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Ať se vám, naši čtenáři, splní vaše přání do roku 2019. Redakční rada a zastupitelstvo obce Šakvice.

Poděkování

Deník
starostky

Děkujeme paní Saletové a panu Beranovi na ul.Starovičské
za krásný vánoční stromek, který nám věnovali k obecnímu
úřadu.

starostky

Starostou obce byla zvolena: Drahomíra Dirgasová
Místostarostou obce: Bc. Věra Zemanová
Předsedou finanční komise: Ing. David Tomášek
Předsedou kontrolní komise: Ing.Vít Nevěděl.
Veřejné osvětlení v obci dostal na starost Štěpán Dulínek.

(např. pro dům na Hlavní 27 to bude 1340027)
PES: 13410 + číslo popisné
(např. pro dům na Hlavní 27 to bude 1341027)
◼ Přihlášení k trvalému pobytu (TP). Vzhledem k časové ná-

ročnosti úkonu je možné se předem objednat na určitou
hodinu.

◼ Další změna, která nás od nového roku čeká, jsou nové pra-

 Milí spoluobčané,
na prahu nového roku 2019 bych vám chtěla popřát hodně krásných okamžiků, kdy vám po tváři přeběhne úsměv,
oči se rozzáří štěstím a srdce zahřeje, kdy se mysl roztančí
radostí a duše se naplní blahem. Přeji vám spoustu snů,
které jsou jako nekonečná touha a když se splní, je to ta
nejkrásnější odměna. Přeji vám mnoho takových okamžiků, kdy cítíte štěstí a samozřejmě k tomu všemu patří pevné zdraví a rodinná pohoda.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
7 mandátů, 66,57 % hlasů
pořadí zvolený zastupitel

preferenční
hlasy

1. Drahomíra Dirgasová

589

2. Ing. Zdeněk Jakubčík

500

3. Ing. David Tomášek

434

kandidátní listina: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
pořadí na kandidátce: 1
59 let, starostka, Šakvice
kandidátní listina: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
pořadí na kandidátce: 6
61 let, důchodce, Šakvice

 Máme radost
z toho, že se těšíte na každé vydání zpravodaje. Na přání občanů budeme zpravodaj dodávat do každé domácnosti. Pokud
někdo nemá zájem o zpravodaj, prosím, nahlaste to na obecním úřadě. Děkujeme všem pisatelům za příspěvky. V naší
obci je spousta zajímavých lidí, budeme rádi, pokud nám přispějete svými články do zpravodaje a podělíte se o své zkušenosti a zážitky. Možná si to ani neuvědomíte, ale v těchto
zpravodajích je kus naší historie a věříme tomu, že jednou si
naši potomci rádi přečtou o tom, jak jsme zde žili, pracovali
a samozřejmě jak jsme se uměli bavit.

kandidátní listina: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
pořadí na kandidátce: 2
37 let, analytik, Šakvice

4. Mgr. Miroslav Brúček

kandidátní listina: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
pořadí na kandidátce: 3
40 let, učitel, Šakvice

Máme za sebou komunální volby a poděkování patří všem
voličům, kteří nás podpořili svými hlasy a tím nám dali možnost dokončit naši započatou práci. Máme před sebou spoustu práce, chceme splnit, co jsme slíbili, přejeme si, aby naše
obec vzkvétala a žili zde spokojení občané.

396

6. Ing. Radim Dirgas

452

7. Radek Franc

369

kandidátní listina: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
pořadí na kandidátce: 5
36 let, obchodní ředitel, Šakvice

V letošních volbách kandidovaly 4 strany:
Starostové a nezávislí
Sdružení nestraníků
Křesťanská a demokratická unie- Československá strana lidová.
Nezávislí za rozvoj obce.

kandidátní listina: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
pořadí na kandidátce: 7
53 let, mechanik, opravář, Šakvice

Do obecního zastupitelstva se volilo 9 zastupitelů.
Do zastupitelstva se nedostala KDU-ČSL.

„Sdružení nestraníků“

Výsledky voleb:

1. Bc. Věra Zemanová

1 mandát, 14,78 % hlasů

kandidátní listina: „Sdružení nestraníků“
pořadí na kandidátce: 1
55 let, zdravotní sestra, Šakvice

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (66,57 % hlasů)
strana získala 3 968 hlasů (obsadili 7 mandátů)
„Sdružení nestraníků“ (14,78 % hlasů)
strana získala 881 hlasů (obsadili 1 mandát)

255

kandidátní listina: Nezávislí za rozvoj obce
pořadí na kandidátce: 6
27 let, vinař, podnikatel, Šakvice

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana
lidová (8,17 % hlasů)
strana získala 487 hlasů (obsadili 0 mandátů)
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◼ Na

jejich místo nastoupila Bc. Jana Hégerová, Šakvice
a Petra Hollá, Velké Pavlovice. Oběma přeji hodně úspěchů
v nové práci a spokojené a milé občany. Protože práce na
obci není jednoduchá a člověk se hned všechno nenaučí,
tak prosím o trpělivost a pochopení, když se občas něco zadrhne nebo nepůjde podle vašich představ. Na druhé straně
pevně věřím, že děvčata jsou mladá, plná elánu, takže se
brzy vše naučí.

◼ Mlatový chodník a výsadba stromů a keřů v parku Isidor.

◼ Koncem

roku se nám podařilo schválit rozpočet: rozpočet
na str. 6 a 7.

souvislosti s dotací na čistírnu odpadních vod musíme
dodržet určité podmínky dotace a jednou z nich je i výše
stočného. Pro letošní rok jsme museli stanovit výši stočného 53 Kč/m3 včetně DPH, současně jsme schválili od roku
2020 výběr stočného dle směrných čísel tzn. 28m3/osobu
a rok.

◼ Naopak jsme snížili poplatek za popelnici na 350 Kč/osobu.

Dál zůstává v platnosti, že za odvoz odpadu na sběrný dvůr
se neplatí. Jen upozorňujeme, že v případě likvidace většího
množství odpadu si občané musí objednat kontejner a odpad odvézt na své náklady na nejbližší skládku do Hustopečí nebo do Velkých Pavlovic.

◼ Poplatek

za psa zůstává stejný, tzn. 100,-Kč/1 pes a 150,-/Kč
druhý a další pes. Možná jste si už někteří všimli, že po obci
jsou rozmístěny koše na psí exkrementy. Prosím, využívejte této služby a uklízejte po svých miláčcích. V souvislosti
se psy se množí stížnosti našich občanů na volné pobíhání psů, konkrétně se to především týká dvou majitelů na
ul.Podzahradské. Majitelé budou upozorněni na nedodržování vyhlášky týkající se volného pobíhání psů. Pokud
neuposlechnou, budeme to muset řešit správním řízením.

◼ Dokončena cyklostezka a chodník na nádraží.

za popelnice a za psa se budou vybírat od 4. 2. do
28. 2. 2019. Uvítáme, pokud využijete možnosti platit poplatek bezhotovostně.

1 mandát, 10,48 % hlasů

1. Vít Nevěděl

◼ Posezení a pergola v MŠ na ul.Dlouhé.

◼ Poplatky

Nezávislí za rozvoj obce

Nezávislí za rozvoj obce (10,48 % hlasů)
strana získala 625 hlasů (obsadili 1 mandát)

Přehled zrealizovaných akcí do září 2018 jsme uvedli v posledním vydání zpravodaje. Od září do prosince roku 2018 se
nám podařilo dokončit ještě tyto akce:

◼V

5. Štěpán Dulínek

kandidátní listina: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
pořadí na kandidátce: 4
33 let, elektromontér, Šakvice

 Volby do obecního zastupitelstva

458

covnice na obecním úřadě. Po 35 letech odešla paní Marcela Godanyová, z důvodu péče o maminku a paní Miroslava
Kostrhounová po 28 letech, také z důvodu péče o maminku.
Touto cestou bych chtěla oběma poděkovat za jejich dlouholetou práci, obětavost, vstřícnost a lidský přístup. Za ta
dlouhá léta se staly součástí obecního úřadu a budou nám
moc chybět. Jménem zastupitelstva obce oběma přeji hodně štěstí, zdraví a rodinnou pohodu. Samozřejmě uvítáme,
když se za námi občas staví.

105

◼ Poplatky

je možné zaplatit převodem z účtu. Pro správné
přiřazení platby je nutné uvádět variabilní symbol ve správném formátu:
Číslo účtu pro všechny platby: 4228651/0100
Variabilní symbol: POPELNICE: 13400 + číslo popisné
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◼ Oprava polní cesty ( k přívozu).

◼ V roce 2019 bychom se chtěli soustředit na přípravu dalších

projektů, tzn. zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných
domů, opravu komunikací, budování chodníků v obci,
opravu kabin a výstavbu sociálek na fotbalovém hřišti, výstavbu požární zbrojnice pod hřbitovem atd.

Kultura:
Od října jsme měli opět bohatý kulturní program: fotbalové
utkání s partnerskou obcí Velké Orviště, Středověký jarmark,
Drakiádu, lampionový průvod a výstavu ke 100. výročí republiky, košt a svěcení mladých vín, zpívání pod vánočním stromem, vánoční koncert DH Túfaranky, Vítejte pod Palavů –
– folklorní pásmo dětského souboru Hanýsek, Mikulášskou
mši, koncert skupiny Srdce, TJ Sokol pořádal výšlap na Pálavu, turnaj ve stolním tenisu, florbal, silvestrovské fotbalové
utkání, Sbor dobrovolných hasičů připravil pro děti mikulášský a vánoční večírek. Takže pokud měl někdo zájem, určitě se
mohl vybrat některou z těchto akcí a pobavit se.
Drahomíra Dirgasová, starostka

◼ Oprava a zateplení budovy bývalé knihovny na ulici Přívozní.

druhé straně to byla smečka neznámých psů ve volné přírodě
a nedokázala jsem odhadnout, jak se zachová. Pokud psy ponecháme svému osudu, dost možná skončí pod koly aut, nebo
je někdo zastřelí a navíc je čeká silvestrovská noc.
Pán byl ochotný psy naložit do auta a odvézt do útulku. Mezi
tím se zde objevil na motorce R. D., který psy také hledal.
Bohužel, když jsme otevřeli kufr auta, nastal problém, psi odmítali vlézt do auta a vypadalo to, že nám opět utečou. Nakonec nás zachránila masová kost, kterou nám donesli z blízké
chaty a na kterou jsme psy do auta nalákali.
Zde jsme porušili všechny bezpečnostní předpisy. Abychom
dostali psy do auta, vydělaly se zadní sedačky, v autě tři psi,
kteří nebyli uvázání, nebyli odděleni od přední části auta , tzn.
od řidiče a neměli jsme tušení, jak se psi při jízdě zachovají. Jestli nezpanikaří a nebudou se pokoušet dostat za každou
cenu ven z auta. Vedle řidiče byl jen spolujezdec R.D. , který
musel hlídat, aby se psi nedostali k řidiči. V tuto chvíli se nám
zdálo toto řešení nejpřijatelnějším, než riskovat že psi někoho
napadnou. Nakonec byli psi v pořádku dopraveni do útulku
v Bulharech a zde nastal další problém. V útulku odmítli psy
přijmout, dokud se obec nezaručí, že bude hradit náklady na
jejich pobyt v útulku. Takže nezbylo nic jiného, než se zaručit,
že uhradíme veškeré náklady na pobyt, pokud se nenajde majitel. To znamená 300 Kč denně + náklady na očkování atd. Za
rok by to mohla být pořádná částka.
Takže teď už zbývalo jen najít majitele, aby si psy vyzvedl
a uhradil náklady. Daly se na facebook inzeráty, kontaktovali
jsme klub Československého vlčáka. Bylo zajímavé sledovat,
jak rychle se tato informace šířila po internetu. Během pár
minut 300 sdílení a počet neustále vzrůstal. Díky tomu, mně
v 18.00 volali z útulku, že se ozval majitel a psy si odveze. Tak
jsem si konečně oddechla, měla jsem dobrý pocit z toho, že
jsou psi zachránění a věřím, že i majitel pejsků měl velkou
radost. No a já jsem mohla pokračovat v přípravě silvestrovské
večeře.
Přesto ve mně zůstala špatná vzpomínka na velkou neochotu veřejných orgánů. Přemýšlela jsem, co vlastně znamená to
slovo „pomáhat a chránit“. Nechtěla jsem domyslet, co by se
mohlo stát, pokud by těmto psům zkřížilo cestu dítě, nebo
třeba někdo při procházce se psem?? Možná nic, ale to nikdo
neví…
Drahomíra Dirgasová, starostka

Samozřejmě jsem se na uvedené místo také vydala za doprovodu paní R.Š. Popravdě řečeno jsem nevěděla, co udělám,
pokud tam psi budou. Kousek od Žlíbku jsme se setkali s myslivci, kteří nám sdělili, že psi zde nikde nejsou. Tak jsem si
oddechla, že vše dobře dopadlo. Ale protože jsem chtěla mít
jistotu, rozhodla jsme se, že se přece jen projdeme. Vzaly jsme
to přes Žlíbek a zadní cestou kolem kempu Mars až k osadě
u Nových Mlýnů. Když jsme vycházely z houští, ztuhla nám
krev v žilách, protože před námi se objevili tito psi (vzhledem
připomínali vlky). Zůstaly jsme stát a čekaly, co se bude dít.

 Silvestr trochu jinak
Když jsem dopoledne na silvestra připravovala oběd, neměla
jsem nejmenší tušení, že silvestr bude probíhat úplně jinak.
V 10.00 jsem měla telefonát, že u Novomlýnské nádrže, konkrétně u fotovoltaiky, se pohybuje smečka tří vlčáků a jsou
bez majitele (konkrétně se jednalo o československého vlčáka-křížence karpatského vlka a německého ovčáka). Během
pár minut po tomto telefonátu mně volala policie ČR a sdělili
mně, že mám psy zajistit, protože se pohybují v katastru obce
Šakvice. Takže jsem zanechala příprav na silvestra a volala
jsem do útulku v Bulharech, zda by zajistili odchyt psů. Zde
mně sdělili, že na podzim ukončili svoji činnost. Naštěstí byla
paní natolik ochotná, že mně dala telefonát na druhý útulek
v Bulharech, který patří pod město Břeclav a na odchytovou
službu. Bohužel zde jsem se dozvěděla, že na silvestra nikdo
nepracuje a odchytová služba vykonává svoji činnost jen
poblíž Břeclavi, že to mám zkusit u městské policie Břeclav
nebo Hustopeče. Tam jsem samozřejmě taky volala. Bohužel
marně, odchyt provádí jen ve svém katastru, tzn. Hustopeče
a nebo Břeclav.
Na můj dotaz, jestli si uvědomují vážnost situace, že na silvestra je na procházce hodně lidí, za chvíli budou střílet
ohňostroje atd. a potuluje se zde smečka psů. Městská policie
mně sdělila, že nemůže zasahovat mimo katastr a v případě,
že by je psi napadli, byl by velký problém a porušení předpisů.
Takže takový zásah si nevezmou na zodpovědnost. Tak jsem
řekla, ať to udělají na moji zodpovědnost. Nešlo to. Mám prý
počkat, jestli psi neutečou, nebo se mezi tím nenajde majitel
anebo mám kontaktovat veterináře, aby je uspal. Na otázku
jak mám zajistit, aby psi zůstali ve volné přírodě na místě
a počkali na veterináře, mně nikdo nedokázal odpovědět.
Tak jsem začala obvolávat všechny starosty v okolí, jestli neznají někoho v obci, kdo by mohl mít tyto psy, ale bezvýsledně.
Takže co teď? Čekat až psi přeběhnou do jiného katastru, což
by bylo super. Doufat že se najde majitel a modlit se, aby mezi
tím psi někomu neublížili.
Prozatím jsem kontaktovala myslivce, aby se na konkrétní
místo zajeli podívat. Hlavně do jaké míry jsou psi nebezpeční.

◼ Byla zahájena další výsadba stromů v okolí obce (konkrétně

u polního hnojiště směrem na Starovičky), součástí této výsadby jsou i mokřady.

◼ Byla

zahájena výstavba rybníka, která má být ukončena
v dubnu 2019 a hned na ni navazuje další výsadba zeleně,
která bude dokončena na podzim roku 2019.

◼ Ve

spolupráci s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny
a zástupci životního prostředí Hustopeče byly zadány další
projekty na výsadbu zeleně v okolí obce ( konkrétně u přečerpávačky směrem na Zaječí, podél Zaječského potoka a za
drahou u Staroviček).
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Honilo se mně hlavou, jak se ubráníme, pokud na nás zaútočí. Poblíž žádný strom jen keře. Pokud by i byl, stejně na něj
nevylezu. Doufat, že jim víc zachutná kamarádka a já mezi
tím uteču. Ale s tím během bych to asi taky nevyhrála. Ale
psi na nás ustrašeně koukali stejně jako my na ně, nechovali
se agresivně, necenili zuby. Byli organizovaní a poslouchali
pokyny vůdce smečky. Byla to fenka, druhý pes byl bojovník,
připraven kdykoliv na pokyn vůdce smečky zaútočit a třetí
byla opět fenka, která se držela vzadu a sledovala okolí. Po
chvilce vzájemného pozorování, které se mně zdálo nekonečné, se vůdkyně smečky obrátila a zmizela v křoví, ostatní ji
následovali. Takže super, jsme zachráněny. To nám dodalo
odvahu a vydaly jsme se za nimi. Po chvíli jsme zahlédli muže,
kterého smečka následovala. Myslely jsme, že je to jejich páníček a rozhodla jsem se, že mu to pěkně vytmavím. Bohužel
se nejednalo o majitele. Také měl obavy z potulujících se psů,
navíc bylo vidět, že psi jsou hodně vyděšení. Nebyli agresivní,
bylo vidět, že pán se jim hodně věnuje, byli dobře vycvičení
a poslechli na základní pokyny. Když jsem viděla v jejich očích
tu zoufalost s jakou se snažili najít svého pána, nedokázala
jsem se otočit a jít pryč. Nemuseli mě už zajímat, protože jsme
byli na katastru obce Nové Mlýny. Prostě nešlo to. Psi zmateně kroužili kolem nás a cítila jsem jejich volání o pomoc. Na

Pozvánka
na kulturní akce

1f e2
9. 2. 2019 Sokolský ples
23. 2. 2019 Vostatky
2. 3. 2019 Obecní ples
17. 3. 2019 Dětský karneval
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Rozpočet Obce Šakvice na rok 2019
Název

§

položka

Schválený
rozpočet 2018

PŘÍJMOVÁ ČÁST
2 700 000
Daň z příjmu FO placená plátci
1111
150 000
Daň z příjmu FO placená pooplatníky
1112
250 000
Daň z příjmu FO vybíraní srážkou
1113
3 400 000
Daň z příjmu právnických osob
1121
800 000
Daň z příjmu právnických osob za obce
1122
6 000 000
Daň z přidané hodnoty
1211
Odvody za odnětí půdy ZPF
1334
0
600 000
Poplatek za likvidaci TKO
1340
25 000
Poplatek ze psů
1341
10 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1343
10 000
Poplatek z ubytovací kapacity
1345
15 000
Poplatek za povolení k vjezdu
1346
150 000
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů
1356
20 000
Správní poplatky
1361
Daň z hazardních her
1381
0
40 000
Zrušený odvod z loterií apod. her
1382
880 000
Daň z nemovitých věcí
1511
15 050 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
splátka půjčky
2420
0
příjmy z prodeje zboží
2141
2112
0
příjmy z poskytování sllužeb a výrobků
2219
2111
0
přijaté nekapitálové příspěvky
2310
2324
0
1 200 000
Příjmy z poskytování služeb - stočné
2321
2111
30 000
Zležitosti pošt
2411
2111
přijaté nekapitálové příspěvkya náhrady
3313
2324
0
příjmy za hlášení rozhlasem
3341
2111
0
30 000
Ostatní zájmová činnost - posilovna
3429
2111
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 3613
2132
0
pronájem hrobu
3632
2111
0
200 000
Inženýrské sítě - pronájem plynovodu
3633
2132
2 262 700
Komunální služby - příjmy z věcných břemen
3639
2119
Komunální sužby - příjmy z pronájmu pozemků 3639
2131
720 000
příjmy z pronájmu nemov.
3639
2132
0
příjaté nekapitálové řípsěvky
3723
2324
0
příjmy z poskytování služeb
3724
2111
0
příjmy z poskytování služeb
3725
2111
0
přijaté snakční platby od jiných subjektů
5311
2212
0
přijaté snakční platby od jiných subjektů
5311
2324
0
Příjmy z úroků
6310
2141
0
Převody fondům
6330
4134
100 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
4 542 700
Prodej pozemků
3639
3111
5 000 000
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
3745
3113
0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
5 000 000
Neinvestiční přijaté transfery - volby
4111
25 000
Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES I
4116
0
Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES II
4116
0
Neinvestiční přijaté transfery
4116
0
Neinvestiční přijaté transfery ze SR- SDV
4112
3 960 200
Neinvestiční přijaté transfery ze SR- SDV
4116
0
Investiční přijaté transfery ze SF
4213
0
Investiční přijaté transfery ze SR
4216
0
DOTACE CELKEM
3 985 200
28 577 900
Příjmy celkem
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Rozpočet Obce Šakvice na rok 2019
Očekávaná
skutečnost
2018 celkem
3 700 000
65 000
380 000
3 200 000
750 000
9 000 000
48 000
705 000
28 000
5 000
12 200
37 000
192 000
16 000
105 000
0
1 013 000
19 256 200
30 000
600
5 250
10 200
1 980 000
30 000
1 500
100
28 000
10 500
600
271 000
2 166 000
708 000
1 200
1 400
15 000
102 000
3 000
1 000
0
617 000
5 982 350
21 300
5 000
26 300
71 000
0
0
0
258 000
3 348 500
1 590 000
1 418 000
6 685 500
31 950 350

Návrh rozpočtu
na rok 2019
4 980 000
120 000
390 000
4 070 000
800 000
9 740 000
0
700 000
25 000
5 000
8 000
35 000
150 000
20 000
80 000
0
950 000
22 073 000
60 000
0
0
0
1 700 000
30 000
0
0
15 000
0
0
270 000
2 200 000
700 000
0
0
0
100 000
0
0
0
0
5 075 000
5 500 000
0
5 500 000
0
750 000
2 390 000
3 190 000
0
0
0
4 590 000
10 920 000
43 568 000

Očekávaná
Schválený
Návrh rozpočtu
skutečnost
rozpočet 2018
na rok 2019
2018 celkem
V
PÝ
ŘD
Í JAMJ O V Á Č Á S T
Ozdravování
- deratizace
1014
10 000
Daň z příjmu zvířat
FO placená
plátci
1111
2 700
3 700 0000
4 980 0000
3 150
700 000
3 587
7 120
370 000
Ostatní
činnost
lesnictvípooplatníky
- biokoridor
1032
Daň z příjmu
FOvplacená
1112
65 000
10 000
6 000
10 000
Vnitřní
obchod
2141
Daň z příjmu
FO- směrovky
vybíraní srážkou
1113
250
380
390
Silnice
- ul. Polní,
v družstvu…
2212
4 400 000
2 200
789 000
500 000
Daň z příjmu
právnických
osob
1121
3
3
4 070
Záležitosti
pozemních
komunikací
2219
2 800
300 000
5 750
862 000
500
300 000
Daň z příjmu
právnických
osob za obce
1122
800
Ost.
záležitosti
v
silniční
dopravě
2229
5 000
Daň z přidané hodnoty
1211
6 000
9 000 0000
9 7405 000
Dopravní
- IDS
2292
69 000
70 000
750
71 700
48
Odvody zaobslužnost
odnětí půdy
ZPFJMK
1334
0
0
Pitná
voda
ul.
Polní
…
2310
1 600
250 000
1 705
021 000
800 000
700
Poplatek za likvidaci TKO
1340
Odvádění
a čištění
2321
2 500
2 396
3 115
Poplatek ze
psů odpadních vod
1341
25 000
28 000
25 000
1 000
115
300
5 400
Vodní
díla
v
zemědělské
krajině
rybník
2341
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1343
10 000
5 000
5 000
Záležitosti
pošt
2411
30
000
30
000
30
Poplatek z ubytovací kapacity
1345
10
12 200
8 000
Mateřská
škola
3111
150
000
148
000
Poplatek za povolení k vjezdu
1346
15
37
35 0000
První
stupeň
základní
školy
3117
1
500
000
1
890
000
1
300
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů
1356
150
192
150 000
Filmová
tvorba
3313
750
000
836
500
Správní poplatky
1361
20
16 000
20 0000
Činnosti
knihovnické
3314
200
000
150
000
200
105
80 000
Daň z hazardních her
1381
0
Činnost
muzeií
3315
500
000
500
000
700
000
Zrušený odvod z loterií apod. her
1382
0
0
40
500
Vydání
knihy
3316
0
0
Daň z nemovitých věcí
1511
880 000
1 013 000
950 000
425 000
19 200
800
27 000
Ostatní zležitosti
- kronika, kniha
3319
DAŇOVÉ
PŘÍJMYkultury
CELKEM
15 050
19 256
22 073
Opravy
a
udržování
kříže
3326
139
500
splátka půjčky
2420
0
30 000
60 0000
Činnost
registrovaných
církví
3330
0
350
000
50 000
příjmy z prodeje zboží
2141
2112
600
0
Rozhlas
a
televize
3341
20
000
16
800
80
0000
5 250
příjmy z poskytování sllužeb a výrobků
2219
2111
0
Ostatnínekapitálové
záležitosti sdělovacích
3349
60 000
51 200
000
80 0000
10
přijaté
příspěvky prostředků
2310
2324
0
Ostatní
záležitosti
kultury
3399
250
000
215
400
280
1 200
1 980 000
1 700 000
Příjmy z poskytování služeb - stočné
2321
2111
Sportovní
zařízení
v
majetku
obce
3412
700
000
798
000
1 855
30
30
30 000
Zležitosti pošt
2411
2111
2
000
000
120
000
1
000
0000
Ostatní
tělovýchovná
činnost
příspěvek
Sokol
3419
1 500
přijaté nekapitálové příspěvkya náhrady
3313
2324
0
60
0000
Využití
volného
času
mládeže
3421
0
0
příjmy za hlášení rozhlasem
3341
2111
100
Ostatní zájmová činnost - posilovna
spolky
3429
300
000
293
000
421
500
30
28
15 000
2111
Nebytové
hospodářství
Orlovna
0
700 0000
příjmy
z pronájmu
ost. nemovitostí
a jejich částí 3613
2132
10 5000
Veřejné osvětlení
3631
500 0000
535 000
1 910 0000
pronájem
hrobu
3632
2111
600
Pohřebnictví
3632
0
10
000
20 000
200
271 000
270
Inženýrské sítě - pronájem plynovodu
3633
2132
Územní
rozvoj
3636
36
200
40
000
40
2 262 700
2 166
2 200 000
Komunální služby - příjmy z věcných břemen
3639
2119
Komunální sužby
služby-apříjmy
územní
rozvoj
3639
3
550
000
2
650
000
1 700
931 000
z pronájmu pozemků
2131
720
708
10
000
20 0000
Sběr
a
svoz
nebezpečných
odpadů
3721
0
příjmy z pronájmu nemov.
3639
2132
0
1 200
Sběr
a
svoz
komunálních
odpadů
3722
900
000
939
000
1
200
0000
příjaté nekapitálové řípsěvky
3723
2324
0
1 400
Sběr
a
svoz
separovaného
odpadu
3723
30
000
30
000
190
0000
příjmy z poskytování služeb
3724
2111
0
15
Rekultivace
půdy
po
skládkách
3743
1
600
000
1
734
000
příjmy z poskytování služeb
3725
2111
0
102
100 0000
Péče
o
vzhled
obcí
a
veřejnou
zeleň
3745
675
000
495
000
730 0000
přijaté snakční platby od jiných subjektů
5311
2212
0
3
sociální
pomoc
4329
0
12
300
10 0000
1 000
přijaté snakční platby od jiných subjektů
5311
2324
Ostatní
sociální
péče
STP,
Charita,
Betlém
4341
0
0
6
000
Příjmy z úroků
6310
2141
0
Ochrana
obyvatelstva
5212
0
10
000
50
000
Převody fondům
6330
4134
0
100
617 000
300 700
000
102 350
000
226 000
Požární ochrana
- hasiči
5512
NEDAŇOVÉ
PŘÍJMY
CELKEM
4 542
5 982
5 075
Zastupitelstvo
obce
6112
610 000
900
000
146 000
Prodej
pozemků
3639
3111
51 000
21 300
51 500
Volby
do
Zastupitelstva
obcí
a
senátu
6115
0
0
33
200
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
3745
3113
5 000
Volby
Prezidenta
republiky
6118
30
000
26
200
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
5 000
300
5 500 0000
Činnost
místní
správy
6171
3
979
400
3
900
000
3 884 0000
Neinvestiční přijaté transfery - volby
4111
25 000
71
Obecné
příjmy
a
výdaje
z
finannčích
operací
6310
15
000
5
300
15 000
750
Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES I
4116
0
0
Pojištění
funkčně
nespecifikované
6320
80
000
32
300
40
Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES II
4116
0
0
2 390 000
100
000
6
617
000
Převody
vlastním
fondům
6330
Neinvestiční přijaté transfery
4116
0
0
3 190 0000
2
000
000
1
200
000
2 300 0000
Ostatní
finanční
operace
6399
Neinvestiční přijaté transfery ze SR- SDV
4112
3 960 200
258
Vratka
za
volby
6402
0
6
500
13
400
Neinvestiční přijaté transfery ze SR- SDV
4116
0
3 348 500
VÝDAJE
CELKEM
37
577
100
40
670
250
42
567
200
Investiční přijaté transfery ze SF
4213
0
0
1 590 000
Třída 5 -Běžné
výdaje
26 925 2000
17
970 000
250
29
751 000
200
Investiční
přijaté(nenvestiční)
transfery ze SR
4216
1 418
4 590
Třída 6 - Kapitálové
10
651 200
900
16
000 500
000
12 920
816 000
DOTACE
CELKEM (investiční) výdaje
3 985
6 685
10
Třída
8
Financování
8
999
200
-6
700
000
1
000 000
800
28 577 900
31 950 350
43 568
Příjmy celkem
Název

§

položka
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 Ze života MŠ a ZŠ Šakvice

 Školní družina

Školní rok 2018/2019 jsme všichni přivítali v krásně vymalované budově, která září veselými barvami. Vzhledem k dalším odchodům učitelek na mateřskou dovolenou došlo k obměně pedagogického sboru. Třídní učitelkou 1. ročníku je
Mgr. Hana Russmann, 2. a 3. ročníku Mgr. Radmila Jurkovičová a současně v těchto třídách vyučuje Mgr. Markéta Göttingerová. Mgr. Miroslav Brúček je třídní učitel ve 4. ročníku
a v 5. ročníku PhDr. Lenka Havelková. Vychovatelkou ve školní družině zůstává paní Markéta Bílková. Velmi pozitivní je, že
ve škole pokračuje nárust počtu žáků, nejvyšší za posledních
mnoho let. Každý den v týdnu fungují ve škole kroužky, kde
děti tráví svůj volný čas.

učné, vzdělávací a současně zábavné. Mezi nejúspěšnější patřila
beseda se spisovatelem Janem Opatřilem o knize Kapřík Metlík.

Celoroční projekt Cesta kolem
světa nás v listopadu přesunul
do Evropy, na skok jsme se zastavili ve Francii, Anglii a Rusku a ukázali jsme si, co je pro
daný stát typické. Po novém
roce procestujeme další části světa a už teď se nemůžeme
dočkat, co všechno na cestách
poznáme.
V prosinci se konaly oblíbené
vánoční dílničky s rodiči, kdy si každé dítko mohlo s maminkou nebo s tatínkem vyrobit vánoční svícen ze zavařovací sklenice nebo svícen
z CD. V příjemné atmosféře
a za poslechu vánočních koled, dětem a rodičům pod rukama vznikaly krásné voňavé
svícny zdobené skořicí, badyánem, kávovými zrnky, šiškami a dalšími přízdobami.
Markéta Bílková,
vychovatelka ŠD

Podzim v letošním roce byl pro všechny zvláštní v tom, že
naše vlast slavila 100. výročí založení, proto jsme i my v družině přispěli svými výrobky na výstavu, která se konala
v místní knihovně právě 28. října.

Dále žáky velmi zaujala beseda s policistkou ČR, zaměřená
na problematiku bezpečnosti, poučný program v šakvické knihovně i muzikálové představení divadla Slunečnice.
S úspěchem se rovněž setkal výlet do Planetária a hvězdárny
Brno, kde jsme zhlédli hvězdnou oblohu, různé planety a zajímavý program Tajemství gravitace. Díky němu děti pochopily
složité fyzikální jevy a zákony.

 Vánoční čas

Třídy mateřské školy jsou plně obsazeny. Ve třídě Motýlci učí
paní učitelky Lenka Winterová a Šárka Krytinářová. Na Dlouhé ulici pracují ve třídě Berušky slečny učitelky Zuzana Osičková a Lenka Matulová.
Děkujeme vedení obce za podporu školky a školy, díky které
můžeme neustále vylepšovat a zkvalitňovat prostředí pro děti. A
z čeho nového měly děti největší radost? V září bylo vybudováno
moderní, multifunkční dětské hřiště na školní zahradě u hlavní
budovy. Dokonce jsme museli mít stanovené pořadníky na jeho
využití! A na zahradě školky v Dlouhé ulici vznikla pergola s posezením pro děti, která se všem líbí a hlavně slouží dětem.

Abychom si přivodili adventní náladu i do naší školky na Dlouhé ulici, vyzdobili jsme ji zvenčí i zevnitř. Adventní věnec, stromeček, staré vánoční zvyky jako je rozkrajování jablka, pouštění
lodiček, házení botou…

Advent tradičně začíná slavnostním rozsvěcením vánočního
stromu u obecního úřadu, kde s úspěchem vystupují malé
i velké děti. Velké poděkování patří pedagogům, kteří vystoupení připravili. Příkladem krásné spolupráce mezi školou a rodinou jsou tradiční vánoční dílničky a besídky ve školce i ve škole.
Co nás čeká začátkem nového roku? Oblíbené kurzy lyžování
a plavání. Díky projektu mikroregionu Hustopečsko, o který škola zažádala, bude pro rodiče a děti zdarma realizovaný kultur
ní a zábavný program v šakvické sokolovně v neděli 17. 3. 2019.
Do roku 2019 přejeme všem dětem krásné, radostné zážitky
a úspěchy ve škole.
Lenka Havelková, ředitelka školy

ochutnávka čaje a již zmiňovaných vanilkových rohlíčků.
Čím více se blíží Štědrý den,
tím je častější otázka: „Kdy už
přijde Ježíšek? Přijde i letos,
nebo na nás zapomněl?“ Ježíšek nás letos navštívil po besídce a dětem přinesl spousty
dárečků, například kolo, dřevěný obchod, domeček pro
panenky, puzzle a spousty
dalších. A ta radost a napětí v dětských očičkách? Ta
je nezapomenutelná a potěší
každého dospělého.
Zuzana Osičková, učitelka MŠ

To vše nám připomnělo Vánoční čas. Protože každá maminka a babička peče cukroví, tak i my ve školce jsme si zahráli na cukráře. Z připraveného těsta dostalo každé z dětí
kousek a vyválely rohlíčky. Práce je velmi bavila a nechybělo ani „uždibování“ těsta. Dalším velkým bodem v adventu
je pro nás vánoční besídka pro rodiče spojená s dílničkami.
Děti spolu s rodiči si mohly vyrobit vánoční hvězdičku, stromeček nebo přáníčko. Potom se děti předvedly se svými
písničkami, básničkami a tanečkem a rozdaly svým maminkám přáníčko, které vyráběly ve školce. Závěrem besídky byla

Ve všech třídách školy a školky jsou umístěné interaktivní tabule, které využíváme k programům nejrůznějšího typu dle
věku. Součástí vybavení každé třídy jsou také vhodné didaktické, názorné pomůcky a naučné hry.
V počítačové učebně máme krásné, nové stoly a židle. Výpočetní techniku používáme v mnoha předmětech, multimediální programy obohacují výuku a žáky baví.
Výuku pravidelně zpestřují programy kulturní, ale zejména na-
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 Kroužky ve škole
Každé úterní odpoledne zní po celé budově školy písně za doprovodu klavíru a dalších různých hudebních nástrojů. Pan
učitel Miroslav Brúček učí děti písně nejrůznějšího žánru.
Nejoblíbenější jsou písně s texty Zdeňka Svěráka.

Každý den v týdnu fungují ve škole kroužky, kde děti tráví své
volnočasové aktivity v odpoledních hodinách.
Velké oblibě se těší dva sportovní kroužky, které vedou paní
asistentka Martina Hnidáková a slečna Lucie Eliášová. Probíhají v pondělí a ve čtvrtek a mezi nejoblíbenější hry patří
florbal, vybíjená a přehazovaná.

V úterý také pracují děti pod vedením paní učitelky Šárky
Krytinářové v kreativním kroužku. Výrobky vytváří především z papíru a vlny. Stříhají, lepí a malují dle zadání nebo
vlastní fantazie.
Středa patří oblíbenému tanečnímu kroužku se slečnou učitelkou Lenkou Matulovou. Z tělocvičny se vždy ozývá rytmická taneční hudba.
Ve formě kroužku probíhá i páteční náboženství pod vedením paní učitelky Elišky Brúčkové. Navštěvuje jej letos 18 dětí
a loni jich bylo 7 u prvního svatého přijímání.
Pestrou nabídku kroužků bychom chtěli stále rozšiřovat a rádi
uvítáme nové lektory ze strany šakvických občanů.

V pondělí se děti těší na kroužky keramiky, které pro velký zájem máme dva. Žáci tvoří své krásné keramické výtvory s paní
učitelkou Lenkou Winterovou.

Lenka Havelková, ředitelka školy

 100 let České republiky u Motýlků

 TJ Sokol Šakvice

Toto významné výročí nás motivovalo k vytvoření projektu
i v naší třídě Motýlků.
Během projektu jsme poznávali celou Českou republiku. Historii nám přiblížily kreslené pohádky a obrázky. Polohu naší
země jsme zjistili pomocí práce s globusem. Zaposlouchali jsme
se do české i československé hymny, zatančili si na novou píseň
„Za sto let“, vytvořili si pomocí otisků lipových listů krásnou
lípu a lipový věnec, namalovali jsme si státní symboly.
Během několika dnů na našich nástěnkách visely všechny naše
výrobky (pardubický perník, olomoucké tvarůžky, vepřo-knedlo-zelo, kapr z jižních Čech a plzeňské pivo).
Projekt jsme zakončili výstavou výrobků na Orlovně.
Lenka Winterová, učitelka MŠ

Tak jako každý rok, tak i v roce 2018 jste se mohli zúčastnit sportovních akcí pořádaných TJ Sokol Šakvice: výšlap na
Palavu, florbal, kopanou, odpolední vycházka na Štědrý den.
TJ Sokol Šakvice

 ,,Nenudím se a tančím!“
Tak zní myšlenka letošního tanečního kroužku. Cílem každé
hodiny je podpořit aktivní pohyb dětí a podpořit jejich pohybové schopnosti a nadání pro kultivovaný taneční projev, estetické
cítění, vnímavost a představivost. Jelikož se v letošním roce sešla velice šikovná děvčata a jeden odvážný a pohybově nadaný
chlapec, je radost nacvičovat taneční sestavy, hrát pohybové hry
a prostřednictvím hudby vyjadřovat myšlení a tvůrčí osobnost.
Tancujeme převážně na moderní hudbu, kterou děti vyžadují a
která je v naší době všude kolem nás. Jedná se o volnočasovou
aktivitu, která má přinášet radost, uvolnění a navazovat přátelské vztahy. Tanec a pohyb je zábava, tak se pojďme bavit i v novém roce 2019.
Matulová Lenka, taneční kroužek

 Koncert skupiny Srdce ze Šakvic
I o letošních Vánocích jsme se sešli v kostele svaté Barbory
na našem tradičním koncertu. Srdce hraje svým věrným i novým posluchačům už neuvěřitelných 25 let. Letos to bylo opět
25. 12. v 17 hodin. Zaplněný kostel je pro nás vždy největší
odměnou. Děkujeme všem, kteří nám fandí a s radostí startujeme druhou „pětadvacítku“.
Vaše Srdce

 Keramika nás baví
Práce v keramickém kroužku probíhaly pilně po celý rok 2018.
Děti během první poloviny tohoto roku měly možnost si vyrobit
ptáčky, sluníčka, kočičky, srdíčka, sovičky, ježky…
Zakončení celého roku bylo vyvrcholeno tvorbou nejen z keramické hlíny, ale i z licí břečky. Díky různým technikám nám
v keramické dílně vznikaly vánoční dárečky v podobě rybiček,
srdíček, andílků, stromečků. Podle hotových výrobků se pozná,
že práce v keramickém kroužku nás baví a my se s velkou energií
chystáme na další vyrábění v novém roce 2019. Rádi budeme
tvořit nejen pro svoji radost, ale i pro radost všech obdarovaných.
Lenka Winterová, keramický kroužek
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 Myslivecký spolek

 SDH Šakvice
krve a tím i zvýšení stavů této zvěře. Letošní rok, i když byl
extrémně suchý, tak paradoxně zajíců i bažantů je o něco víc
než v loňském roce. Doufejme tedy, že v příštích letech se situace bude zlepšovat. Jsme také rádi , že Obec dbá o výsadbu
zeleně, bude budovat rybník a další projekty, které pomůžou
zlepšit zvěři i nám všem životní prostředí.
Tradičně, jako každý rok jsme uspořádali střelecké závody.
Nejprve to byl závod družstev, kdy naše mužstvo ve složeni Hradil Josef ml.,Ellinger Bohumil, Polomini Jan obsadilo
4.místo, kdy na třetí místo ztratili 3 body. Následně to byl
veřejný závod, kdy náš člen Ellinger Bohumil v disciplíně
„Americký trap“ skončil v horní polovině startovního pole.
Tento závod se stává prestižní a velice vyhledávanou akcí,
kdy musíme i část střelců z kapacitních důvodů odmítat. Je
to organizačně náročná akce. Od údržby areálu, nachystání
střelnic, zabezpečení cen pro střelce, nachystání občerstvení
a podobně. Je to hodně práce, ale tato akce nám přináší velice důležité finance. Jsme rádi , že občané respektují výstražná
oznámení upozorňující na střelecké závody.
Tradiční Svatohubertskou mši jsme v letošním roce neuspořádali vzhledem ke zdravotnímu stavu pana faráře. Věříme,
že situace v příštím roce bude taková, že budeme moci v této
tradici pokračovat.

Vážení spoluobčané , zase po nějaké době píši, abych Vás seznámil s děním v mysliveckém spolku.
Začátkem roku , kdy se konala výroční členská schůze a zároveň končilo volební období výboru a kontrolní komise proběhla zároveň volba do těchto orgánů. Mimo jiné byli přijati
i dva noví členi; Fiala Zdeněk ml. a Polomini Jan. V této době
má náš spolek 32 členů.

S činnosti SDH: 8. září jsme se zúčastnili posledních letošních závodů v požárním útoku ve Vlasaticích, přálo nám štěstí
a vybojovali jsme druhé místo. Konečně se zadařilo, ale pořád
je co zlepšovat a tak musíme dál trénovat.

28. 10. se ve Velkých Pavlovicích konalo školení vedoucích
mládeže. Zúčastnili se: Iveta Trávníková, Renata Feigerlová,
František Polomini. Úspěšně složili zkoušky a získali osvědčení o kvalifikaci vedoucího mládeže.
V listopadu jsme v naší obci udělali sběr starého železa. Děkujeme všem občanům, že nás tímto způsobem podporují.
7. 12. nás na schůzku s mladými hasiči přišel navštívit Mikuláš i s andělem a čertem. Rozdávali balíčky, samozřejmě za
básničku. (Asi proto jsem nic nedostal).

Nejvíc mě ale těší, že s námi začali trénovat i naši mladí hasiči, jsou šikovní a baví je to, snad se letos zúčastníme i nějakých závodů. Chtěli bychom složit družstvo ze starších žáků
od 11 do 15 let, bohužel v tomto věkovém rozmezí máme jen

V současném době je výbor a kontrolní komise v tomto složení.
VÝBOR MS Šakvice
Předseda spolku: Svoboda Zdeněk
Myslivecký hospodář: ing. Jakubčík Zdeněk
Finanční hospodář: Fiala Zdeněk st.
Jednatel, místopředseda: Javůrek Martin
Kulturní referent: Fiala Zdeněk ml.

V letošním roce jsme se rozhodli pro rekonstrukci toalet. Tyto
toalety ,byť byly funkční, si již rekonstrukci vyžadovaly. Část
prací jsme si udělali svépomocí, ale zednické a obkladačské
práce jsme si nechali udělat odborníkem. Finančně nám na
tuto rekonstrukci přispěla i Obec Šakvice za což ji děkujeme.
Zbytek financujeme z našich prostředků.
Ještě bych chtěl zmínit jednu věc, a to je venčení pejsků.
V okolí naší obce máme pěkné cesty a cyklostezky. Spousta
z vás tam chodí se svými pejsky, aby je vyvenčila. Jsme rádi,
že je máte na vodítku a nebo je máte pod kontrolou. Buďte
prosím opatrní, aby psi neštvali zvěř. Na druhou stranu vám
nikdo z myslivců nemůže vyhrožovat zastřelením psa. Ve výjimečných případech by toto mohl udělat jen myslivecký hospodář nebo myslivecká stráž. Což v našem spolku jsou čtyři
lidé. Je to však jen v krajní situaci a zákon o myslivosti v tomto
ukládá jasná pravidla. Přesto už několikrát jsem se doslechl,
že bylo našim členem už několika lidem vyhrožováno zastřelením psa. Pokud se vám toto stane, neváhejte a informujte
Myslivecký spolek.
Na závěr bych vám chtěl všem popřát do Nového roku vše
nejlepší hodně osobních a pracovních úspěchů, ale především
pevné zdraví.
Zdeněk Svoboda

KONTROLNÍ KOMISE MS Šakvice
Předseda: Votava Josef
Člen: Hradil Josef st.
Člen: Ellinger Bohumil
Co se týče práce v honitbě , tak tady se nám podařilo rozšířit
plochy biopásů. Je to především díky dohodě s některými zemědělci a i někteří naši členové se dohodli na tom, aby část jejich pozemků byla využita jako biopás. V tomto nám pomáhá
i to, že zemědělci musí část honitby zatravnit. Je to takzvaný
greening (ozelenění). Jedná se především o okraje pozemků,
pásy pozemků kolem svodnic a pásy, které jdou přes celý lán,
aby ho rozdělili. Na těchto biopásech jsou vyseté směsi trav,
jetele a také například krmné řepy. Trávu, kterou posečeme
necháváme v balících přímo na místě a v zimním období, kdy
se zvěř přikrmuje ji má nejen v krmelcích, ale i přímo na těchto biopásech. Stejné je to i s řepou, kterou necháme na místě.
Řepu vyvážíme tam, kde biopás není a kde ji nemůžeme zaset.
V letošním roce jsme koupili 15 kusů zajíců, které jsme nejprve pustili do menší oplocenky a až po nějaké době se vypustili do volné přírody. Od tohoto kroku si slibujeme oživení
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23. 12. jsme ještě pro děti udělali vánoční besídku. Rodiče přichystali malé občerstvení. Během pojídání různých dobrot si
mladí hasiči procvičili uzlování. Nechyběly ani dárky od Ježíška, a tak děti spokojeně odcházely domů.
Na závěr bych chtěl všem občanům popřát do nového roku
2019 hodně štěstí, zdraví a úspěchů, bez požárů a pohrom.
hasiči Šakvice

tři mladé hasiče. Kluci i holky, kdybyste měli zájem, nebojte se přijít za některým z vedoucích. Požární sport není jen
o požárním útoku, má mnoho dalších disciplín jako třeba
uzlování, štafety atd.
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 Mikulášská mše svatá v kostele

 Dýňová ďůrka za Orlovnou

 Tříkrálová sbírka 5. 1. 2019

sv. Babory

Dne 29. 9. 2018 se uskutečnila Dýňová ďůrka za Orlovnou,
kterou připravily Holky v akci a přivítaly nejenom oficiální návštěvníky akce Otevřené sklepy, ale tradičně i občany
Šakvic s dětmi.
Do naší ďůrky byl vstup zdarma, nikdo za nic neplatil, nebylo
třeba mít koupené lístky na Otevřené sklepy.
Dýňová ďůrka za Orlovnou je oblíbená a hojně navštěvovaná
a i letos její návštěvníky čekalo připravené podzimní tvoření
a spousta voňavých domácích dobrot. A jaké tvoření a dobroty do Dýňové ďůrky Holky v akci připravily?
Navařily jsme 22 litrů dýňové polévky, pro zpestření chutí
některou s dýňovými semínky, další se zázvorem, kari, smetanou, s česnekem, muškátový oříškem. Každý, kdo chtěl
ochutnat domácí polévku dostal svou porci pro zahřátí.
Tradičně jsme připravily více druhů domácích pomazánek,
ke kterým se snědlo několik bochníků chleba a též výborný
domácí dýňový chléb od našich šikovných pořadatelek.
Holky v akci napekly
sladké mlsání. Bublaniny se švestkami,
štrůdly jablečné i hruškové, pekáče perníkových buchet, čokoládových buchet, piškoty
s pařížským krémem,
povidlové šátečky, bábovky, plněné řezy. Byl
i štrůdl na slano, pizza
šátečky, plněné šátečky
s trhaným vepřovým
masem a mnoho dalších chuťovek. Dobroty se zapíjely domácí
levandulovou, mátovou
a meduňkovou limonádou.
Podzimní tvoření na
této akci se stalo již tradicí a my jsme nachystaly spoustu materiálu.
Velkou hromadu dýní, různé sušiny, podzimní plody, holky
po večerech vyráběly z moduritu podzimní zapichovátka
a jiné dekorace. Návštěvníci Dýňové ďůrky si tak z připra-

Vážení spoluobčané,
rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se letos aktivně zapojili do dobročinné akce pořádané Charitou ČR. Úspěch
celé sbírky vždy závisí na aktivitě a ochotě mnoha lidí a jedná se
o největší dobrovolnickou akci u nás. Výtěžek je určen na pomoc
nemocným, seniorům, handicapovaným a sociálně potřebným
skupinám lidí. Charita v Břeclavi preferuje podporu projektů,
které spadají pod Břeclavsko. Každoročně vybíráme i na faru.
Ve středu 2. 1. vyrazilo pár zástupců z řad šakvických dobrovolníků na mši svatou do Brna do katedrály. Zde nám biskup
Vojtěch požehnal a poděkoval za to, že se osobně zapojujeme.
V sobotu 5. 1. proběhla Tříkrálová sbírka v naší obci. Pod vedením šestnácti dospělých se do akce se zapojilo 37 dětí, které zpívaly píseň „My tři králové jdeme k Vám“. A šly s velikým nadšením - což je pro mě osobně vždy to nejcennější. V 13 hodin jsme
se sešli v kostele, pomodlili se za všechny, ke kterým půjdeme,
za ty, kteří nás přijmou, i za ty, kterým naše koledování radost
nedělá - a zatím nás přijmout nedokáží. Po skončení akce bylo
pro děti i dospělé připraveno občer- stvení v prostorách Orlovny. Občerstvení bylo hrazeno obecním úřadem - velký dík za
podporu a spolupráci!

To že 5. 12. chodí svatý Mikuláš a obchází české a slovenské
rodiny se děje už několik stovek let. Některé děti se v tento den bojí a některé se naopak moc těší až přijde Mikuláš,
anděl a čert. Tato tradiční mše svatá v Šakvickém kostele již
bývala, ale je tomu už několik let, co byla zrušená. Protože se
Holky v akci rozhodli s rodinou Brúčkovou, že tuto krásnou
Mikulášskou mši opět obnoví.

vených materiálů mohli vytvořit a odnést domů například
strašáka z dýní, dýňové ikebany, věnce na dveře, zvířátka
z kaštanů a různé podzimní dekorace. Na děti čekal koutek,
ve kterém si vykreslovaly tématické omalovánky nebo vyrá-

Letos již druhým rokem se tato mše konala v kostele Sv. Barbory. Mikulášský večer plný krásného povídaní o této krásné
tradici od pana faráře doprovázený hudbou a zpěvem dětí,
které chodí do náboženství. Pan farář na konci mše pozve
Mikuláše, který přijde s andílky a přinesou hodným dětem
balíčky plné dobrot. A co je na této mši krásné? To, že do
kostela může přijít každý i ten kdo se moc bojí, protože do
kostela Čert nechodí! Tato mše je klidná a plná radosti.

běly společně s rodiči. Na našich stránkách na FB najdete fotografie s vašimi výrobky, které jste nám zaslali.
Někteří návštěvníci se fotili ve velkém Dýňovém panáku
a odnášeli si vtipnou, originální vzpomínku na podzimní
odpoledne v Šakvicích.
Děkuji všem Holkám v akci, které se podílely na přípravě této
akce, účastnily se jí, darovaly na akci doma připravené dobroty, darovaly materiály k tvorbě dekorací.
Děkujeme našim manželům a přátelům, kteří nám pomohli
postavit veliký stan a připravit s námi zázemí pro akci.
Děkujeme SDH Šakvice a Obci Šakvice za půjčení stanů, setů
k sezení, za prostor pro pořádání této akce.
Pokud máte zájem se s námi podílet na pořádání akcí a příjemných setkání, přidejte se k nám, rádi vás přivítáme v naší
skupině.
Najdete nás na FB - Šakvické holky v akci, kde aktuálně informujeme o nových akcích.
Magda Březinová
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V neděli 6. 1. byla slavena mše svatá, při níž prošly děti v královských kostýmech průvodem celý kostel. Zastupující pan farář,
Pavel Kafka, každému osobně poděkoval za ochotu pomáhat
a vyřídil pozdrav a požehnání od otce Jiřího Grmolce a otce
biskupa Vojtěcha Cikrleho.
Díky patří vedoucím skupinek, koledníkům a v neposlední řadě
štědrým dárcům, kterých je stále dost. Věříme, že děti a vedoucí
skupin neztratí chuť zapojt se do Tříkrálové sbírky i v příštím roce.

Holky v akci letos stejně jako na loňskou mši napekly mnoho domácích perníků, které se rozdávaly jak dětem, tak rodičům i prarodičům. Děkujeme všem, kteří se na tomto večeru podíleli.
Magda Březinová

LETOŠNÍ VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY:
Charita 26 777,-Kč
Fara 27 992,-Kč
Eliška Brúčková

 Holky v akci Vás v roce 2019 zvou na tyto plánované akce:
Březen: Dětský karneval v sokolovně
Duben: Pálení čarodějnic
8. červen: Jahodová ďůrka za Orlovnou
29. červen: Vítání prázdnin na Myslivně

28. září: Dýňová ďůrka za Orlovnou
Listopad: Pečení perníků
na Mikulášskou mši svatou
Prosinec: Mikulášská mše svatá v kostele
Šakvické Holky v akci
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 Klub Šakvice pro malé a velké lidi
Co jsme spolu od září prožili
Loučení s prázdninami
Již tradiční rodinnou venkovní akci v krásném koutku
přírody jsme uspořádali s podporou Obce, AvŠ a Tj Sokol
Šakvice. Letos byla trasa velmi oddechová a během ní děti
procvičily pamět na předmětech visících na stromech, cestou si nesly říční perlu, kterou vložili na konci trasy do koše
panu vodníkovi (v klubu se ho podařilo vyrobit metodou

nou energií, která byla cítit po celý drakiádový den. Podporovatelé klubu opět přispěli svými dobrotami na již tradiční
stůl občerstvením zdarma či za malý příspěvek, který vždy
putuje na další akce nebo zakoupení zajímavé pomůcky či
hry do klubu. Děkujeme panu Jakubčíkovi za jablka. Draci

létali krásně a ocenili jsme velkou účast a také vlastnoručně vyrobené draky. Byla připravena ještě menší sportovní
dráha, kde si děti vyzkoušely střelbu z luku, chůdy, motání
a také vykrajovaní razítek z brambor či výrobu draka. V neposlední řadě si vyzkoušely výrobu a ochutnaly výborný jablečný punč s kořením, pod kterým musely neustále udržovat oheň, protože se vařil v kotlíku.
Lampionový průvod

kašírování). Nechybělo dobré jídlo, předvařené brambory
a špekáčky, hitem se stala opečená slanina, hudbu a zpěv
zajistila Hanička a mladý pan Brúček. Tímto jim moc děkujeme a budeme rádi, pokud by nás dále podpořili svým
neskutečným umem navodit tu krásnou táborákovou atmosféru. Školáci si vypustili vlastnoručně vyrobené lampionky
s přáním do nového školního roku a se vzkazem z uplynulého krásného léta o dobrodružstvích, která se jim o prázdninách přihodila.

Jarmark
I letos jsme se podíleli na voňavé atmosféře vánočního koštu
pořádaného AVŠ. Dětem jsme zařídili klidné zázemí v menší
místnůstce, kde bylo po celou dobu vytopeno, a hrály vánoční pohádky. K dispozici měly děti také dřevené hračky

rujte a přijďte si s námi pohrát! Akce trvá vždy od 15 do cca
18 h, podle účasti a chuti hrát, vždy první středu v měsíci.
Typ na deskové či karetní hry můžete přidávat na naše fb
stránky, děkujeme.
Keramika
Keramický kroužek je stále populární a zájem o něj se zvyšuje, děkujeme tímto, že nadále můžeme prostory místní školy
využívat.
Turistický kroužek
Aktivních lidí je v našem klubu stále dost a s nápady nešetří.
Dvě aktivní mladé ženy milující přírodu a dobrodružství se
rozhodly vyrazit s dětmi o trochu dál, a tak se tvoří turistický kroužek pro dívky, kde se skupinka do 10 dívek může
během výletu seznamovat s krásami naší země. Výlety probíhají tak, že se zájemci nás kontaktují přes fb stránku, po
domluvě s děvčaty je vše zpečetěno, ráno se děti dopraví na
vlakové nádraží a v odpoledních hodinách zase vyzvedávají
rodiče své děti podle domluvy na určeném místě. Děti mají
pití a svačinu na celý den a peníze na oběd, případně vstupné. Z příštích výletů by děvčata sama mohla napsat nějakou
reportáž, na což se moc těšíme.

se zvířátky a díky podpoře obecního úřadu vybavený tvořící koutek, kde jsme tvořili vánoční přání a PF. Na jarmarku
jsme obsadili všechny stoly a prodávalo se opravdu vše. Vše
vyrobené s láskou a dětskou něhou, děti se opravdu snažily. Dále bylo v prodeji něco málo z keramického kroužku,
dřevěné dekorační předměty, prkýnka a hračky od místního
truhláře, bižuterie, vánoční cukroví, perníčky a v neposlední
řadě ořechové lodičky-svíčky se včelím voskem a ručně dětmi šité pytlíčky voňavých křížal, které sourozenci Křižanovi
s pomocí rodičů nasušili.

Pozvánka na floorbal
Ženské floorbalové ženstvo je složeno, a kdokoliv další se
můžete kdykoliv přidat! Opět se zájemci hlaste na fb stránkách, nebo na telefonu 773085163 (p.Podborské). Floorbal
budeme hrát v místní sokolovně, vždy po vzájemné domluvě
s aktuálními hráčkami. S sebou sportovní oblečení, obuv,
která nedělá na parketách čáry, ručník, florbalku zapůjčíme
klubovou.
Recy šití je šicí dílna v prostorách Orlovny, kde si ze zbytků látek a vyřazeného oblečení, pod erudovaným šicím mistrem, vyzkoušíme a naučíme se různé taktiky a styly šití.
Možná se dostaneme i k navrhování vlastních modelů a ušijeme si tak například sukni. Začínáme s šitím pytlíků ze starých záclon, plátěné kapesníčky a pytlíky na drobnosti.

K výročí 100 let republiky se s novou krví v našich řadách
uskutečnila tradiční lampionová akce. Díky spojení sil s obcí
a školou jsme se potěšili také výstavou a občerstvením v podobě vynikajícího dortu a lahodného svařeného vína, které
nám opět uvařila naše skvělá AURORA.

Drakiáda
Oprášená akce Drakiáda Šakvice se moc povedla. Zvláštní
velké díky patří sestrám z Rakvic, které se připojily ke klubu
a svojí vervou a talentem přispěly do společné akce nádher-

Tábory Šakvice - sledujte stránky Klub Šakvice pro malé
a velké lidi, informace budou vždy včas aktualizovány
a servírovány.
Hry bez hranic
Již 3x jsme se sešli v Orlovně, v sálku vedle knihovny, a otestovali nové ale i starší oblíbené deskové hry. Po vánocích
jistě v každé rodině nějaká taková hra přibyla, tak se nežiný-

Besedy
Pro velký zájem a stálé dotazy na besedy, jsme se rozhodli
opakovat besedu o pečení chleba a zařadíme besedu o velmi
prospěšné kvašené zelenině. A opět možná i o domácí kosmetice a ekologické drogerii.
V roce 2019 nás čekají společně akce velkých a malých:
výroba tradičních masek na masopust, noc s Andersenem
v březnu, jarní tvoření a jarmark, tábory, rozloučení s prázdninami, drakiáda, lampionový průvod, Ježíškova dílna na
vánočním koštu.
Během celého roku běží: keramika, florbal, turistika, hry bez
hranic, recy šití, besedy.
O naše tradiční akce jako karneval, čarodejnice, jahodová
a dýňová ďúrka a den dětí nepřijdete, organizují je nově
vzniklé spolky v naší obci.
Lenka Podborská, Klub Šakvice pro malé a velké lidi
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 Rok v knihovně

 O kráse snoubení nápoje vinného a masa rybího

Žáci ZŠ Šakvice pravidelně navštěvují obecní knihovnu několikrát do roka. K nejzajímavějším akcím patří například
Březen – měsíc čtenářů a Týden knihoven v měsíci říjnu. Při
těchto návštěvách se děti dozvídají spoustu nových a zajímavých informací a knihách. Zábavnou formou se seznamují
s příjemným prostředím knihovny a také jak se orientovat

Motto:
Francouzi mají ve zvyku hovořit o svatbě vína a jídla.
Domnívám se, že termín snoubení je vhodnější.
Snoubení ze sebe vyřazuje fluidum mládí,
čistou upřímnost, radost a bezelstnost,
vše neposkvrněné falší pozdějšího lidského bytí...
A toto úžasné snoubení vína a jídla přetrvává
k radosti nás všech už tisíce let ...
Je zcela neoddiskutovatelné, že Šakvičané jsou, co se jídla a pití
týče, skuteční fajnoví šmekři. Snad jim toto do vínku nadělil
sám prafotr Morava, který, když při pouti s praotcem Čechem
do nové vlasti, přikázal svým Moravanům u Palavy zastavit:
„Zde zůstaneme, neboť toto jsou Rozlinky, Cípy, Kýperky či Vinohrádky víno plodící a řeka Dyja a jezera Trachtínská veškerou rybí čeládkou oplývajícící.“ A tak se i stalo. Jen ti, co si mysleli, že jsou chytřejší, se dál trmáceli až k Řípu a ta jejich chytrost
jim zůstala v Praze až dodnes. Tak se nedivte, že teď dokáží už
jen zpívat : „My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpěv.
A na věc jdeme přímo, v žilách nám proudí moravská krev.“
Což o to, víno máme rádi všichni, ale žít s ním, rozumět mu,
radovat se z jeho krásy, chápat jeho neduhy, povídat si s ním,
to umí skutečně jen ti, kdo se mu bezezbytku oddají v dobrém
i zlém. Stejně tak to platí i o rybách. Snad právě proto patří obě
tyto pochutiny mezi nejstarší poživatiny světa a patřily i na stůl
bohů. A tak pěstování révy viné a chov kapra a jeho družiny
rybničné, patří mezi ty nejstarší zemědělské činnosti lidstva.
Dosti historie a vraťme se zpět k vínu a rybám. Kdo mě dobře
zná, ví, že obojí mám velmi rád. Taky však dobře ví, že nerad
vyhledávám akce velkého rozsahu, zejména s příchutí komerce
a závanem řazení se do sfér VIP. Přesto, že jsem osobně byl aktivně účasten též řadě gastronomických a vinařských akcí, vždy
jsem si z těchto odnášel pouze jen to nejhezčí, a to byla nová
přátelství a kamarádská pouta s lidmi jako jsou kulinařští mistři Branko Černý, Miloš Štěpnička, Jarda Sapík, či páni vinaři
Jožka Peřina, Mirek Šťastný... Více radosti mi přináší možnost
posezení s lidmi, o nichž mnozí lidé nemají ani tušení, s jak
velkým srdcem dělají to, co mají sami rádi. Vyhledávám ta vína,
která v sobě mají ukryt svůj prapůvod, nejsou zasažena dechem
moderny, a vyzařují ze sebe to, že jsou dělána srdcem vinaře
a ne kalkulovanou chemií. Vím, že to bez těchto určitých zásahů již dneska nejde, především u velkovinařů, ale dech přirozenosti a zemitosti je to, co přetrvalo a přetrvá i do budoucnosti.
A tosi chraňme. Proto bych Vám rád taková dvě vína představil
a přidal k tomu i recept z ryb.
Osobně mám raději vína bílá, přesto však neodmítnu ani červená, rád se k nim vyjádřím a s dobrým jídlem je i popíjím.
První víno je tradiční šakvický Ryslink vlašský, na který jsem
narazil zcela náhodně, když jsem v říjnu roku 2017 využil pozvání pana Antonína Kožnara a šel jsem ochutnat jeho burčák.
Rodinný sklípek na začátku humen, osázených malým vinohrádkem, to vše mě vrátilo o 50 let zpět a já jsem byl náhle ve
sklepě svého staříčka KubikaVotavy. Burčák, skutečně chycený
v té správné době, zcela jasně promluvil o tom, že toto bude
víno sedlácké, zemité, plné toho, co mnohá vína ve velkovýrobě ztrácejí. Byl jsem natolik smělý, že jsem Antonína požádal o to, zda bych nemohl dojít toto víno prochutnat a popít
i na jaře r. 2018. Jsem rád, že Tonda mi vyhověl a já jsem asi
v březnu pil nádherné víno, odpovídající půdnímu podloží, na
kterém rostlo a tradičnímu staletému způsobu jeho zpracová-

hu a byl spokojený. Přivítáme tipy k nákupu nových knih do
obecní knihovny. Psát můžete na e-mail knihovny v průběhu
celého roku.
V loňském roce navštívilo knihovnu 859 návštěvníků. Vypůjčilo se 2 109 knižních titulů. Registrovaných čtenářů je 79,
z toho 33 dětských čtenářů.
Z VF (výměnného fondu) regionální knihovny Břeclav se
přivezlo 264 knižních novinek. Za rok 2018 se nakoupilo
a odborně zpracovalo 86 nových knih. Odepsáno bylo 414
zastaralých a opotřebovaných svazků. Tyto knihy jsou nabízeny lidem v knihovním bazárku zdarma.
v knihách vhodných pro jejich věk. Seznamují se s knižním
fondem, nechybí ani povídání, čtení pohádek, hádání a literární kvízy. Mají možnost také nahlížet do knih dle vlastního
výběru a vyhledávat knihy v on-line katalogu a v regálech. Největší oblibu získalo „pasování prvňáčků na čtenáře knihovny“,
které probíhá v měsíci červnu, kdy již žáci umí skoro celou
abecedu a také číst. Po slavnostním složení čtenářského slibu
jsou pasováni a stávají se čtenáři knihovny. Z finančních prostředků obce jsou pro děti zakoupeny dárky v podobě krásných knížek, které dostanou i s věnováním. Rodiče by měli své
děti motivovat ke čtení. Láska ke knihám se buduje mnohem
dříve, než samy poznají první písmenka.

Webové stránky knihovny jsou průběžně aktualizovány. Nejpilnější čtenářkou za rok 2018 se stala paní Marie Ruberová,
Šakvice, Novomlýnská 123, která si vypůjčila 88 knih.
Výherkyni blahopřejeme a předáme pěkný dárek.
Nejžádanější tituly
Beletrie: Místo na slunci, (Haran, Elizabeth) – půjčeno 16◊
Naučná literatura: Encyklopedie vojenských zbraní,
(Hartink, A. E.) – půjčeno 15◊
Beletrie mládež: Deník malého poseroutky, (Kinney. J.) - půjčeno 16◊
Periodika: Dům a zahrad – půjčeno 18◊
-mar-

Za zmínku stojí ještě říci, že v předsálí knihovny jsou pořádány
v průběhu celého roku různé výstavy. Například na jaře loňského roku proběhla výstava nádherných ručně malovaných obrazů „Zátiší s přírodou“ pana Josefa Musila a na podzim výstava
výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Šakvice k výročí 100 let České
republiky. V tomto období také proběhla beseda se spisovatelem Janem Opatřilem, která se uskutečnila v sále Orlovny.
Chtěla bych poděkovat paní Heleně Rákosníkové z Pensionu
Šakvice, která obohacuje knihovnu svými krásnými ručně
vyřezávanými dřěvěnými figurkami.
Snažíme se, aby každý čtenář a návštěvník našel tu svoji kni-
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ní. Víno bylo čiré, jiskrné, barvy světle zelené se zlatými okraji
a zlatými odlesky. Ve vůni po čerstvých kvasnicích, s výrazným
buketem po utržených hroznech a bělomasých broskvích, které byly kdysi nedílnou součástí šakvických vinic. V chuti byla
cítit nejen zmíněná tvrdá broskev, ale i středně zralá hruška
a především chuť nedozrálých vlašských ořechů, které jsme
jako kluci loupali a měli jsme od nich prsty zažloutlé, jak staří
kuřáci veržinek. V závěru vynikla slanost minerálních solí a pikantní kyselinka. Ve sklenici jsem měl hezké, velmi pitelné víno,
které mě inspirovalo k následujícímu rybímu receptu. Jedná se
o Svatopetrského kapra se zeleninou a vínem. Svatý Petr byl
prý původně rybář, než to dotáhl na nebeského vrátného.
Jmenuje se po něm dokonce svatopetrská ryba, která žije jen
v Genezaretském jezeře v Galileji. Je dobrá a jedí ji tam všichni turisté praženou na roštu. Již méně lidí asi ví, že stejnému řemeslu se na stejném jezeře věnoval i další z učedníků
Páně a to apoštol Jakub starší Zebedeův. Fakt, že dva z dvanácti apoštolů byli rybáři, zcela jistě potvrzuje skutečnost,
že rybářství mělo mimořádně velký význam v obživě lidí.
My sice nemáme svatopetrskou rybu, ale Pohořelický kapr
s chráněným označením původu, je dosažitelný pro každého,
zejména v tomto období. 🐟 Porce kapra nasolíme, opepříme
bílým pepřem (ten se skvěle hodí jak ke zvolenému vínu, tak
i chuti zeleniny), do masa vetřeme utřený česnek, okořeníme
mix kořením na ryby a nějakou dobu necháme odležet v chladnu na lůžku z nastrouhané mrkve, petržele a česneku. Před smažením rybu obalíme v mouce se sladkou paprikou a prudce osmažíme na sádle, až se vytvoří zlatá krustička. Porce odložíme
na talíř, zeleninku osmažíme na sádle, kde jsme smažili kapra
a pak na ni zpět položíme porce a zalijeme Tondovým vlašákem. Pod pokličkou dusíme asi 10 minut. Rybu vyjmeme, výpek
se zeleninou mírně zaprášíme moukou a zjemníme jiskřičkou
másla. Jako příloha je možný dobrý chléb, či vařené brambory,
a pochopitelně zapíjíme již zmíněným Vlašským ryzlinkem. 🐟
Ke druhému vínu jsem se dostal též na podzim r. 2017, a taky
zcela náhodně, když při debatě o vínech se pan Luboš Mlynařík, se skromností pro něj vlastní, jen tak zmínil o tom, že se mu
v této sezoně vydařilo Svatovavřinecké, jaké dosud nikdy neměl. Vím, že vína dělá přece jen trochu víc, než Tonda Kožnar,
ale i on je zastáncem staré vinařské školy s tradičními postupy
s minimálními zásahy chemie. Byl jsem proto rád, když mě Luboš při přípravě vín na šakvický košt pozval, s mou přítelkyní
a její kamarádkou Blankou a organizátory koštu manžely Kosmačkovými s jejich kolegyní Růženou, na posezení s ochutnávkou jeho vín. Předpokládám, že se nebudete divit, když uvedu,
že jsem byl nejvíce zvědavý právě na ten Vavřineček, o kterém
jsem se již zmínil. Nálada byla velmi příjemná i díky pozornosti
jeho manželky Mirky a tak jsem se v klidu a pohodě propracoval až ke zmíněnému Vavřinci. Byl jsem potěšen, že mě Luboš
vzal s sebou do sklepa a měl jsem tak možnost, jak přivonět
k otevřenému dvojvědru, tak se i podívat na přímo natažené
víno ve štupru. Po chvilce povídání mi Luboš cvrnknul do pohárku a mohl jsem se vínu plně věnovat. I zde bych proto rád
řekl svůj názor. Dle Luboše byl rmut nakvášen osm dnů a víno
poté zrálo ve zmíněném sudu. Jeho barva byla světle červená,
mírně do oranžova či cihlova. Buket jemný a svěží, který připomínal vůni spařených čajových lístků, trnek, švestkových povidel a přezrálých rajských jablíček. V harmonické chuti jsem
nalezl nedozrálou višeň Šakvickou, uzavřenou vyžehlenou
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 Pasení kozy
či čertovskou omáčku), pár plátků citronu, 1 bobkový list a 5
zrnek celého pepře. Vše chvíli podusíme a do vzniklé šťávy vložíme zpět opečené porce a dusíme ještě asi 5 min. Podáváme
studené s chlebem. Zapíjíme tímž vínem. 🐟
Závěrem bych se rád omluvil členům MO zahrádkářů za to, že
jsem jim zabloudil a zafušoval do jejich výsostných vod. Přeji
vám všem vše nejlepší v novém roce 2019 a doporučuji vám
zvýšit konzumaci jak vína, tak i ryb, protože jsou skutečně
zdravé, a jen zdravé pochutiny prospějí našemu tělu nejvíce.
Váš spoluobčan Radovan Votava senior

třislovinkou a pikantní kyselinkou. Vím, že červená vína se
spíše hodí ke studeným bufetům, sýrům, zvěřině a červenému masu, přesto jsem však zapátral v paměti a našel jsem v ní
recept na rybu s vínem červeným. Abychom nejedli stále jen
kapra, doporučil bych rybu též kaprovitou, ne však v našich vodách původní a to amura bílého. 🐟 Očistěného amura naporcujeme (doporučuji na podkůvky) osolíme a obalíme v mouce.
Opečeme v horkém oleji, vyjmeme a uložíme v teple. Oloupeme cibuli, najemno nakrájíme a zpěníme na zbylém oleji. Zalijeme asi 1dcl zmíněného vína, přidáme kečup (př. cikánskou

 Pohádka o tom, jak stařeček se stařenkou měnili, až vyměnili
Milí sousedé, milé rozverné, nezvedené a zdivočelé (pardon
zdravě kreativně asertivní) děťátka, chcete slyšet pohádku
v podobě retro, či ekšnkúl? Ano?! Tak se tedy hezky usaďte
a tiše poslouchejte.
Když jsem byl malý chlapec, tak nám maminka před spaním
předčítala pohádky a my jsme pak plakali nad zlým osudem
dědečka, který měnil čuníka tak dlouho, až ho vyměnil za
jehlu, kterou stejně nakonec ztratil. A proto, ejdžbraka dejdžbraka pohádka z dnešních dnů...
Žili byli v jednom nejmenovaném severomoravském městě - dříve nazývaném srdcem hornictví a hutnictví – stařeček
a stařenka. Oba, po předčasném odchodu do důchodu, se
těšili na šťastné dožití zbytku svého plodného a pracovitého života. Dědeček, coby bývalý rubač v dole Nosek, OKD
národní podnik a babička – známá to kantýnská v NHKG
s. p. Drátovny Bohumín. Ke štěstí a klidu jim mělo pomoci odstupné a odchodné, v té době nebývale vysoké a příslib
uhlobarona pana Zdeňka Kakaly, že si budou moci společně
s ostatními nájemníky a uživateli odkoupit za symbolický,
takřka nevýznamný peníz, králíkárny v šedivých panelových
domech, které doposud spokojeně obývali se svými dětmi
a vnoučaty. Stařeček se stařenkou - chudáci nezkušení, naivní
a důvěřiví - snad ani nevěděli to, co dnes ví každé malé dítě
i s ADHD a to, že sliby se slibují a blázni se radují. Zato šibal
a vykuk Zdeňa – pardon ctihodný úspěšný podnikatel
a finančník Kakala prodej králíkáren skutečně uskutečnil.
Ne však stařečkovi a stařence, kteří snad i podle zákona měli
na odkup předkupní právo a už vůbec ne za ceny symbolické, ale za ty tržní neboli vyšší, jak by řekl Bohuš Stejskal
z filmu Dědictví aneb kur... hoši guten tag. Že doktore? Tož
řekni, nebo ťa vyměním. A tak se náš Zdeňa vesele smál,
až se za bříško popadal a culil se za svými trendy brýlemi
v 50-ti tisícovém in oufitku na nás z přední stránky deníku
Třesk. Třesky plesky, ale co dědeček s babičkou? Ti jen smutně
pokyvovali hlavou nad tím, co bude dál. Babička, jako správná ženská, neztráceje optimismus, dědečka pohladila po jeho
předčasných šedinách a řekla mu: Staříčku, vždyť není tak zle,
vybereš z našeho flexibilního účtu u Cé banky penízky, které tam zbyly z našeho odstupného, a pojedeš je vyměnit za
domeček či byteček do toho Ha ha ha Systému.
A kde ten HSystém babičko vlastně sídlí? No, dědečku, kde
jinde, než ve městě měst, matičce naší stověžaté, tam, kde
jsme s klíči v ruce skandovali: Máme holé ruce. Raději jsme
v nich měli mít hole, pomyslil si dědeček a trpce se pousmál.

A tak ráno udělali, jak babička řekla. Babička pečlivě zabalila vybraných 250 táců do igelitky Lidl Váš obchodní partner
a dědečkovi ke svačině dvě buchty, co zbyly od večeře. Pořádně si tu svačinu staříčku hlídej, ať ti ji někdo neukradne
a hlavně se nenech při výměně ošidit, řekla babička dědečkovi, když ho usazovala do vlaku EuroCity Ostravsky chachar.
Až se vrátíš, uvařím ti česnečku a dvě vajíčka, co snesla naše
slepička, pěkně nahniličku. Tak se brzy vrať! A tak dny běžely.
První, druhý a pak třetí a to už babička byla celá nesvá, co
ten dědula zatracenej v té Praze vyvádí? Je to tam samej Eros
Club, aby mi domů něco nepřitáhl. Čtvrtý den večer se však
rozlétly v kuchyňce dveře a dovnitř vstoupil děda s balíkem
lejster v podpaží. Božíčku, to jsem se lekla, řekla babička na
uvítanou. Kde ses tak dlouho toulal, česnečka zkysla a vajíčka
nahniličku zhnila. Ale bábinko, to víš Praha, to je úplně jinej svět. Vždyť oni tam i u voleb hlasují úplně jinak, než celá
republika, tomu stejně nebudeš rozumět, dědeček na to.
Rozumět, nerozumět, to teď není podstatný, hlavně mi pěkně řekni, jak jsi vyměnil naše maximálně zúročené úspory
z Cé banky. Vždyť víš, že jen poplatek za předčasný výběr sežral ty úroky celé a ještě jsme museli zaplatit doplatek ve výši
poloviny tvého důchodu. Ale babuško, no dobře jsem měnil.
Představ si, že mi dali za těch 250 táců hypoteční smlouvu
na 3 a půl mega a to bez žádných háčků a skrytých poplatků.
Vidíš, že i svoji banku můžeme mít rádi. Dědečku můj zlatej,
já vím, že na tebe bylo vždy spolehnutí. Asi jsi z toho všeho unavenej, jdi si lehnout, já si jen odskočím do koupelny
a hned jsem u tebe. A tak dědeček s babičkou šťastně usínali.
A pod retro peřinkou, ručně ušitou babičkou z husího peří
ještě v době normalizace, došlo snad i ke škádlení. Nebylo
proto divu, že ráno zaspali, a nebýt hlasitého vyzvánění domovního zvonku, spali by až do oběda. Staříčku vstávej, budila babička dědečka. A běž otevřít, někdo tam vyzvání jak na
lesy. Já si zatím skočím na WC. Dědeček odjistil z dveří bezpečnostní pojistky, které jim nainstaloval dealer firmy Zloděj
a syn, která zprivatizovala zkrachovalý s. p. Fab a dovnitř se
v motorkářském koženém oblečku vřítil vnouček Vašíček.
Čau jak sviňa stařecu, kde máš bábrle? Než stačil dědeček
odpovědět, z WC se po spláchnutí ozvala babička. Kdopak
to přišel staříčku? Je tu Venda, Venda, Venda se svou motorkou, točí plyn a ohlíží se za holkou... Jejda Vašíčku a kde máš
Supici (pozn. autora harmonikářka skupiny Tři sestry).
Ale Old Muti, s tou už dávno nelajkuju, sdílím teď betlu
s Džamilou Hadži. I ty Vašíku jeden, a znám ji, odkud je?
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Bábuška maja, tu znát nebudeš. Před týdnem jsem na ni narazil v imigračním konvoji z Palestiny. A kde ji máš, ať jde
nahoru a podívá se, co jsme pro vaši budoucnost s dědečkem
pořídili v tom Ha ha ha Systému. Jen to Vašíček zaslechl,
popadl se za hlavu, zbrunátněl a zahuhlal. Vám snad zmoučněla mozkovna, vy nečučíte na tu bendu. A na který program
Vašíčku? No tam, kde mají ten pořad Snídaně s nohou. Moderátoři už tam ten váš slavnej Ha ha ha Systém pěkně rozebírají. Jen si poslechněte, že když budete chtít tu vaši králíkárnu
za 3 a půl mega, tak si ji budete muset ještě jednou zaplatit
u exekouše (pozn.exekutora), on to pak všechno vymění s dalšími věřiteli a vy si možná taky něco líznete. No to jste mi vrazili pěknou kramli do zad, prošustrujete byt, na který mám,
jako váš vnuk zákonný nárok a ještě uvrhnete mé budoucí děti
do dluhové pasti. To mi udělá vlastní rodina, já prchám, Džami nakopni Harleje a padáme! S přílbou v podpaží se vyřítil
ven a dědeček s babičkou jen zaslechli svist pálících se gum
motocyklu. Panebože dědečku, co to ten kluk zase vyvádí?
Jen aby se s tou holkou z té Plasteliny nevybourali, to bych
si pak celý život vyčítala. Ale to víš, babičko: mladost radost.
Nebyli jsme jinačí, jen si vzpomeň, co jsme vyváděli na pincku
dvousedláku. Ale pionýr sem, pionýr tam, jenže dědo, co teď?
Co uděláme s tím Ha ha ha Systémem? Mě je to nějaký divný.
Nebudou tam oni teď pěkně vysmátí? Ale babi, to zase prrr, to
v právním státě přece není možné! Určitě existují záchranné
sociální sítě. Vždyť si vzpomeň na toho herce Romana Vojteka, jak říká: „Hoďte to za hlavu a přejděte k nám. My Vám
případné dluhy ozdravíme, přehodnotíme a nastavíme splátky tak, aby byly nižší, čímž vlastně ročně ušetříte až několik
set korun.“ No nekeke, babička na to. To by přece šlo, vždyť
je to tak snadné, a jak říkal: „netřeba žádných dokladů, ani
řidičák, ani umrtní list, vše se lehce vyřídí do několika minut
po telefonu, a peníze jsou na účtě ješte ten den“. Dědoušku, ne
nadarmo se na tu televizi pořád čučíš. Zítra to všechno vyřídíme, aby náš Vašík měl klidnou hlavu, když je teď bez práce
a musí se navíc starat o tu Kamilu. Džamilu babičko, Džamilu,
dědeček na to, a je z Palestíny a ne z Plastelíny. A tak naši staroušci, neztráceje víru v to, že láska a pravda zvítězí, usnuli
spánkem spravedlivých. Brzy ráno, již se slepičkami, žhavili
mob Motorola (pro ty mladší: jednalo se o mobil, který měl
takovou krásnou asi 15 cm anténku), aby byli u pana Vojteka
první, a někdo jim tu úžasnou virtuální přeměnu finančnictví
nevyfoukl. A tak se i stalo, byteček z Ha ha ha Systému se přeměnil na pokojík se společným WC, umyvadlem a vařičem
na chodbě v Azyláču. Hodný pan majitel (si sám pro sebe)
babičce a dědečkovi vyřídil na úřadech příspěvky na bydlení a živobytí. Jen s tím jídlem by to mohlo být trochu lepší.
Dědeček s babičkou si však nestěžují. V dnešní době, kdy
naše společnost vzkvétá, je prudký ekonomický růst zárukou toho, že všude v temných zákoutích dvorů, ulic a rumišť
zkrachovalých bývalých podniků, se nachází tolik krásných
a potřebných věcí, které lze vyměnit za všechno, co zrovna
nepotřebuješ. A tak si dědeček s babičkou v Azylovém domě
spokojeně užívají, a jestli jim nesebrali příspěvky, žijí tam dodnes. I já tam byl, vánočku ze slevy jedl a minerálku z akce pil...
ano, ano, ano, soráč mladí blogeři a jutubeři, co to melu...
yes, yes, yes... takhle to na twitteru či instagramu zní američtěji. A zazvonil zvonec a pohádky z dnešních dnů je konec.
Váš spoluobčan Radovan Votava senior

Když jsme byli ještě děcka, tak naša práca byla pást husy anebo kozy. Úplně normální věc u děcek mýho věku. Možu říct, že
táto práca byla cítit neustále výpraskem. Náš dům stál na konci
ulice a dokola měli lidi svoje políčka. Jednou taky, když jsem šel
pást našu kozu, tá potvora mlsná mě táhla přímo do záhumenky
pana Šlóra. Tam byla zasázená jetelina, kterou ona zbožňovala
tak, že bylo marný ju tahnút nazpět. Neměl jsem ani žádnou
šanci, protože měla sílu několikrát větší než já sám. Po chvíli
jsem ten nerovný zápas vzdal a vše jsem už nechal jen svýmu
osudu. Majitel většinou seděl na lavečce za svým domem, zrovna naproti té své jetelině. Byl kuřákem své veliké dýmky, kterou
si právě nacpával tabákem značky Taras Bulba. Táto značka tabáku byla cítit na vzdálenost snad třicet metrů, a kdo to nezná,
tak to bylo jako dynocid. Když jsem stál po větru, tak jsem lapal po dechu jako leklá ryba. Dodnes nechápu, jak to pan Šlóra
mohl kúřit. Bafal jak lokomotiva a náramně si liboval.
Jeho spokojený obličej se ale rázem změnil v nejhoršího kruťasa,
když mě spatřil s mojí kozou v jeho záhumence. To nebyla koza,
ale stroj k likvidaci jeteliny! Tlamou mlátila jako kůň. Chyba!
Ze zamračenýho obličeje už jen scházely sršet hromy a blesky. Strachy jsem byl úplně paralyzovanej a jenom mě napadlo:
nožičky utíkejte, když nechcete mět jinú barvu. No jó, ale koza
měla úplně jinší mínění! Stála tam jak mamlas a nikdo ju odtáď
neměl šanci dostat pryč. „No no, co to má znamenat, co tá koza
v mojím?“ „Nevím, jestli si myslela, že je v naším, nebo co?“ Já
na ňu: „To nesmíš, sviňo, to néni naše. Chceš, aby nás majitel
roztrhal jak namočenej papír? Nevidíš ten jeho pohled?“ Ona,
jak by mě neslyšela. Ještě ale dva tři skoky, a pan Šlóra stál u nás.
„Tys tú jetelinu sázel, že na ní paseš?“ „Strejcu, já za to nemožu, tá
sviňa mlsná sem vlezla sama.“ Brada se mně třepala strachy, jak
když bych dostal zimnicu. „Já ti dám, že za to nemožeš!“ Koza za
tú chvílu měla břuch jak před porodem a vemeno tahla pomalu
po zemi. Prutem zešvácal mě aj tú kozu a jen bylo slyšet: „Ještě
jednú a bude zle, ty lecijáne jeden! Šak až uvidím vaších, oni ti už
pomožú, abys věděl, že se to nedělá, ty grázle. Co z tebe roste?“
Mě ani nenapadlo klást odpor, ale už bylo jasný, co bude příště.
Když to vyjde příště a nikdo nás nechytne, tak tě kozo nechám
třeba aj puknút. Když se nezadaří, budú krutý chvíle pro nás oba,
pro tebe aj pro mě. Tak vidíte, nebyl ten náš život vůbec lehkej.
Jednou zase pro změnu jsem měl pást husy, a to mě nebavilo,
to je fakt. Já nevím, proč má ráda husa mladú turkyň! Jdu pást,
a jak na potvoru husy zase frrrr, Šlórom do turkyně. Dělal jsem,
že o tom nevím, ale věděl jsem. Já vám řeknu, tý umijú žrat, že
div jim to nelezlo zobákem nazpátek. Volata hrbatý, až úplně na
prasknutí. Ták, a už od nich bude klid, myslel jsem si. Ale nebyl.
Už jsem se viděl, jak se budu hrát. Husám jsem dal vodu, ony se
naslopaly a posedaly si na rozehřátej asfalt, co se zrovna na naší
ulici dělal. Jak seděly na slunku, jenom zavíraly oči, jak se jim
tam dřímalo. Jenom kolem nich bylo to, co z tej turkyně zbylo.
Vůbec mě nenapadlo, že se húsata na tú cestu možú přilepit.
Když jsem jich pak chtěl zahnat dom, ani rana. Húsata seděly jak
přikovaný. Strach a hrůza co bude, až to naši uvidijú. Zahrčela
motorka. Už bylo navečír a tata se divil, proč tý husy z cesty neutečú. Musel kličkovat, aby je nepřejel. Po chvíli mu už bylo jasno,
co se stalo. Žádná výmluva nepomohla. Tehdy jsem dostal snaď
ještě aj na měsíc dopředu. Maminka tý chuďata umývala petrolejem, aby tam neostaly už navždycky. Pár jich to nepřežilo, ale
já málem taky. Ještě dnes cítím, jaký jsem dostal léčení. Prdel
byla modrá zasej večír, nechcel bych to prožít znova.
Polda.
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 Podzimní hledání
Víte, že naše planeta Země vznikla před 4,8 miliardami let?
První život na Zemi se objevil v podobě primitivních organismů, podobných bakteriím a sinicím. Jeho masivní vývoj lze
datovat zhruba od období 545 milionů let - dá se říct v době,
kdy organismy začaly vytvářet pevné schránky.

těch tvých kamenů bude
dražší než celý pohřeb.
Tak co s tím chceš dělat?“ „No, ještě jedny ty
kolečka nanosím a pak
to budu zase pomalu
nosit ven, já si s tím poradím.“ Žena vidí, že je
se mnou těžký pořízení,
a ať si teda dělám, co
chci. Marně doufá, že toho někdy nechám.
Můžu ale říct, že každý
den je pro mě něčím zajímavý. Sychravý, studený a zamlžený podzim
není zrovna nějak zvlášť
příjemný. Většinu těchto
dní trávím doma, kdy
mám dost času k přemýšlení a intenzivnímu odpočinku. Rád si čtu anebo píšu. Dnešní
den se mi zdá ale úplně jiný. Hned od rána krásně svítí a příjemně hřeje sluníčko. Myslím si, že takových dní, jako je ten
dnešní, už asi letos moc nebude. Snažím se co nejdřív opustit
dům, a spěchám ven do přírody co nejlíp si to užít, samozřejmě podle svých představ. Je fajn pozorovat tu krásnou, barvami
hýřící přírodu. Není se čemu divit, je přece podzim. Tento den
mají stromy ten nejkrásnější hábit, jakoby se nechtěně oblékaly do tohoto chladnějšího období. Stromy, keře a traviny jsou
skutečně jako z pohádky. I ten nejjemnější vánek si pohrává
s listím, které při zachvění začíná padat na zem, kde opět tvoří
krásný koberec nepřeberných barev. Dá se říct, že je to vzácný
podzimní dotek se studenou zemí. Na listech se třpytí námraza,
jakoby všechno bylo posypáno krystaly drahokamů. Překrásně
jiskří v paprscích slunce a odráží se všemi směry. Je to opravdu
nádhera. Asi po hodině námraza mizí a všechno se zase mění.

Je možný, že jste si někdy povšimli, jak po katastrech Isidor,
Písečné díly a Kýperky chodím se skloněnou hlavou, jako bych
něco ztratil a teď to tady hledám. Tak to né! Snažím se v těch
místech najít různý zkameněliny nebo něčím zajímavý kameny.
Možná byste se divili, co tu všechno můžu najít. Jsou to například krásné křemeny, křišťály, zkamenělá dřeva, mušle, korály,
zkamenělé mořské houby, no a tak různě. Ano, jsou to skutečně
pozůstatky moře a později i obrovské řeky, která zde protékala. Obojí po sobě zanechalo množství důkazů, že tato zem byla
plná života a organismů, nad kterými se pozastavujeme a bádáme, co to tady dělá, co to vlastně může být. Nejen my, moderní
lidé, se o ně zajímáme,
ale už před 25 tisíci lety
i člověk lovec mamutů, který v tomto kraji
žil, zanechal po sobě
množství artefaktů, taky
některých zkamenělin
mušlí. Určitě tomu taky
nerozuměl a chtěl tomu
přijít na kloub. Snad je
to něco nadpřirozenýho,
uvažoval. Kolik tisíciletí
muselo uběhnout, než
lidé přišli na to, co to je
a kde se to tady vzalo!
Až teprve moderní doba
přináší vysvětlení a objasnění mnohého ze záhad. Čím více zkamenělin nacházím, tím více
chápu různý souvislosti. Kolik knih člověk musí přečíst, než ví
aspoň málo... Tento koníček mi zabere spoustu času, kterého
ale nelituji, protože teprve teď poznávám, kolik věcí jsem nevěděl a kolik jich ještě chci poznat. Víte, moje žena mě trochu
brzdí v rozletu. „Poldo, kdy už s tím nošením kamenů domu
skončíš? Už toho máme nejmíň troje kolečka!“ „To máme,“
povídám. No, ale každý ten kámen je jinší, takže nevím, kdy
s tím přestanu. Ona mě na to: „Až jednou umřeš, tak odvoz

Už jakoby se všechno mylo, a má to zas jiné kouzlo. Kapičky
vody smáčí zem, i ty listy, a zem nasává ranní vláhu. Když pak
začne prosychat, vydávám se do pole mladé zelené pšenice. Teď
už se mi hlína nebude tak lepit na boty a nebudu na nich mít
nepříjemný kusy mokrýho bláta. Lán pšenice je rovný jako stůl
a v dálce se krčí zajíc, který v té zeleni vyniká jako veliká hrouda
hlíny. Všechno patří k sobě a tak to má být. I ten ušák, který
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si zaručeně myslí, že je v té zeleni neviditelný, je nápadný, jak
obrovský bod na promítaném plátně. Víte, jsou to obyčejný
věci, ale když člověk o tom všem zapřemýšlí, je tady na tom
světě přece jen bezva.
Po krátké chvíli nacházím kámen s otiskem mořské mušle.
Je to pozůstatek moře, které před milióny let sahalo až sem,
na jih Moravy. Sahala sem tzv. Vídeňská pánev, která byla plná
života. Po dalších milionech let moře opět ustoupilo, no a tak
se to opakovalo vždy po milionech let několikrát. Člověk by se
pak divil, kde se tu na poli bere zkamenělý mořský živočich.
Samozřejmě dnes už není problém tyto věci zjistit. Sem chodím často a mám doma velkou sbírku různých kamenů s otisky.
Když jsem tento kámen našel, napadla mě myšlenka: Kdo ví,
jestli už ho někdy někdo držel v ruce, tak jako já. Že se vlastně dotýkám věci staré miliony let. Přinesu si ho domů, popíšu
a uložím do sbírky. Teď to má svou identitu, svou historii.

kámen pochází z období neogenu, stáří 22 milionů let. Tehdejší
moře bylo podobné Sargasovému, a byly v něm podobné podmínky jako v dnešním oceánu. Je to nádherný otisk, podobný
rostlině, jenže s rostlinou nemá nic společného. Útvar je anorganického původu, jedná se o vysrážené keříčkovité agregáty
oxidů a hydroxidů železa a manganu. Od Podivína a Čejče zase
pochází některé nálezy melanopsis fosilis, stáří 3–23,5 milionů
let, pro tuto oblast charakteristické, u Nikolčic se v těžených
vrstvách našly zkamenělé ryby. Další nalezenou fosilií je turitella
bikarinata z období křídy až devonu, stará 23 až 65 milionů let.
Nachází se po celé Evropě, ale hlavně zase ve Vídeňské pánvi.
U nás na okrese je to u Bílovic na Trkmance, nebo v Mušlově
u Mikulova. Z Mikulova je pak množství nálezů z období křídy,
141 milionů let. Tak jsem se pokusil zachytit tento kraj bývalého
mořského zálivu. Snad si někdy taky uděláte radost zajímavým
nálezem.
Polda Měšťan

Držet jakýkoliv nález je velmi zvláštní, víte? Nikdy mě nenapadlo uvažovat tak jako dnes. Je to zvláštní pocit, dotýkat se
kamene, který tu jen tak ležel takovou dobu. Vždyť jeho vznik
může být i více jak 500 milionů let, a přece se ho nikdo nedotkl
lidskou rukou jako zrovna já. Je to podání ruky s minulostí ale
současně i s budoucností. On změnil své místo. Bude u mě mezi
ostatními nálezy. Jak ale dlouho? Časem se někde ztratí a bude
čekat. Snad několik dalších milionů let, než zanikne naše planeta i s mým kamenem. Protože je málo pravděpodobný, že by ho
našel zase někdo jiný. I on má svou nekonečnou budoucnost,
která je tak strašně vzdálená, že tam nedosáhnou žádné naše
myšlenky, ať chceme nebo ne, a to je fakt. Vše skončí v neznámu a to je to, co mě fascinuje svou časovou velikostí. Náš život
je velmi krátký na to, abychom dokázali pochopit a znát úplně
vše. Už jste také někdy takto uvažovali?
Okraj Vídeňské pánve, sahající až sem, na jih Moravy, mi
umožnil najít mnoho věcí: třeba korály philipsastrea z útesů,
které svědčí o bujném životě na pokraji tohoto mohutného
zálivu ve středním devonu. Korály se výraznou měrou podílely
na stavbě devonských útesů, lze je najít Evropě, Asii i Austrálii.
Můj nález pochází z míst pod Isidorem, na pomezí Černých
dílů. Jeho stáří se dá odhadnout na 395 až 435 milionů let.
Dalším nálezem je pláštěnec, starý 500–570 milionů let.
Dospělá stádia žila přisedlým životem na březích a dnech mělkých moří v kambriu. Jiný zajímavý nález, manganový dendrit
(pseudofosilie), pochází z bývalé cihelny v Krumvíři. Tento

VÝROKY M.Horníčka – vyňato z TV Plus magazin.
• Je těžké být debilem, protože konkurence je velká.
• Člověk, který se směje, je jako baterka, která se nabíjí.
• Láska k divadlu začíná tím, že do něj přijdeme včas.
• Moudrost nepřichází vždy s věkem.Někdy věk přichází sám.
• Hloupý nemá být umlčen, ale vyslyšen. Mlčící hloupý se těžko
pozná.
• Člověk vzlétá, aby předstihl zvuk, ale nedovede se zastavit,
aby postřehl ticho.
• NESPLNĚNÁ PŘÁNÍ JSOU KRÁSNÁ, PROTOŽE TRVAJÍ.
JE-li PŘÁNÍ SPLNĚNO, HYNE.
• Na počítači nepíšu. Počítačů se bojím. Bojím se,
že uprostřed rozepsané povídky v tom stroji dojde petrolej.
• Co je dobré manželství? Když ti dva po deseti, dvaceti letech dovedou prožít týden vytrvalého deště v hotelovém
pokoji a sedmého dne z něj vyjdou oba živí.
• Když láska prochází žaludkem, kde asi končí?
• Bůh miluje ateisty, protože ho neobtěžují svými problémy.
• VE VZPOMÍNKÁCH SI UDĚLEJTE OBČAS ÚKLID. VYMEŤTE ZBYTEČNÉ, SPALTE CHMURNÉ, OPRAŠTE
PŘÍJEMNÉ A VYLEŠŤĚTE RADOSTNÉ.
- Buch.-
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 Středověký jarmark
Dne 13. 10. 2018, u příležitosti 770 let první zmínky o obci
Šakvice v souvislosti s Templáři, se v naší obci poprvé konal
středověký jarmark, který byl spojený s příjezdem Templářů
do naší obce. Vše se uskutečnilo v okolí kostela. Měli jsme
možnost ochutnat středověké pokrmy, své umění nám předvedl kovář, košíkář, celé odpoledne jsme mohli sledovat rytíř-

ské turnaje. Slavnost byla ukončena mší svatou za tento řád
„CHUDÝCH RYTÍŘŮ KRISTA, ŠALAMOUNOVA CHRÁMU“, která byla sloužena v latinském jazyce. Nezapomenutelným zážitkem pro nás byla přednáška Ing. Josefa Bílka. Se zaujetím jsme poslouchali poutavé vyprávění o historii naší obce.
Drahomíra Dirgasová, starostka

Šakvický zpravodaj najdete na internetové adrese www.sakvice.cz nebo www.flashknihy.cz/sakvice/
Své příspěvky můžete zasílat na adresu: knihovna.sakvice@seznam.cz.
Uzávěrka příštího čísla je 30. května 2019. Těšíme se na vaše příspěvky.

Šakvický zpravodaj 1/2019

vydavatel: obec Šakvice, registrační číslo periodika: MK ČR E 20162
redakční rada: Ivana Martínková (-mar-), Zuzana Francová (-fra-), Drahomíra Buchtová (-BUCH-)
grafická úprava a tisk: DD tisk, s.r.o. - Hustopeče
Vyšlo v únoru 2019 v nákladu 500 výtisků. Neprodejné. Vychází nepravidelně.

24

