých koťat. Není to hlad, ale chuť na něco
mlsnýho. Jdu se hned mrknút do ledničky. Jako by do jídelního trezoru. Otevřu dveře, uvnitř se rožne světlo a moje oči
jako dva uhlíky září od radosti ještě více než tam ta žárovka.
Z ledničky na mě čúhá knedla, jako veliká peřina. Bodejť,
je přece domácí. Už ju táhnu ven. Nožem jsem si ukrójil
dvě kolečka. Vlastně ne, žádný kolečka! Dvě kola jako od
vozu. Rychle do špajzu, kde stála čtyřlitrovka plná trnek. Jak
jsem sklínku otevřel, tak to zavonělo, no úplná paráda. To
mohlo nos utrhnout. Do kuchyně zrovna došla maminka.
„Ahoj mami.“ „Ahoj, co zase pabúňáš? Snaď nemáš hlad?“

Střelci gólů: 1. - Caha Martin - 25; 2. - Winter Antonín - 12;
3. - Darmovzal Daniel – 5 ; 4. – Kos Samuel– 3;
5. - Svoboda Jan – 2; 5. – Fano Vilém – 2
Jaro 2018 - OP starších přípravek - skupina C
8. 4. 2018 - Šakvice - Starovice 6:4 (3x Caha, 3x Winter)
15. 4. 2018 - Šakvice - Kobylí 1:14 (1x Caha)
22. 4. 2018 - H. Bojanovice – Šakvice 8:18
(7x Winter, 6x Caha, 3x Peška, 1x Svoboda, 1x Darmovzal)
29. 4. 2018 - Šakvice - Hlohovec 16:8
(6x Caha, 5x Winter, 4x Svoboda, 1x Peška)
1. 5. 2018 - Šakvice - Perná 3:3 (2x Darmovzal, 1x Winter)
6. 5. 2018 - Perná - Šakvice 7:7 (3x Caha, 3x Winter, 1x Svoboda)
13. 5. 2018 - Starovice - Šakvice 8:5
(2x Caha, 2x Winter, 1x Peška)
20. 5. 2018 - Kobylí - Šakvice 14:2 (1x Winter, 1 x Peška)
27. 5. 2018 - Šakvice - H. Bojanovice 9:6
(3x Caha, 3x Winter, 2x Darmovzal, 1x Peška)
1. 6. 2018 - Hlohovec - Šakvice 2:6 (3x Caha, 3x Wnter)
Celkem jsme nastříleli 73 gólů a dostali 74.
5x vítězství, 3x prohra, 2x remíza
Seznam hráčů – jaro 2018 (celkem 9):
Bahník David, Darmovzal Daniel, Caha Martin, Feigerle David, Kos Samuel, Schmid Ondřej, Svoboda Jan, Peška František, Winter Antonín

Podzim 2017 - OP starší přípravka - skupina C
8. 9. 2017 – Starovice – Šakvice 13:5
(3x Caha, 1x Winter, 1x Darmovzal)
10. 9. 2017 – Kobylí – Šakvice 11:4 (3x Caha, 1x Winter)
17. 9. 2017 – Šakvice – Horní Bojanovice 5:3
(2x Caha, 3x Winter)
28. 9. 2017 – Perná – Šakvice 13:5
(3x Caha, 1x Darmovzal, 1x Kos)
1. 10. 2017 – Šakvice – Perná 4:7
(2x Caha, 1x Winter, 1x Svoboda)
8. 10. 2017 – Šakvice – Starovice - nesehráno
4. 10. 2017 – Hlohovec – Šakvice 6:9
(6x Caha, 2x Winter, 1x Kos)
15. 10. 2017 – Šakvice- Kobylí 7:7
(2x Caha, 4 x Winter, 1x Svoboda)
20. 10. 2017 – Horní Bojanovice – Šakvice 4:10
(4x Caha, 3x Darmovzal, 2x Fano, 1 Kos)
29. 10. 2017 – Šakvice – Hlohovec - nesehráno
Celkem jsme nastříleli 49 gólů a dostali 64.
3x vítězství, 1x remíza, 4x prohra.

Střelci gólů: 1. - Winter Antonín - 28; 2. - Caha Martin – 27
3. - Peška František - 7; 4. - Svoboda Jan – 6;
5. – Darmovzal Daniel – 5

14

Lízačka
Řeknu vám, že nic tak úžasnýho a mlsnýho néni, co by se
tomu dalo přirovnat. Prostě labužnický pochutnáníčko. Šedesátý léta a snad ještě dříve, bylo pravidelně rok co rok vaření
povidel. Ale né ledajakých! Mezi Zemanovým domem a Ficovým byla proluka. Tady žil Jary Ficovýho dědeček, kterýmu
říkali Matějíček. To byla jen přezdívka, aby si to lidi nepletli,
řemeslem byl zedník. Vzpomínám si, že touto prolukou jsme
si krátili cestu k naší babičce Chalupové. Tehdy tu rústly asi
čtyři veliký višně a v jejich stínu se vařívaly trnky. Na dvou
železných lešenářských kozách byla želená karbovna, která se
vyčistila, a do ní se nasypaly švestky. To bylo asi tak do polovičky. Pod karbovnou se topilo metrovými dřevy tak dlouho,
dokud se z těch švestek neudělaly trnky (povidla). Míchalo
se to pohřeblem, který bylo dříve na míchání malty. Ovšem
nikdo se nemusel bát, že by tam přišla nějaká nečistota, protože všechno bylo stoprocentně čistý. Veškerou práci dělal
i organizoval strejc Matějíček. Když pak později tyto švestky
začaly být tekutý, tak se jejich vůně nesla hodně daleko. Od
této doby se sem začali scházet první takzvaní „lízači“. Tito
ochutnávači hodnotili chuť a vůni. Ochutnávač byl každý, kdo
šel okolo, hlavně to ale byly děcka z blízkých baráků. To víte,
to si nikdo nenechal ujít. Vždyť to bylo tak moc dobrý a slaďoučký, jako med. Děcek jak smetí a každý si chtělo smočit
prst a lízat. To víte, každý děcko mělo utrnkaný koutky úst,
ale nikomu to nevadilo. Horší byly tý vřelý trnky, to bylo jak
tekutý asfalt. Jak se jich dotkl prst, hned se na něj přilepily
a pliskýř byl nato rata. Příště si každý už dával bacha. Pohřeblo mělo dřevěnou násadu a tá byla celá ulepená touto

„To mám, ale spíš chuť jak hlad. Od rána mě honí mlsná, to
si neumíš ani představit.“ Ona na to: „To si myslím, protože
jináč bys nebyl tak čilej.“ Dříve, než začínám mazat tý trnky,
tak jsem hned jednu tú lžičku strčil do huby. Kurnik šopa, to
vám byla ale mana! Knedle mají lepší chuť, když je na nich
víc tých trnek. Nejlíp tak na dva prsty. Já mám sladký tuze
moc rád. Trpím tím už od mala, asi že je to nějaká úchylka.
Po sladkým bych se přímo utloukl. Znovu mně padnou oči
na tú dávku. Ježišmaria, to sú ale kola. Už tú chuť nemožu
vydržet. Sklínku jsem zase hned schoval do špajzu. „Mami,
prosim tě, udělala bys mně kakao?“ „Ale ba, co bych neudělala“, povidá. Za chvílu bylo kako na stolu. Ííí ha! Kozina!
Hneď jsem to poznal. „Mami, já to kakao jaksi od tej koze
nemožu. Já v tom cítím tú našu Prču! Proč ju raděj nedáte
do klobásků?“ „Já ti dám klobáska, ty mlsnoto! Tam si sedni
a jez, nebo nedostaneš nic. Jeden se snaží a druhej si toho ani
neváží. Enom neohrňuj nos. Dyby to tak měly africký děcka,
tak by si nevymýšlaly, to si piš.“ „Mami, ale dyby oni věděli,
co je tá koza zač. Tak by taky radši klobásky, jak já.“ Matka už na nic nečekala a švác mě hadrú od náčení po hubě.
Enom to mlasklo. Už jsem ani necekl. Nechtěl jsem to napětí
dále stupňovat, protože vím, jak by to mohlo skončit. Ona
mě povidá: „To mám ale trápení, tatovi bys tak neodmlouval.
To by byl mazec, to si piš.“ „Mami, dyť já to tak nemyslím.
Já tě mám přece rád, tak se nezlob.“ „No proto.“ „To bylo jen
z mladickej nerozvážnosti.“ Po chvíli: „Co si mám oblíct? No
co, přece to co včerá. Šak to máš tam na sesli na hromadě“,
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jsem se začal vyslíkat, ale nebralo to konca. Já celej upachtěnej, no hrůza. Byla to taková kopa hader, to si neumíte nikdo
představit. To by se oblekla snad celá třída. Na tento zážitek
z hor nemožu nikdy zapomnět. Ještě teď se potím. Hrůza
a utrpení nechodí po horách, ale po liďách. To víte, na vesnici to nebylo nikdy jak ve městě. Člověk to musel brát všecko
s humorem, jinak by nepřežil. Ještě štěstí, že jsem nebyl sám,
toto ještě nebyl úplný konec. Všiml jsem si, že po mě pokukovaly tři pěkný děvčice. Vždycky se k sobě naklonily a něco
si povídaly. Občas se zasmály. Tak já na ně taky. Řikal jsem
si, asi se jim líbím. Sebevědomej, no hrůza. Musel jsem na ně
pořád myslet. Po čase, až jsem byl zase starší, jsem si říkal:
„Bodejť by se neusmívaly. Já lyžař a sportovec?“ Takže v tom
nebylo nic, čemu by se říkalo první láska. Opravdový lásky
přišly mnohem později, však to znáte. Tak zase někdy příště
u vzpomínek.
Leopold Měšťan

mlsnotou. Kdo už to znal, tak si uždiboval trnky odtamtud,
tam to bylo o hodně chladnější. Potom slyšíme: „Děcka nabok, musím to promíšat, nebo se to připálí a zhořklo by to. To
byste potom neměli co lízat.“ Poslouchali jsme na slovo. Jinak
by byl mazec. Každý z dospělých věděl, že se toho moc nesní,
protože to bylo moc sladký a tedy i sytý. Jara Fic mně vyprávěl, že jeho děda měl sešitek, kam si psal, kdo dal kolik švestek, aby pak věděl, kdo dostane kolik tých hotových povidel,
teda trnek. Nevím jaký koření nebo co se do toho přidávalo,
ale chuť, ta byla úplně úžasná. Od té doby jsem už nikdy takový nekoštoval, takový mls nikdo už neuměl. Opravdu moc
dobrý. Časem tento zvyk skončil, protože strejc Matějíček už
měl hodně roků a jiní to tak neuměli. A tím skončili i všichni
ochutnávači. Krásná vzpomínka zůstala a mrzí mě jen, že vy
jste o to pochutnáníčko přišli.
Leopold Měšťan

Výlet na hory
Bylo to v učení a jelo se lyžovat. Všechno je jednou poprvé.
Nikdy jsem na lyžách nestál, natožto na nich sjet nějaký kopec. Připravený jak oblečením, tak různým vybavením jsem
nebyl. V hrdle jsem cítil, jak se mi stahuje, a jak to vlastně
všechno dopadne. Z internátu v Jihlavě jsem jezdil každý
týden domů. Rodičům jsem řekl, že musíme jet na hory lyžovat, a že lyže nám zajistí už škola. Tak tedy šlo o oblečení,
boty, ruksak a tak porůznu. Ruksak bych měl, byl mého otce.
Zelený a obrovský. Už jsem v něm měl všechno, co bylo třeba
a ještě tam zůstalo místa pro další dva lyžaře. Další byly gatě.
Maminka říká, tý bys měl. Byly jak ušitý z hubertusu, ale
černýho, takovýho jakoby smutečního. Byly chlupatý a kúsaly jak sviňa. Místo lyžáků pohory a nějaký klustý ponožky,
abych náhodú neomrzl. „Poldo, vezmi si tý tlustý podlikačky, ať ti néni zima.“ Tak, to by bylo, ale co od pasu nahoru?

 Rehabilitační cvičení
Patricie Kizeková zve na další ročník rehabilitačního cvičení na posílení zad.
Oznamuji zájemcům o kurzy, že v novém školním roce se
budou konat opět v tělocvičně Základní školy Šakvice,
s předpokládaným začátkem 27. 9., tedy čtvrtky. Podle zájmu budou otevřeny lekce pro začátečníky (od 18.15 hod)
i pokročilé (19.15 hod). Účast je nutné rezervovat předem
(SMS na tel. 608 829 212), a to na celý kurz, protože počet
míst je omezený. Je ale možná účast na ukázkové první lekci
zdarma (i tak se, prosím, přihlaste předem).
Letošní cena za lekci je 110,- Kč, tzn. kurz 10 lekcí 1100,Kč, platí se předem. Lektorné je navýšeno o nájem, který si
účtuje škola.
Spirální stabilizace páteře (také SM systém nebo SPS metoda) je metoda, která vede ke správnému držení těla, odstraňování svalového napětí, regeneraci meziobratlových
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. V sedu
napětí svalů podél páteře narůstá, břicho naopak odpočívá.
Zkracují se tím svaly a stlačují meziobratlové disky. Cvičením dochází k aktivaci svalových řetězců - 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.
Kurzy jsou určené pro úplné začátečníky i pokročilé. Cvičí
se v pohodlném oděvu, bosky.
V základním kurzu se člověk naučí 12 cviků, které každému
umožní zacvičit si doma 15 minutovou sestavu a předcházet
tak aktivně bolesti zad. Pokročilé kurzy rozvíjí správné držení těla v chůzi a běhu.

Matka povidá: „Běž k babičce, ona má kožúšek bez rukávů,
z několika druhů kůže. V tom budeš jak v peřině.“ To víte, už
za sebou měl pár generací. Nějaká tá lata se na něm už ztratila. No, to všecko neva, čistý to bylo. Takže su zachráněnej.
„Poldi, už to bude všecko, už ti schází jen nějaká větrovka, ať
jsi lyžař, jak má být. Řekni strejdovi Chalupovýmu.“ „Mami,
ale kerýmu, oni jsou tři.“ „No přece Frantovi. On nosí jednu
takovú do Vranovic do lesa.“ On dělal v JZD, ale v zimě dělali i v lese. To víte, já jak chrúst a strejda jak kulturista, prostě
dřevorubec. Když jsem po velké přípravě vyrazil konečně
na tý hory, tak yetti hadra. Už pod kopcem ze mě teklo, jak
z koňa. To vám teda řeknu. Když už to nešlo vydržet, tož
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 Necelou hodinu na sokolském plese

 Sedm statečných

Ano, čtete dobře, chtěla jsem POUZE „okouknout“ ZAHÁJENÍ plesu s vystoupením TANEČNÍHO KROUŽKU žákyň
ZŠ Šakvice pod vedením slečny učitelky Martiny Hanákové. V SO 24.2.2018 jsem vzala Vaška (kolo) a jela. Po 20.00
ples zahájil starosta Sokola Šakvice M.Nevěděl.Na parket za
hezké, rytmické hudby napochodovalo 11 holčiček(bílá trička, červené šátečky, černé legíny, cvičky).Sl.učitelka měla ve
vlasech zapletené bílé růžičky.Jednoduché, přesto nápadité.
Vystoupení trvalo cca 20 min.Taky jsem letmo shlédla seznam věcných cen do tomboly(asi 204 ks) 1.místo-autom.
pračka).I když byla velká zima, přesto jsem času a jízdy do
Sokolovny-NELITOVALA! Vystoupení dětí mělo ŠMRNC
a pak se práce ujala kapela ZLAŤANKA.
- Buch.-

Byla SO- 18.8.2018-14,00. VENKU-35 C,prostě HORKO,
VEDRO, BEZVĚTŘÍ. 6 dospělých v čele se star.Sokola Šakvice M.Nevědělem a 1 chlapečkem Nikoláskem Nevědělem
odstartovali od Sokolovny na CYKLOVÝLET-okruh pro
dospělé cca 55 km (Šakvice, Strachotín, Pasohlávky, Drnholec, Milovice,kemp Mars, Šakvice). Proč statečných? Proto, že ani vedro je neodradilo, nevzdali to! A to už ve 20,00
sedělo v sále Sokolovny 11 občanů připravených shlédnout
videoprojekci=promítání VIDEO FOTOGRAFIÍ z cyklovýletu do Chorvatska s názvem : CHORVATSKEM-KOLMO.

 Kříž na Vinohradní
V roce 2017 se obci podařilo získat ve spolupráci
s Ing. Křivánkem, Děkanství Hustopeče, dotaci z Ministerstva zemědělství, Program 12966
– Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků, název akce „Kříž
na Vinohradní Šakvice“,
ID 129d662002060. V letošním roce byla oprava
kříže provedena za cekovou částku 139.500,-Kč,
opravu provedl Antonín
Šinajský, Brno. Postupně
bude provedena oprava
všech křížů v okolí obce.
Drahomíra Dirgasová,
starostka

V ústním doprovodu, konferováním se střídali R.Šafařík
a M.Nevěděl.Při ochutnávání dobrého burčáku z vinařství
Aurora jsme se mohli na cokoli zeptat. Za 8 dní v červnu
2018 ujeli cca 1400 km. Původně mělo jet 11 cyklistů, jelo
5.(M.Nevěděl, R.Šafařík, J.Nevěděl, P.Svoboda a p.Procinger z V.Pavlovic-uměl opravit kola. PŘIJELI ZDRAVÍ, plni
ZÁŽITKŮ, pravda, nějaká kila ubyla, ale příští rok 2019 už
prý plánují další zahraniční cyklovýlet – HOLANDSKEM
– KOLMO (Amsterodam).Údajně zahřívací vnitrostátní
rozcvička pro Chorvatsko byla cyklojízda v květnu 2018-Již.
Čechy-Svojanov-cca160 km. Myslím si, že takovými SPORTOVNÍMI VÝKONY docela dobře reprezentují jak Sokol
Šakvice, tak i celou vesnici. A vůbec by NEŠKODILO, kdyby tito sportovci pravidelně PŘISPÍVALI svými články+fota i zpětně do dalších ČÍSEL ŠAKVICKÉHO ZPRAVODAJE. Zpravodaje údajně nejvíce čtou starší občané, kteří
FACEBOOK moc nesledují.
Za redakční radu Š.Z.předem děkuje
- Buch. -

 Nové hřiště na plážový volejbal

 Cyklostezka
Byla zahájena výstavba
cyklostezky a chodníku
k vlakovému nádraží.
Na tuto akci bude navazovat výsadba stromů
a osvětlení podél cyklostezky a vjezdový ostrůvek do obce.
Drahomíra Dirgasová,
starostka
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 Novinky z Klubu Šakvice, z.s. pro malé a velké lidi
Protože nás maminek a dětí v Šakvicích přibývá a také proto,
že naše děti postupně odrůstají a zájmy menších a větších
dětí se různí, došlo během letošního jara k vytvoření dalšího
klubu pro maminky s dětmi (Holky v akci).
My, za Klub Šakvice, z.s. bychom se chtěly nadále věnovat
spíše aktivitám pro starší děti a pro dospělé.

se založit kvásek, překládat těsto a spoustu jiných vychytávek. Dokonce bylo i čím namazat výtvory. Na domácí chléb
patří domácí pomazánka. Sto bodů ze sta, děkujeme Jani!

Co máme v plánu:
V dubnu jsme přijaly výzvu z MAS Hustopečsko (jedná se
o dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení občanů a právnických osob, které spojuje zájem o všestranný rozvoj regionu) a získaly tak dotaci na finanční zajištění příměstského
tábora v naší obci po dobu tří let. Tato dotace má pomoci
rodičům zaměstnaným, popřípadě registrovaným na ÚP,
zajistit jejich děti (3 - 15 let) po dobu kdy jsou v zaměstnání, nebo si jej aktivně hledají. Tábory jsme organizovaly už
v minulých letech, u dětí mají velkou oblibu, a proto nás velmi těší, že mohou využít této služby zdarma.
Podmínkou přijetí dítěte na tábor je potvrzení od zaměstnavatele nebo ÚP na každý turnus zvlášť (formuláře obdrží
rodič spolu s přihláškou).

Z našich tradičních akcí budeme dále pořádat rodinnou akci
Rozloučení s prázdninami a Lampionový průvod. Opět se
budeme snažit vytvořit krásný tvořící koutek na koštu vín,
kde se podílíme i na jarmarku s keramickými výrobky a perníčky. Výtěžek bude použit na keramický kroužek.
Máme spoustu nápadů, jak si společně obohatit život a při
vaší hojné účasti, která je k tomu třeba, je třeba bude i možné
uskutečnit!
Ženy, co takhle si jednou týdně vyrazit do Sokolovny zahrát
floorbal? Na hru potřebujeme alespoň 10 hráček – ozvěte se
přes fb, pokud o někom víte!! Žádný stres, vše má být pro
pobavení, pro radost. V aktivním těle – zdravý duch! :)
Co takhle turistika pro dívky? Pokud je vám od 8 do 13 let,
chtěly byste si jednou měsíčně společně vyjet na výlet?
Příležitostně bychom chtěly využívat nové úžasné prostory
v předsálí knihovny. Je nás také spousta, kdo máme zájem
o šití a tak zvažujeme využití těchto prostor i jako šicí dílny,
nebo snad módního salonu? :) Bude tu dostatek místa také
pro plánované hraní deskových her s většími dětmi. Chceme
tak nabídnout dětem poznat i jiné možnosti zábavy než jen
sezení doma u počítače.
Nápadů je ještě víc, ale to by bylo na dlouho. Díky vstřícnosti obce máme mnoho možností, a tedy záleží jen na nás.
Naším mottem je:
◼ radost, smích a pídění v přírodě;
◼ dělat věci nízkonákladově a zdarma
◼ propojování spolků, rodin, generací, sounáležitost lidí
v Šakvicích
◼ ekologie a udržitelný rozvoj
◼ dělat život hezčí

Beseda - výroba domácí kosmetiky, opět skvěle odvedená
práce. Paní Jana Hegerová se nenechala namazat na chleba
a měla připraveny všechny trumfy. Ukázky, postupy, vzorky
a nechybělo ani občerstvení - levandulový a okurkový sirup
a bylinkové palačinky. Těšíme se na případné pokračování,
kde si něco vyrobíme, děkujeme Jani!

Pořádání akcí, které se již staly tradičními svými dětskými
koutky, tvořením a příjemnou atmosférou, jsme přenechaly ostatním spolkům. Karneval, Mikulášskou slavnost, Pálení čarodějnic a Den dětí budou určitě svědomitě pořádat
nově vzniklé aktivní spolky a skupiny v naší obci a my si po
11 letech tyto akce rádi užijeme už jen jako hosté. Holkám
v Akci jsme předaly naše stěžejní akce, jako jsou Jahodová
a Dýňová ďúrka, které jsme vymyslely v klubu právě pro
obohacení těchto dnů nejen pro návštěvníky ďúrek, ale právě
pro rodiny s dětmi. Bylo by skvělé, kdyby se i nadále podařilo, aby tyto akce zůstaly přístupné všem. Jsme velice rádi, že
se zde pohnula vlna aktivních lidí a my jsme mohli inspirovat jejich další aktivity a předat tak pomyslnou štafetu.
Aby byly nově zrekonstruované prostory pro menší děti
v Orlovně k dispozici nám všem, je klíč od původní klubovny k dispozici u paní knihovnice oproti podpisu, a to
pouze v otevírací době knihovny. Aktuálně jsou to středy
a pátky 15–17 hod. Podepsaná osoba pak zodpovídá za uvedení klubovny do původního stavu (uklidit si po sobě, zavřít
okna, zhasnout světla, zamknout).

Karneval pro děti - kdo se zúčastnil, opravdu ví, že Sokolovna praskala ve švech. Děti si zatancovaly, zahrály hry
a v úžasném bufetu byla možnost koupit jako svačinku domácí pečené mňamky za pár korun. Na konec byly děti odměněny bohatou tombolou. Těší nás, že se díky podpoře
maminek s napečením dobrot do bufetu a podpoře mnoha
firem povedla vydařená akce pro potěšení opravdu všech zúčastněných dětí.

Dotační program se vztahuje pouze na potřeby a zajištění
chodu tábora, nikoliv na STRAVNÉ. To si rodiče zaplatí
u dodavatele sami, jedná se o 50,- Kč na den. Opět budeme využívat služeb Restaurace u Kosmačků, a tímto jim
i děkujeme za skvělou spolupráci. Máme na mušce krásné
a bezpečné prostředí, první jednání o této spolupráci již
proběhla. Zatím to vypadá na příznivý vítr, tak už se moc
těšíme, až vyplujeme.
Dále pokračujeme v keramickém kroužku, který slaví úspěchy už tři roky. Z činnosti klubu byly letos zakoupeny glazury za 4500 Kč, které bychom rády přetavily v peci na překrásné výrobky. Zahájení kroužku se předpokládá od října.
Bližší informace najdete průběžně na facebookových stránkách pod „Klub Šakvice“.

Máte-li jakýkoliv nápad, ozvěte se nám.
Kontakt: FB Klub ŠAKVICE, z.s pro malé a velké lidi,
email: klubsakvice@seznam.cz. Těšíme se.
Za KLUB ŠAKVICE, z.s. pro malé a velké lidi:
Lenka Podborská, Jarka Hutrová Úprava textu: Zuzana Francová

Co máme letos za sebou:
Noc s Andersenem pro dospělé, kde se předčítá a povídá
o knihách, které nás zaujaly.
Beseda - jak se peče chleba, byla do posledního detailu špičkově připravená úžasnou lektorkou paní Janou Smutkovou.
A nepekl se jen chleba, začali jsme s pivními rohlíky, naučili
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Julie Filipová

Ema Hutterová

Karolína Phamová

Ladislav Sýs

Jan Jakubík

Lucie Svobodová

¹

Marie Jakubcíková

Marika Krúzová

Matyáš Rabovský

Nikol Hlávková

Tomáš Talába

Vanessa Vanecková

¹¹
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Aneta Smutková

Ema Matochová

Jakub Lacina

Jakub Vít

Josefína Koško

Maxmilián Hutr

Nela Berlínská

Sofie Gráfová

Maxmilián Kana

¹

Adéla Sapoušková

VÍTÁNÍ OBcÁNKu cerven 2018

¹

VÍTÁNÍ OBcÁNKu BrEzEN 2018

Sofie Vedinasová

Vojtech Sailer
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Josef
Bílek

Dominika
Francová
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 Na co se můžeme těšit
◼ USES 2 - jedlový les, mokřady, luční biotop, lesnická výsadba
◼ Výstavba rybníka + krajinářské úpravy v okolí rybníka - lužní les, rybník, mokřady

Na tyto akce jsme získali dotace a budou ukončeny do konce roku 2019.

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 2018. Těšíme se na vaše příspěvky.

Šakvický zpravodaj 2/2018
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