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Po třinácti letech bude v Šakvicích opět otevřen druhý stupeň základní školy.

Základní kámen současné školy položen 28. 5. 1891, stavba školy byla dokončena 27. 10. 1891, svěcení nové školy proběhlo 8. 11. 1891.

◼ Po

Deník
starostky

Poděkování

starostky

Děkujeme za věnování krásného vánočního stromu
manželům Brúčkovým na ul. Dlouhé.

 Vážení spoluobčané,
přeji vám v novém roce 2020 především pevné zdraví, klid, rodinnou pohodu a také hodně štěstí, dobré sousedské vztahy
a obci bych přála soudržnost, spokojené spoluobčany a především vzájemné pochopení.
Zastupitelstvo obce má za sebou první rok volebního období
a při své činnosti vychází především z plánu rozvoje obce,
který byl schválen v roce 2018. Některé investiční akce jsou
hrazeny z rozpočtu obce, ale pokud to alespoň trochu jde,
snažíme se získat dotace. Pro přehled v krátkosti shrnu nejdůležitější akce roku 2019:

mnoha letech jsme se konečně dočkali toho, že firma
ESET Rosice má zakázanou činnost skládkování dekontaminovaného materiálu v katastru obce. Bylo vydáno rozhodnutí na odvoz dekontaminované zeminy z polního
hnojiště do konce února tohoto roku. Ale jak to nakonec
dopadne zatím nevím, protože firma je v insolvenci. Podali
jsme přihlášku pohledávky v insolvenčním řízení.

◼ Osvětlení cyklostezky a chodníku směrem na nádraží.

 Infrastruktura
◼ Na

ul. Polní byly prodány pozemky pro výstavbu rodinných domů a byla zde zbudována nová komunikace. Nyní
řeším nové dopravní značení v této lokalitě.

 Oblast životního prostředí

◼V

arerálu bývalého JZD byla provedena rekonstrukce stávající vozovky.

◼ Byl

zbudován nový rybník včetně mokřadů, na podzim
tohoto roku jsme dokončili výsadbu zeleně v okolí rybníka, výsadbu dalšího lužního lesa včetně jedlého lesa (staré
odrůdy ovocných stromů)- USES 2.

◼ Pod Isidorem jsme vyčistili pozemek podél komunikace od

náletových dřevin a provedli jsme ozdravný řez ovocných
stromů, které zde byly před lety vysázeny. Tuto alej bychom
chtěli doplnit další výsadbou ovocných stromů.

◼ Za školkou bylo provedeno zasíťování pozemků pro výstav-

bu rodinných domů, tzn. že zde byla zbudována kanalizace,
vodovod, komunikace a v letošním roce zde dokončíme veřejné osvětlení včetně rozhlasu.

 Hřiště
◼ Pro

děti byly zbudovány další hrací prvky v parku Isidor
a u fotbalového hřiště. V mateřské škole na ul. Dlouhé se
děti dočkaly nového posezení a pergoly.

◼ U orlovny byla zhotovena nová brána a oplocení.

◼ Byly

vysázeny další stromy podél komunikace směrem na
Zaječí.

◼ Pročistili jsme Hlubokou.

◼ Pokračujeme ve výstavbě nových fotbalových kabina včetně

sociálek.

◼ Prodloužení vodovodního řadu k fotbalovým kabinám.

◼ Byly

zpracovány další projekty na výsadbu zeleně v okolí
obce, podali jsme žádost o dotaci a nyní čekáme, zda naše
žádost o dotaci bude podpořena. Pokud budeme úspěšní,
tak s výsadbou počítáme na podzim tohoto roku.
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 Projekty

 Kniha

 Škola

◼ Byly

Naše obec se podílela na vytvoření knihy „Břeclavsko z nebe“.
Čtenáři budou mít možnost poznat okolí naší obce z pohledu
ptačí perspektivy. Knihy jsou v prodeji na obecním úřadě.

V lednu letošního roku nás čekala nemilá zpráva ze strany základních škol Hustopeče. Vzhledem k novému způsobu financování školství, kdy školy nedostávají finance na počet žáků,
není už v zájmu škol mít ve třídě co nejvíce žáků. Kromě toho
se na tyto školy hlásí mnohem víc žáků, než dříve, protože
nejen v Hustopečích ale i v okolních obcích se zvyšuje počet
obyvatel z důvodu výstavby nových rodinných domů. Pro informaci, letos se hlásí jen ze Šakvic 20 dětí do šestého ročníku.
Ředitelé základních škol v Hustopečích zveřejnili podmínky
pro přijetí žáků. V první řadě budou přijati žáci s trvalým bydlištěm v Hustopečích, potom žáci z okolních obcí, kteří na
škole už mají sourozence, nebo navštěvují tuto školu od první
třídy. Zbytek dětí bude muset mezi sebou losovat. Děti, které
se nedostanou do Hustopečí, budou muset dokončit základní
školní docházku ve školách, kde zbyde pro ně místo – tzn. v Zaječí, Velkých Pavlovicích, Vranovicích, Dolních Věstonicích,
Mikulově atd.
Představa, že děti budou rozděleny po celém okresu a navíc
i dojíždění je velmi špatné, vedlo zastupitelstvo k rozhodnutí
obnovit od září letošního roku druhý stupeň ZŠ. To znamená, že v letošním roce otevřeme 6. třídu a potom postupně
další třídy. Proběhlo jednání se zástupci města Hustopeče, na
kterém byl předložen demografický vývoj okolních obcí na
10 let dopředu. Počet obyvatel v Hustopečí i v okolních obcích
neustále narůstá. Město Hustopeče nemá zájem, aby byly třídy přeplněné, naopak chtějí zredukovat počet žáků v jednotlivých třídách na 22 maximálně 25 žáků. Z toho vyplývá, že
nebudou přijímáni žáci z okolních obcí nebo jen v minimálním množství. Přesný počet žáků, kteří by mohli být přijati do
Hustopečí bude sdělen do 30. 6. 2020 ale už dnes víme, že to
bude minimální množství, nebo nikdo.

Prostě nyní je to sázka do loterie. Ať se rozhodneme jakkoliv,
vždy se najde někdo, kdo nás za toto rozhodnutí bude kritizovat a hledat chyby, jak se říká, po boji je každý generál. Moc
bych si přála, aby rodiče byli rozumní, podpořili naši školu
a nesnažili se všemožně dostat děti do Hustopečí. Pro další
existenci školy je pro nás důležitý každý žák. Naštěstí máme
kapacitu naší školy dostatečnou, máme zde i volné třídy pro
výuku dětí. Z velké části už máme zajištěny i kvalifikované
učitele pro druhý stupeň. Teď už to záleží jen na rodičích.
Školu máme opravenou, vybavení máme na vysoké úrovní
a ve srovnání s ostatními školami i dobře připravené děti díky
kvalitním učitelům. Proto věřím, že rozhodnutí zde znovu
obnovit druhý stupeň ZŠ bylo to nejlepší, co jsme v současné
době mohli udělat.

Nebylo to lehké rozhodnutí

 Místní poplatky pro rok 2020

zpracovány projekty na rekonstrukci komunikace na
ul. Podhrází, Sklepní a Na Pustých.

◼ Byl zpracován projekt na chodník na ul. Dlouhé.
◼ Byl zpracován projekt na výstavbu hasičské zbrojnice.
◼ Byl

zpracován projekt na prodloužení vodovodního řadu
na ul. Přívozní.

◼ Byly zpracovány projekty na další výsadby v okolí obce.

 Rozpočet 2020
Koncem roku 2019 byl schválen rozpočet pro rok 2020.
V letošním roce máme v plánu:
◼ Rekonstrukci vozovky na ul. Podhrází.
◼ Rekonstrukce vozovky kolem myslivny.

Dále jsme se podíleli na vytvoření omalovánky pro děti, kterou si můžete zakoupit na obecním úřadě. Cílem této omalovánky je seznámit děti se zajímavostmi v naší obci a v jejím okolí.

◼ Rekonstrukci chodníků na ul. Výhon.
◼ Osvětlení na ul. Za školkou a Isidor.
◼ Dobudování fotbalových kabin.
◼ Prodloužení vodovodu na ul. Přívozní.
◼ Prodloužení vodovodu na ul. Nádražní.
◼ Další výsadby zeleně v okolí obce.

Zpracovat projekty:
◼ Parkovací stání na ul. Přívozní.
◼ Parkoviště u nádraží.
◼ Zasíťování pozemku u fotbalového hřiště (za kabinami).

 Cena vodného na kalendářní
rok 2020 včetně DPH

Poplatek vybírá VAK Břeclav
Cena platná od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020
Cena platná od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020

 Cena stočného pro rok 2020
včetně DPH

Poplatek vybírá obec Šakvice na základě vyúčtování cca od
května 2020.
Cena platná od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020
53,-Kč/m3
Cena platná od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020
50,70 Kč/m3

a) Na jedné straně jsou obavy, že nastanou slabé ročníky
a bude se opakovat situace z roku 2007, kdy se hustopečské školy budou snažit nalákat děti do Hustopečí.

◼ Zasíťování pozemků ul. Podzahradská (za Šopfovým).
◼ Chodník ul. Pekařská.

Poplatky je možné platit v úřední dny od 3. 2. 2020–28. 2. 2020
Místní poplatky, které schválilo zastupitelstvo obce ve své působnosti na základě schválených Obecně závazných vyhlášek,
je občan povinen hradit.

b) Počkat do června kolik dětí bude mít při losování štěstí a potom zbývajícím dětem zajistit školní docházku v okolních
obcích. Ale co nám to v budoucnosti přinese. Nastane panika, rodiče se budou snažit dostat dětí do Hustopečí už od
1. třídy, protože budou doufat, že tímto způsobem budou
mít zajištěnu docházku celých devět let. Možná to bude pár
roků fungovat, ale může se také stát, že pokud budou děti
odcházet do Hustopečí už od první třídy, nakonec zde bude
zrušena škola pro nedostatek žáků úplně. Na druhé straně
je jisté, že u této varianty by také nestačila kapacita škol
v Hustopečích. Bylo by špatné, pokud by se to opět zjistilo
až v době, kdy by okolní školy zrušily první stupeň ZŠ.

 Rozhlas
Určitě jste si všimli, že už v rozhlase neslyšíte krásné lidové
písně ale jen znělku. Za toto se Vám omlouváme, ale je to
z toho důvodu, že OSA mnohonásobně zvýšili poplatek za
hraní písniček v rozhlase.
Se zvýšením poplatku nesouhlasíme, odmítli jsme poplatek
zaplatit, proto nyní můžeme pouštět jen znělky, které jsme si
zdarma stáhli z internetu. Protože si někteří stěžovali, že nestihnou díky krátkým znělkám hlášení rozhlasu, zavedli jsme
pravidelné hlášení každý den v 17.00. Kdo nemá možnost si
rozhlas poslechnout, může si hlášení přečíst na webových
stránkách obce. Případně si stáhnout ze stránek obce „mobilní aplikaci“, díky které budete vždy včas o všem informováni.

Žádost

Zástupci TJ Sokol Šakvice se na vás obrací se žádostí
o vrácení zapůjčených kronik TJ Sokol Šakvice.
Kroniky prosím odevzdejte paní Růženě Kubískové.
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49,91 Kč/m3
47,74 Kč/m3

POPELNICE : 500,- Kč/osoba/rok
PES : 100,- Kč
DRUHÝ A DALŠÍ PES : 150,- Kč

c) Je zpracován demografický vývoj obce. Máme naštěstí silné ročníky, kromě příštího roku. Pokud k nám nenastoupí žáci např.z Popic, příští rok bude muset obec na školu
doplácet.

Žádáme občany, aby upřednostnili platbu přes bankovní
účet (QR kód vám ho předvyplní).
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 (např. pro dům na Hlavní 27 to bude 1340027)
PES: 13410 + číslo popisné (např. pro dům na Hlavní 27 to
bude 1341027)

d) Obci Popice jsme nabídli obnovení školní docházky dětí
z Popic do naší školy.

 Platební terminál

e) Obec bude muset vynaložit nemalé prostředky na obnovení
tříd a předpokládá se, že celá MŠ se postupně přesune na
ul. Dlouhou.

Od 1. 2. 2020 je na obecním úřadě zavedena další služba pro
občany – PLATEBNÍ TERMINÁL (bezhotovostní transakce
platební kartou).
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příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

Schválený rozpočet Obce Šakvice na rok 2020

 Od 1. 1. 2020 vstoupily v platnost
nové Obecně závazné vyhlášky:

 Zákaz stání na veřejných
komunikacích

◼ OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.

V posledním vydání zpravodaje a v rozhlase neustále upozorňujeme naše občany na zákaz stání na chodnících a na veřejné
komunikaci. Řidiči se neuvědomují, že parkováním na komunikaci porušují „Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, §25, odst.3: „Při stání musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr
jízdy“.
Pokud se tento problém nezlepší, budeme muset využít nabídky policie ČR, která zde bude namátkově provádět kontroly a viníci budou pokutováni.
Na jaře letošního roku budeme provádět rekonstrukci chodníků v některých částech naší obce. Při této příležitosti nabízíme předělání současných obrubníků na obrubníky nájezdové
před rodinnými domy, aby si občané mohli zřídit parkování
před RD a nestáli na silnici.
Kdo bude mít zájem, prosím, nahlaste to na obecním úřadě.

◼ OZV

č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu: Upozorňujeme občany, kteří poskytují ubytování v obci na dodržování
této vyhlášky, sazba poplatku činí 10,-Kč/den, splatnost poplatku je do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

◼ OZV

č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství – Zde upozorňujeme, že za umístění skládek
na veřejném prostranství činí poplatek 10 Kč/m2/den.

◼ OZV

č. 4/2019 o místním poplatku za povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce.

◼ OZV č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 Likvidace odpadu z podnikatelské
činnosti

Název

úterý: 08.00–09.30
čtvrtek: 15.00–16.30
sobota: 09.00–10.30
Od 1. 1. 2020 bude na sběrný dvůr přijímán stavební odpad cihly, beton, křidlice, zemina jen v omezeném množství. Tento odpad bude zpoplatněn s platností od 1. 1. 2020, schváleno
zastupitelstvem 8. 11. 2019 č.j. 13/19/Z7:
Terra nebo vozík za auto do 300 kg

100,- Kč

Vozík za auto nebo malá vlečka za traktor do 700 kg

200,- Kč

Není dovoleno na sběrný dvůr přivézt odpad několikrát po sobě!

 MND

OZV 1/2016 - Volné pobíhání psů – tento nešvar je v naší
obci dost rozšířen. Na základě podnětů našich občanů již
bylo zahájeno správní řízení s občany, kteří nedodržují tuto
vyhlášku a jejich psi se pohybovali po obci. Pokud se tyto případy budou opakovat, postih už bude mnohem vyšší.
Stačí, pokud bude pes vyfocen, že se volně pohybuje po obci,
uveden datum a případně majitel, potom stačí podnět zaslat
na obecní úřad a zde bude s dotyčným majitelem psa zahájeno správní řízení.
K tomuto způsobu jsme přistoupili z důvodu, že někteří majitelé opakovaně porušují tuto vyhlášku a v poslední době už
došlo ke 3 napadením, které skončilo zraněním a roztrháním
oblečení.

Na četné dotazy našich občanů, co se děje za rybníkem, sděluji, že Moravské naftové doly Hodonín si od obce pronajaly
pozemek, kde nyní provádí průzkum ložisek ropy a zemního
plynu.
Drahomíra Dirgasová, starostka

Poděkování

Panu Zdeňkovi Jakubčíkovi- staršímu, za zhotovení
pěkné lavičky u Novomlýnské nádrže.

§

V posledních letech jsme investovali dost finančních prostředků na úpravu hřbitova a jeho okolí. Mnozí si možná
neuvědomí, že obec je vlastníkem i provozovatelem hřbitova
a jakýkoliv zásah do pronájmu hrobového místa musí být předem odsouhlasen obcí. Je zákaz jakékoliv změny výměry hrobového místa bez souhlasu obce. Nedodržení tohoto nařízení
bud přísně postihováno. Nejenže se nájemce vystavuje nebezpečí postihu za nedodržení zákona o veřejném pohřebišti ale
i nařízení uvedení do původního stavu.
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Neinvestiční přijaté transfery - volby
Neinvestiční přijaté transfery -LBC, LBK-násl.péče

4111
4116

Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES II-násl.péče
Neinvestiční přijaté transfery - Krajin.úpravy-násl.péče

4116
4116

Neinvestiční přijaté transfery ze SR- SDV
Neinvestiční přijaté transfery ze SR- SDV

4112
4116

Investiční přijaté transfery ze SF
Investiční přijaté transfery ze SR

4213
4216

0
748 000
240 000
300 000
306 000
0
0
0

0

DOTACE CELKEM

Daň z příjmu FO vybíraní srážkou
Daň z příjmu právnických osob

1113
1121

Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty

1122
1211

Odvody za odnětí půdy ZPF
Poplatek za likvidaci TKO

1334
1340

Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství

1341
1343

Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za povolení k vjezdu

1345
1346

Příjmy z úhrad za dobývání nerostů- pronájem MND a.s.
Správní poplatky

1356
1361

Daň z hazardních her
Daň z nemovitých věcí

1381
1511

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
splátka půjčky - fara

5 080 000
130 000
420 000
4 200 000
800 000
9 800 000
50 000
720 000
26 000
5 000
17 000
38 000
560 000
22 000
85 000
1 150 000
23 103 000

2420

příjmy z prodeje zboží - prodej tur. pohlednic
příjmy z poskytování sllužeb a výrobků- prodej staré dlažby

2141
2219

2112
2111

Příjmy z poskytování služeb - stočné
Záležitosti pošt

2321
2411

2111
2111

vratky energií po převodu MŠ
Ostatní zájmová činnost - posilovna
příjmy z pronájmu - pronájem Orlovna

3111
3429
3613

2324
2111
2132

pronájem hrobu
Inženýrské sítě - pronájem plynovodu

3632
3633

2111
2132

Komunální služby - příjmy z věcných břemen
Komunální sužby - příjmy z pronájmu pozemků- Cípy, zem. pozemky

3639
3639

2119
2131

příjmy z pronájmu nemov.- budova bývalé knihovny
příjaté nekapitálové příspěvky - Sběrný dvůr energie vrácení záloh

3639
3723

2132
2324

příjmy z poskytování služeb- zpětný odběr elektrozařízení
příjmy z poskytování služeb-zpětný odběr EKOKOM

3724
3725

2111
2111

přijaté nekapitálové příspěvky - vrácení energií záloh
Příjmy z úroků

6171
6310

2324
2141

ostatní přijaté vratky transferů
Převody fondům- fond obnovy ČOV, soc. fond

6402
6330

2229
4134

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Prodej pozemků

3639

3111

3745

3113

60 000
2 000
4 000
2 140 000
30 000
10 000
18 000
20 000
1 000
275 000
2 220 000
650 000
20 000
5 000
12 000
110 000
5 000
1 000
0
720 000
6 303 000

0
0

Neinvestiční přijaté transfery - volby
Neinvestiční přijaté transfery -LBC, LBK-násl.péče

4111
4116

Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES II-násl.péče
Neinvestiční přijaté transfery - Krajin.úpravy-násl.péče

4116
4116

Neinvestiční přijaté transfery ze SR- SDV
Neinvestiční přijaté transfery ze SR- SDV

4112
4116

Investiční přijaté transfery ze SF
Investiční přijaté transfery ze SR

4213
4216

DOTACE CELKEM

0
748 000
240 000
300 000
306 000
0
0
0
1 594 000

Příjmy celkem

35 000 000
VÝDAJOVÁ ČÁST

Obec
Šakvice
má- dlouhodobý
závazek (úvěr ČOV),
1 600 000
Ostatní činnost
v lesnictví
LBC+LBK, USES2, Krajin.úpr.
1032který je pravideně
splácen
do- směrovky
roku 2020.
10 000
Vnitřní obchod
v obci- značení ulic..
2141
Silnice - Šakvice
ul.Podhrází, kmá
myslivně,
PD parkoviště ul.pohledávku
Přívozní, ul. U kostel,
Obec
dlouhodobou
(ČOV),
která
je
pravidel7 000 000
2212
PD zasíťování pozemků Podzahrady, U hřiště
ně splácena do roku 2021.
000 000
Chodníky PD ul. Pekařská, výstavba ul.Výhon, Dlouhá
2219
Schváleno
v Zastupitelstvu dne 12. 12. 2019 usnesením
č. 3/19 4/Z8.
370 000
Dopravní značení v obci - ul. Kopeček, radar
2229
Zpracovala:
Petra
Hollá, účetní			
71 400
Dopravní obslužnost
- IDS JMK
2292
Zveřejněno i elektronicky: 19. 12. 2019
Pitná voda - prohloubení studní Cípy, Kopeček, u Jarošovýho,
prodloužení vodovodu Nádražní, Přívozní,opravy a údržba vodovodu
Odvádění a čištění odpadních vod, kanal. přípojky Podhrází

2310
2321

Vodní díla v zemědělské krajině - rybník VB Povodí
Záležitosti pošt - energie pošta

2341
2411
3111
3117
3314
3315
3316
3319
3330

Ostatní činnost v lesnictví - LBC+LBK, USES2, Krajin.úpr.
Vnitřní obchod - směrovky v obci- značení ulic..

1032
2141

1 600 000
10 000

Silnice - ul.Podhrází, k myslivně, PD parkoviště ul. Přívozní, ul. U kostel,
PD zasíťování pozemků Podzahrady, U hřiště

2212

7 000 000

Chodníky PD ul. Pekařská, výstavba ul.Výhon, Dlouhá
Dopravní značení v obci - ul. Kopeček, radar

2219
2229

Dopravní obslužnost - IDS JMK

2292

4 000 000
370 000
71 400

Pitná voda - prohloubení studní Cípy, Kopeček, u Jarošovýho,
prodloužení vodovodu Nádražní, Přívozní,opravy a údržba vodovodu
Odvádění a čištění odpadních vod, kanal. přípojky Podhrází

2310
2321

Vodní díla v zemědělské krajině - rybník VB Povodí
Záležitosti pošt - energie pošta

2341
2411

Mateřská škola
Základní škola + Mateřská škola

3111
3117

Provoz knihovna - energie, revize, plat, nákup nových knih,software
Činnost muzeií

3314
3315

Vydání knihy, pohlednice
Ostatní záležitosti kultury - kronika

3316
3319

Příspěvek fara

3330

Rozhlas- oprava rozhlasu- hlášení rozhlasu předem atd., Vinohradní, Za
školkou, U hřiště - zesilovač + další větve

3341

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků- zpravodaj
Kultura - údržba krojů, setkání důchodců, vítání

3349
3399

Sportovní zařízení v majetku obce- dostavba kabin
Ostatní tělovýchovná činnost - PD Sokolovna

3412
3419

Využití volného času mládeže- revize hřišť, opravy povrchu a sítí
víceúčelové hřiště
Dotace spolkům obce

3421

Nebytové hospodářství Orlovna - provoz budovy, energie, opravy,
pergola, osvětlení dvůr, úprava prostranství

3613

Veřejné osvětlení - Isidor, Za školkou, vánoční osvětlení, údržba VO
Pohřebnictví

3631
3632

Územní rozvoj- příspěvek sociální služby, Mikroregion, MAS, Nadace
Partnerství, DSO Čistý Jihovýchod

3636

150 000

Komunální služby a územní rozvoj - údržba, opravy, nákup pozemků,
VPP,
Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3639
3721

Sběr a svoz komunálních odpadů- TKO
Sběr a svoz separovaného odpadu- Sběrný dvůr

3722
3723

1 909 100
20 000
1 200 000
340 000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - materiál, květiny, výzdoba,
výsadba stromů,údržba zeleně,opravya údržba prac.strojů,
pohon.hmoty
sociální pomoc - Svaz těl. Postižených 37 x 100Kč
Ochrana obyvatelstva

0

 Zahradnické okénko

35 000 000
VÝDAJOVÁ ČÁST

1111
1112

příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

1 594 000

Příjmy celkem

PŘÍJMOVÁ ČÁST

3341
3349
3399

Sportovní zařízení v majetku obce- dostavba kabin
Ostatní tělovýchovná činnost - PD Sokolovna

3412
3419

Územní rozvoj- příspěvek sociální služby, Mikroregion, MAS, Nadace
Partnerství, DSO Čistý Jihovýchod

3636

150 000

Komunální služby a územní rozvoj - údržba, opravy, nákup pozemků,
VPP,
Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3639
3721

1 909 100
20 000

200 000
80 000
85 000
1 700 000
500 000
170 000
255 000

3429

450 000
500 000
20 000

3745

600 000
3 700
50 000
65 000
1 300 000
0
3 800 000
10 000
40 000
715 000
2 000 000
2 000

4329
5212

Požární ochrana - hasiči Rakvice, PD hasička
Zastupitelstvo obce

5512
6112

Volby do Evropského parlamentu
Činnost místní správy

6117
6171

Obecné příjmy a výdaje z finannčích operací-popl.bance
Pojištění funkčně nespecifikované- pojištění obce

6310
6320

Převody vlastním fondům- fond obnovy ČOV, soc.fond
Ostatní finanční operace- DPH, DPPO

6330
6399

Vratka za volbydo Evropského parlamentu

6402

VÝDAJE CELKEM

34 003 200

Třída 5 -Běžné (nenvestiční) výdaje

22 925 400

Třída 6 - Kapitálové (investiční) výdaje

10 500 000
4 000 000
996 800

Třída 8 - Financování
Obec Šakvice má dlouhodobý závazek (úvěr ČOV), který je pravideně splácen do roku 2020.
Obec Šakvice má dlouhodobou pohledávku (ČOV), která je pravidelně splácena do roku 2021.
Schváleno v Zastupitelstvu dne 12.12.2019 usnesením č. 3/19 /Z8.
Zpracovala: Petra Hollá
Zveřejněno i elektronicky: 19.12.2019

Sňato: (Monstera)
Monstera
ocení polostinné místo,
vyšší vzdušnou vlhkost
a vlhký (ne přemokřený)
substrát.

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků- zpravodaj
Kultura - údržba krojů, setkání důchodců, vítání

1 000 000
2 000 000
30 000
30 000
0
1 400 000
150 000
0
100 000
27 000
50 000

Třída 8 - Přebytek hospodaření minulých let

1 000 000
2 000 000
30 000
30 000
0
1 400 000
150 000
0
100 000
27 000
50 000

Rozhlas- oprava rozhlasu- hlášení rozhlasu předem atd., Vinohradní, Za
školkou, U hřiště - zesilovač + další větve

Dracena
(Dracaena)
je
velmi
Využití volného času mládeže- revize hřišť, opravy povrchu a sítí
víceúčelové hřiště
odolná
a
Dotace spolkům obce
oblíbená
rostlina.
Nemá
Nebytové hospodářství Orlovna - provoz budovy, energie, opravy,
pergola, osvětlení dvůr, úprava prostranství
ráda
průvan a zálivka ji
Veřejné osvětlení - Isidor, Za školkou, vánoční osvětlení, údržba VO
Pohřebnictví
stačí
jednou týdně.
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Schválený
položka rozpočet na rok
2020

Daň z příjmu FO placená plátci
Daň z příjmu FO placená pooplatníky

Mateřská škola
Pokojové
rostliny do tmavých koutů
Základní škola + Mateřská škola
Provoz knihovna - energie,
revize, plat, nákup
nových(Sansevieknih,software
Tchýnin
jazyk
Činnost muzeií
ra)
nemá
rád
přemokření
Vydání knihy, pohlednice
je vhodných do polosOstatní záležitosti kulturya- kronika
Příspěvek fara
tinných a stinných míst.

 Hřbitov

3113

 Schválený rozpočet Obce Šakvice na rok 2020

 Provozní doba sběrného dvora 2020

Při kontrole ze strany nadřízených orgánů bylo zjištěno, že
některé právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání
nemají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu
s § 4 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů (dále jen „zákon“).
Znamená to, že podnikatel musí mít uzavřenou zvlášť smlouvu se svozovou firmou na likvidaci odpadu.
Dle § 66 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, pokutu do
výše 300 000 Kč uloží obecní úřad fyzické osobě oprávněné
k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez
písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem.

3745

200 000
80 000
85 000
1 700 000
500 000

Zamiokulkas
(Zamioculcas)
vydrží mírné
170 000
3421
sucho i menší
přelití (zálivka
255 000
3429
1x/měsíc). Vhodný do stínu
450 000
3613
i přímé světlo
(pozor, slunce
500 000
3631
může listy spálit).
20 000
3632
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Petra
Hollá,účetní

Drahomíra Dirgasová
starosta obce

Calatea (Calathea) při intenzivním světle ji blednou listy a ztrácení kresbu. Vyžaduje vlhký substrát a rosení listů.
Kateřina Svobodová

 Ze života ZŠ a MŠ Šakvice
z Barevné školy. Zejména výukové a zábavné tabule s magnety a barevné polepy schodů, které slouží současně jako
výukové pomůcky. Zajímavou a krásnou novinkou jsou také
omalovánky a hodiny, které žáci dostali jako dárek od paní

Školní rok 2019/2020 je pro nás výjimečný nejvyšším počtem žáků v šakvické škole za mnoho posledních let. Celkem máme v mateřské a základní škole 125 dětí. Mateřská
škola má dvě plně obsazené třídy. Ve třídě Motýlci, která sídlí
v hlavní budově působí paní učitelky Lenka Winterová, Šárka Krytinářová a asistentka pedagoga paní Jarmila Prchalová. Ve třídě Berušky v budově na Dlouhé ulici vyučuje děti
slečna učitelka Lenka Matulová a Zuzana Osičková.

starostky k Mikuláši. Omalovánky mají regionální tematiku
a jsou zábavné i poučné.
Ve vánočním období je již tradicí kulturní vystoupení dětí
pro šakvické seniory, zpívání u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu, vánoční dílničky a besídky. V rámci kroužků
děti nacvičily pohádku Mrazík a také vystoupení s maňáskovým divadlem. Součástí těchto představení v šakvické Or-

Základní škola má pět ročníků a je čtyřtřídní. Třídní učitelkou prvního ročníku je paní učitelka Mgr. Markéta Göttingerová, druhého ročníku Mgr. Jana Saipová, třetího a čtvrtého ročníku Mgr. Radmila Jurkovičová a pátého ročníku
Mgr. Eliška Brúčková. Z důvodu většího počtu dětí fungují
nově dvě oddělení školní družiny. Vychovatelkou v prvním
oddělení je paní Markéta Bílková. Ve druhém oddělení působí paní vychovatelka Veronika Otáhalová, která současně
vyučuje ve škole. Druhá vychovatelka slečna Aneta Jedličková pracuje také jako asistentka pedagoga v 5. ročníku. Od
1. září 2019 je naše škola zapojena do projektu Šablony II,
spolufinancovaného Evropskou unií. Díky projektu pracují
ve škole, družině a školce jako personální podpora paní asistentky Alexandra Cimbálková a Martina Hnidáková. Z projektu také škola zakoupila deset nových tabletů, které slouží
zejména k procvičování učiva a také k vyhledávání informací
ve vyučovacích předmětech. V rámci výuky i v zábavných
programech se zaměřujeme na problematiku bezpečnosti,
prevenci šikany a kyberšikany.

lovně byla zdařilá výstava výtvarných a literárních prací dětí
z MŠ a ZŠ na téma Šakvice.
Zaměstnanci školy se snaží vytvořit kvalitní vzdělávací, harmonické a výchovné prostředí pro děti v základní i mateřské
škole v duchu motta: „Učíme děti řídit vlastní život poctivou
výukou a úkoly, které je nutí přemýšlet.“
Lenka Havelková, ředitelka školy

V šakvické škole funguje v letošním školním roce úspěšně
jedenáct kroužků. Máme čtyři sportovní kroužky, zaměřené
zejména na míčové hry a florball a kroužek taneční. Dále
pracují dva kroužky keramiky, umělecky zaměřené tvořivé
ručičky, náboženství, dramatický a čtenářský kroužek.
Nadále pokračujeme v estetickém zkrášlování školy a školky.
Z věcí, které jsme v letošním školním roce pořídili, mají velký úspěch barevné taburety, relaxační sedací vaky a výrobky
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 První ročník

 Střípky ze života páťáků

Letos do 1. ročníku nastoupilo 16 žáků, 8 chlapců a 8 děvčat.
Za těch pár měsíců ve škole se děti naučily již 16 písmen, ze
kterých bez problémů poskládají mnoho různých slov. Zvládají také číst i jednoduché věty.

Letošní 5. ročník navštěvuje 20 žáků. Protože je naše škola nejen krásná, ale i skvěle vybavená, mají žáci možnost používat
ve výuce nejrozmanitější pomůcky. Páťáci nejčastěji využívají
nástěnnou mapu panovníků a prezidentů, karty do českého jazyka, na nichž určují rody, pády, čísla a vzory podstatných jmen,
dále tvoří vlastní projekty (např. My family tree nebo Bajky)
a v neposlední řadě si učivo procvičují na tabletech, které jsme
získali z projektu EU s názvem Šablony II.
Eliška Brúčková, učitelka 5. ročníku

V matematice sčítají a odčítají do 10 a jde jim to výborně.
Jako vždy je ale pro děti nejoblíbenějším předmětem tělesná výchova, a dále pak tvořivé předměty - výtvarná výchova
a pracovní činnosti.

Také angličtina je velmi oblíbená. Tam se naučily říkat čísla, barvy, tvary, hračky atd. Spolu s dalšími slovíčky, které je
v následujících lekcích čekají, na nich postaví základy výuky
angličtiny pro další ročníky.
Markéta Göttingerová, učitelka

 Kroužek - Tvořivé ručičky
Tvořivé ručičky aneb práce všeho
druhu. Pokaždé se věnujeme něčemu jinému. Někdy tvoříme z přírodních materiálů, jindy je to papír nebo třeba bavlnky. Výroba podzimních
věnců na dveře, malba na kamínky,
stojánek na tužky, lapač snů, lucernička a spoustu dalších krásných výrobků. Na tvoření mají školáci vždy dvě
hodiny, a tak mají čas si s tvořením
pohrát. Nebráníme se žádnému novému nápadu nebo „vychytávce“ ze
strany dětí. Každý nápad a pomoc rádi
přivítáme. Myslím, že děti jsou šikovné a pokaždé vytvoří moc krásné věci.
Zuzana Osičková, kroužek tvořivé ručičky
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 Výtvarné kroužky

 Školní družina I. oddělení

 Školní družina II. oddělení

Jak jde čas ve školní družině
Na podzim jsme se v naší družině mimo jiné věnovali výrobě
podzimních věnců a svícnů z přírodnin a během tématu „Procházka lesem“ jsme si povídali o životě v lese. Ukázali jsme si
zvířátka, rostliny, houby a stromy, které mohou v lese růst. Vyplnili jsme si pracovní listy a vyrobili svůj vlastní les.

II. oddělení družiny navštěvují děti ze 2., 3. a 4. ročníku. Děvčata si ráda kreslí, chlapci si nejraději hrají se stavebnicí Seva.
V tomto čtvrtletí jsme se společně s I. oddělením zúčastnili dra-

kiády a chystali se na vánoční dílničky a na nadílku od Ježíška.
Všechny děti se zapojily do výroby podzimních věnců z přírodních materiálů, které jsme si nasbírali na jedné z našich procházek, do výroby strašidelného hradu a adventních věnců. Během
prosince samozřejmě hrály hlavní roli Vánoce. Povídali jsme
si o adventních zvycích, vyráběli výrobky a zdobili si nástěnku obrázky s vánoční tématikou. V rámci projektu Šablony II.
navštívila obě oddělení školní družiny pedagogická asistentka,

Na začátku října proběhla oblíbená „Drakiáda“ na velkém hřišti. Sluníčko krásně svítilo, ale vítr nám moc nefoukal, přesto
se dětem a rodičům podařilo několik dráčků vznést k oblakům.
V rámci celoročního tématu „Cestujeme po ČR“ jsme si v listopadu povídali o našem hlavním městě Praze. Vypracovali jsme
si mapu Prahy a vyznačili na ní významné památky, namalovali
jsme Zlatou uličku a siluetu Pražského hradu.

 Taneční kroužek

 Náboženství

Letošní školní rok taneční kroužek navštěvuje 19 dětí, z toho
5 chlapců. Máme za sebou i jedno taneční vystoupení v Sokolovně, které dopadlo skvěle. Tancovali jsme na písničku plnou
energie a chytlavého rytmu. Tancujeme různé moderní choreografie. Rytmus se učíme vnímat na oblíbených písničkách dětí.
Lenka Matulová, taneční kroužek

Kroužek náboženství navštěvuje v letošním školním roce
27 dětí. Vyučování probíhá každý pátek ve dvou skupinách
(starší a mladší žáci). Dozvídají se o postavách Starého i Nového zákona, o významných obdobích během církevního roku
(Vánoce, Velikonoce, Advent,...) a nechybí ani tematické návštěvy našeho kostela (Advent - povídání o Barboře, Vánoce, Postní
doba - křížová cesta a její jednotlivá zastavení, atp.).
Eliška Brúčková, kroužek náboženství

10

Během adventu nesměla chybět výroba adventního věnce a adventního kalendáře, která v nás všech navodila tu správnou
vánoční atmosféru. Potom nás čekaly vánoční dílničky s rodiči
a než přijde Ježíšek ke každému domů, snad se zastaví i v naší
družině a přinese dětem krásné dárečky.
Markéta Bílková, vychovatelka ŠD

která pomáhá dětem zlepšovat se v těch oblastech vzdělávání,
ve kterých mají nějaký problém. V rámci družiny se děti dále
vzdělávaly pomocí různých didaktických her a díky časopisu
Časostroj. Vzhledem k tomu, že většina našich dětí navštěvuje spoustu kroužků, je občas těžké skloubit družinové aktivity.
I přes to se hlavně snažíme, aby se dětem v našem oddělení líbilo
a chodily sem rády.
Veronika Otáhalová, Aneta Jedličková, vychovatelky ŠD
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 MŠ – Berušky

 MŠ - Motýlci

 Škola Šakvice

Čertí dopoledne
Všechny děti i paní učitelky se ve školce sešly v maskách
čertů a andílků, abychom se společně tolik nebáli.

Stromeček splněných přání
Celý prosinec se nesl ve vánočním duchu. Hned na začátku
prosince nás navštívil Mikuláš, anděl a čert. Protože jsme celý
rok nezlobili, tak jsme se čerta opravdu nebáli. Za statečnost
a šikovnost dostalo každé dítě voňavý perník, který moc chutnal.
Celý měsíc jsme si povídali o vánočních zvycích a tradicích,
vyzdobili si třídu i šatnu. Každý, kdo nás přišel navštívit, měl
možnost zhlédnout krásné vánoční výrobky dětí.

K dětství šakvických rodáků patří neodmyslitelně i škola, která
má velmi zajímavou a bohatou historii. Jak tedy vypadalo vzdělávání žáků na samém počátku?
O škole před třicetiletou válkou, během ní a po ní, nic bližšího nevíme. První školní budova byla postavena v roce 1749 na
rohu farní uličky a její součástí byl také byt pro učitele. Zpočátku měl všechny děti na starost pouze jeden učitel, který zároveň zastával místo nadučitele. Prvním z nich byl Alt Tomáš
Jan (1749–65).
V roce 1774 vydala císařovna Marie Terezie Všeobecný školní
řád, který platil s menšími úpravami až do roku 1869 . Ani ta
nejmenší vesnička neměla trpět nedostatkem v oblasti vzdělání,
kterého se mělo dostat nejen chlapcům, jak tomu bylo doposud,
ale i dívkám. Na vzdělání měl nárok člověk bohatý i chudý, proto
byly chudé děti vyučovány zdarma a jejich učebnice hrazeny ze
školního fondu. Průměrný počet žáků v Šakvicích činil 14–20.
Roku 1801 vypukl v obci požár, při němž shořela většina domů
včetně školy. Ta byla po požáru částečně opravena, takže mohl
nadučitel Halm pokračovat dál ve své praxi. Od roku 1841 byly
šakvické děti vyučovány každý den kromě čtvrtka ve dvou odděleních: oddělení větších ráno a oddělení menších odpoledne.
Učilo se v budově č. 42, která byla tři sáhy široká Počet dětí
toužících po vzdělání stále rostl a školní budova už v žádném
směru nevyhovovala. Obecní zastupitelstvo se proto rozhodlo
vystavět školu novou.
V roce 1863 zakoupilo od pana Ignáce Volfa půllán č. 41, předešlé stavení bylo do základů zbořeno a na jeho místě postavena
ještě téhož roku dvojtřídní škola s bytem pro nadučitele a podučitele. Učilo se však stále pouze v jedné třídě.
Nadučitel Urban Plaširyba (učil v letech 1867–79) založil živnostenský spolek Pokrok. Během jeho působení byla jednotřídní škola rozšířena na dvojtřídní. Sám by však na dvě třídy nestačil, proto dostal pomocníka, podučitele Jana Tomšíka. Učitel
Plaširyba patřil mezi vynikající hudebníky. Na škole vedl dětský
sbor a staral se také o hudbu v místním kostele.
Dva roky po tzv. rakousko-uherském vyrovnání, k němuž došlo
v roce 1867, byl vydán nový Školský zákon. Tento zákon platil
až do r. 1948. Vztahoval se však pouze na školství elementární
a navazoval na zákon z r. 1868, upravující poměr školy a církve.
Byla zavedena osmiletá povinná školní docházka, kterou žáci
ukončovali ve 14. roku života. Na závěr získávali tzv. vysvědčení propouštěcí. Vznikaly instituce pro vzdělání učitelů a školy
měšťanské a obecní.
V roce 1879 nařídila zemská školní rada rozšířit šakvickou školu na trojtřídní, což se stalo až v roce 1891.Stávající škola opět
nedostačovala a z důvodu její malé kapacity bylo rozhodnuto
o stavbě nové školy na místě původní z roku 1749. Místní školní
rada v čele s Pavlem Albrechtem nechala zhotovit u pana Hynka
Světlíka, zednického mistra z Rosic, nákres, který předložila ke
schválení obecnímu výboru. Zmiňovaný H. Světlík převzal stavbu 3. května 1891 a 28. května byl položen základní kámen. Veškeré práce byly dokončeny již 27. října 1891 a svěcení nové školy
proběhlo v neděli 8. listopadu téhož roku. Budova měla jedno
poschodí a 4 učebny. Nadučitel Jan Černý přijal klíč od starosty
a promluvil k dětem, aby si nové školy patřičně vážily. Zazněly také písně Bože, chválíme Tebe a Zachovej nám, Hospodine,
císaře i naši zem. Vyučovalo se ve třech třídách (1905–24).
V roce 1913 se konala slavnost svěcení školního praporu, který
opatřila na vlastní náklady paní Kateřina Štrublová.

Postavili jsme si z kostek nebíčko, které jsme nasvítili bílými
světýlky a peklo, které bylo nasvíceno barevnými světýlky. Celé
dopoledne jsme byli netrpěliví a atmosféra byla napjatá. Děti
se chodily často ptát: „Když už teda přijdou?, A přijde i čert?“
Čekání jsme si krátili povídáním kdo vlastně je ten Mikuláš, jak vypadá nebe a peklo, a také jsme si zasoutěžili.
Nakonec opravdu přišli – Mikuláš,
anděl i čert. Krásně oblečení, jako
opravdoví. Paní učitelka připravila
knihu hříchů a pochval, ze které
Mikuláš četl. Pro děti z Berušek
byly přichystané balíčky se jmény
a perník. Nakonec jsme společně
řekli básničku a zazpívali písničku.
Zuzana Osičková, učitelka MŠ

Tak jako každý rok, tak i letos jsme rok 2019 zakončili vánočním
tvořením a besídkou. Při výběru vánočních písní vhodných pro
sestavení tanečků na besídku, jsem narazila na krásné vánoční
video, které mě inspirovalo k založení nové školkové tradice,
a tak nám vě školce stál "Stromeček splněných přání", který jsme
si za poslechu vánočních písní a koled společně nazdobili.
Na vánočním tvoření si děti společně s rodiči vytvořili barevného andílka. Po tvoření každé dítě řeklo rodičům své největší
přání a ti přání napsali na papír, který všichni společně zavěsili

 Florbal a míčové hry
Kroužek je určen pro žáky z 1. – 3. ročníku. Po pár týdnech tréninku už jsou děti natolik šikovné, že si můžeme zahrát florbal se vším všudy. Je úžasné sledovat, jak se všichni postupně
zlepšují. Na rozehřátí děti nejraději hrají vybíjenou ve všech
možných obměnách. I když se někdy neobejdeme bez slziček
z prohry, myslím, že se všichni těšíme na naši další společnou
sportovní hodinku.
Veronika Otáhalová, sportovní kroužek

na náš "Kouzelný strom". O tom, jak byla jeho kouzelná moc
silná, se všichni přesvědčíme až v novém roce, kdy si společně
zavěšená přáníčka přečteme.
Na vánoční besídku se děti nejen těšily, ale i pečlivě připravovaly. Předvedly, jak jsou šikovné při recitaci, zpěvu i tanci.
Domů si všichni odnesli nejen úsměv na tváři z krásně prožitého odpoledne, ale i andílky, přáníčka a dárečky.
Krásný a pohodový nový rok ...
Lenka Winterová, učitelka MŠ
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Od školního roku 1923/24 bylo vyučováno ve čtyřech třídách.
Škola prošla od roku 1891 mnoha změnami. Učeben bylo málo,
brzy bylo potřeba provést novou přístavbu a budovu rozšířit. Po
delším jednání zadalo zastupitelstvo tuto práci panu F. Václavkovi, staviteli z Brna. Stavba byla započata 1. května 1935, zedníci začali pilně pracovat a skončili již 31. srpna téhož roku. Po přístavbě měla škola sedm učeben, tělocvičnu a byt ředitele školy
a v roce 1939 učeben osm. Ve 4. třídě bylo zavedeno vyučování
nepovinné němčiny. S narůstající kapacitou budovy se postupně
rozšiřoval i učitelský sbor, například ve školním roce 1927/28
vyučovalo v Šakvicích šest učitelů (včetně kněze) a po přístavbě
v roce1935 stoupl počet učitelů na jedenáct (včetně kněze).
V roce 1939 byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava a v březnu následujícího roku bylo nařízeno vyvěsit prapory na památku jeho zřízení. Správcové škol museli přečíst všem žákům
a učitelům doručený dopis, ve kterém bylo dojemně popisováno, jak „vůdce“ zachránil, včleněním do „třetí" říše, český národ
před hrůzami války.
Roku 1940 byla škola rozdělena na obecnou a měšťanskou.
Do té doby navštěvovali žáci měšťanskou školu ve Vranovicích
a později v Hustopečích. Nyní byla obecná škola zredukována
na šest tříd a do první třídy měšťanské školy nastoupilo celkem
60 žáků.
V následujícím školním roce 1941/42 byly celostátně zřízeny
čtyřtřídní obecné školy s pátou závěrečnou třídou. Měšťanské,
které dostaly od 27. 8. 1941 označení „Hlavní škola“, mají třídy
tři a poskytují vyšší vzdělání těm, co nechodí na střední. Správcům škol však bylo navrženo, aby si obecné školy zařizovali tak,
aby byly zároveň měšťanskými. V Šakvicích se tak stalo ještě
téhož roku a spojená škola měla osm tříd.
Plný významných událostí byl školní rok 1944/45. Dne 12. dubna 1945 nařídili němečtí důstojníci vyklidit školní budovu, zřídili zde lazaret a do konce školního roku se už neučilo. Šakvice byly osvobozeny 16. dubna 1945. K večeru se sešel lid na
návsi, aby oslavil spolu s vojáky Rudé armády vítězství. V obci
zůstalo asi 1500 ruských vojáků, hlavně letci. Škola byla tedy
i nadále obsazená, přestože několikrát probíhala jednání o jejím
uvolnění. Teprve koncem srpna roku 1945 byla budova školy
zpřístupněna a tak bylo ihned provedeno přezkoušení a známkování žáků.
V dubnu roku 1948 byl vydán Zákon o jednotné škole. Tento
zákon platil až do roku 1989, který zaručoval, že se veškeré
mládeži dostane jednotné výchovy a obecného i odborného
vzdělání na školách jednotné soustavy. Byla zavedena devítiletá
povinná školní docházka. Školy prvního stupně získaly označení „Národní“ a druhého stupně „Střední“. Do Šakvic začali
dojíždět také žáci z okolních vesnic – Popic a Nových Mlýnů.
Téhož roku byla založena organizace „Pionýr“.
První žákovské knížky, které jsou dodnes nástrojem pravidelného styku školy s rodinou, byly poprvé zavedeny v roce 1951.
Během 70. let 20. století byla ve dvoře školy přistavěna nová
učebna, zřízena školní dílna, kabinet přírodopisu a chemie, roku
1974 bylo zapojeno elektrické zvonění a téhož roku začala také
generální oprava školy (za provozu). Byl zaveden vodovod, vyměněny dveře, zasazena nová okna, přestavěny splachovací WC,
vydlážděny chodby, u tělocvičny vybudována šatna a umývárna,
opravena střecha a provedeny veškeré nové omítky nátěry.
Od roku 1978 bylo stravování dětí a učitelů zabezpečeno v jídelně MŠ.
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V roce l981 byla zavedena osmiletá školní docházka. Školu
v Šakvicích řídil B. Zouhar (1981–85)
Roku 1985 zakoupilo SRPŠ počítač PMD 85. Škola, ve které se
začalo pracovat s počítačem, patřila mezi prvních pět na okrese.
Dne 28. května 1991 oslavila škola v Šakvicích 100. výročí položení základního kamene.
V roce 1996 byla ve školách opět zavedena devítiletá školní
docházka. Ředitel Mgr. Látal Petr (1999–2004). Byly pořízeny
nové počítače a zavedena výuka informatiky. Postupně dochází
ke snižování počtu žáků ve škole, spádová obec Popice a mnoho žáků ze Šakvic odchází do ZŠ Hustopeče.
V září 2007 byl zrušen druhý stupeň ZŠ, ředitelka Mgr. Alena Rohrerová (2004–2015), od 1. 8. 2008 došlo ke sloučení ZŠ
a MŠ. Do budovy ZŠ byla přemístěna MŠ z ul. Dlouhé. Ve škole

byla vybudována nová školní kuchyně, jídelna, byla provedena
oprava tělocvičny, v přízemí školy byly vybudovány sociálky
a 2 třídy pro MŠ o celkové kapacitě 45 dětí.
V obci opět dochází k nárustu dětí, kapacita v MŠ nedostačuje, proto v roce 2014 proběhla rekonstrukce MŠ na ul. Dlouhé
a byla zde vytvořena kapacita pro dalších 48 dětí . V roce 2015
je jedna třída MŠ přesunuta zpět do bývalé MŠ na ul. Dlouhou.
Od roku 2015 je ředitelkou školy PhDr. Lenka Havelková, byla
provedena oprava střechy, fasády a zateplení budovy ZŠ. Postupně dochází k nárustu dětí jak v MŠ i základní škole.
Od září 2020 obnoven druhý stupeň základní školy.
Přehled žáků od r. 2008–2018 (r. 2008/52, r. 2009/29, r. 2010/35,
r. 2012/47, r. 201348, r. 2014/48, r. 2015/56, r. 2016/57,
r. 2017/56, r. 2018/65).
(čerpáno z diplomové práce E. Brúčkové)

 Rok v knihovně
V současné době může Obecní knihovna Šakvice nabídnout
svým čtenářům i návštěvníkům 2 820 knižních titulů, jak domácích, tak i zahraničních autorů, také naučnou a odbornou
literaturu pro děti i dospělé.
V loňském roce bylo vyřazeno 852 knih, které neodpovídaly
požadavkům na současné čtení. Knihy byly zastaralé a léty opotřebované. Část těchto knih byla nabídnuta Klubu Šakvice, z.s.
a zbylá část byla umístěna do vestibulu obecního úřadu před
poštu do regálu. Občané si je mohou bez poplatku vzít a nemusí je vracet. Nakoupeno bylo 177 knižních novinek. Nakupujeme nejvíce naučnou dětskou literaturu. Knihy jsou krásně
ilustrované a zaujmou i dospělé.
Většinou všechny knihy nakupujeme podle požadavků a přání
čtenářů. Každý návštěvník knihovny se o tom může přesvědčit
svojí návštěvou, nebo se podívat na webové stránky knihovny.
Nabídka četby je také rozšířena o knihy z VF (výměnný fond)
regionální knihovny Břeclav. Tuto nabídku ocení především
naši dlouholetí a pravidelní čtenáři.
Také bych chtěla poděkovat panu Romanu Jakubčíkovi, který
přeložil tři knihy z anglického originálu do českého jazyka a věnoval do obecní knihovny.

soutěže děti píší příběhy na předem dané téma a ty nejmenší
mohou malovat obrázky.
Budeme rádi, když se za námi do knihovny přijdete podívat
a vezmete s sebou své blízké a třeba si i nějakou knihu půjčíte.
Návštěvu si můžete zpestřit nahlédnutím do pamětních knih
a kronik naší obce.
Máme zde zajímavý a dětmi velmi oblíbený barevný koutek,
který mohou využít maminky s dětmi. Je potěšující, že se do
knihovny přihlašují nově přistěhovalí občané, kteří přivedou
i své děti. Všem návštěvníkům rádi uvaříme kávu nebo čaj.
V listopadu proběhla v knihovně výstava výtvarných prací
z papírových ruliček, bižuterie, barevných drátků a korálků spojená s přednáškou a ukázkou výroby. Šlo o zájmovou činnost
paní Evy Sedláčkové a Jiřiny Mykiskové ze Šakvic. Všechny návštěvnice si akci náramně užily a na památku si každá odnesla
malý dáreček v podobě náramku, který si vytvořila.
V předsálí knihovny je možnost pro výstavu fotografií, obrazů,
výtvarných prací, nebo rukodělné výrobky místních umělců.
Rádi vaše umění zveřejníme. Přivítáme také vaše tipy na nákup
nových knih. Pište na e-mail knihovny.
V loňském roce navštívilo knihovnu 900 návštěvníků. Vypůjčilo se 1995 knižních titulů. Registrovaných návštěvníků je 80,
z toho 32 dětí.
Z VF se přivezlo 494 knižních novinek. Za rok 2019 se nakoupilo a odborně zpracovalo 177 knih. Odepsáno bylo 852 zastaralých a opotřebovaných titulů. Webové stránky knihovny jsou
průběžně aktualizovány.
Nejžádanější tituly 2019.
Beletrie pro dospělé:
1. Alena Morštajnová - Hana,
2. Radka Třeštíková - Veselí,
3. Robert Bryndza - Dívka v ledu
Beletrie pro mládež:
1. Aina Bestárková - Co se skrývá v našem těle?,
2. Jeff Kinney - Deník malého poseroutky, Výlet za všechny peníze
3. Petra Braunová - Kuba nechce spát
Nejpilnější čtenářkou za rok 2019 se stala paní Marie Ruberová,
která si vypůjčila 89 knih. Blahopřejeme a předáme pěkný dárek.
Všechno dobré v roce 2020, hodně štěstí, zdraví a příjemných
chvilek s dobrou knihou Vám přeje
knihovnice Ivana Martínková
„Děti nikdy nedocení, že je čtení v dobré změní.
Ať je čtení, jak chce mění, jaké budou v knihách není“.

Je již tradicí, že knihovnu několikrát do roka navštěvují žáci ZŠ
Šakvice. Po domluvě s paní ředitelkou školy je pro žáky připraven pestrý a naučný program. Nejoblíbenější je pasování prvňáčků na „čtenáře“ které probíhá v měsíci červnu.
Na podporu čtenářské gramotnosti se obecní knihovna v tomto roce zapojí do projektu „S knížkou do života“ (BOOKSTART),
jehož cílem je rozvíjet čtenářství od dětství. Tento projekt slouží
hlavně u příležitosti vítání občánků. Každá rodina dostane dárkový balíček a poukaz na registraci do knihovny.
Další akce do které se zapojíme je „Jižní Morava čte“. V rámci
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 Holky v Akci
se vyráběly ikebany, podzimní věnce a také velkou
hromadu dýní na vyřezávání strašáků. Účastníci si své
výtvory odnášeli domů.
16. 11. 2019, již třetím rokem, proběhlo „Pečení perníčků v orlovně“. Napečené,
nazdobené a zabalené voňavé
perníčky Holky v Akci darovaly na dětskou Mikulášskou
mši svatou do kostela svaté
Barbory, ta se konala v pátek
6. 12. 2019. Mší provázel pan
farář Mgr. Grmolec, který
dětem vyprávěl, jak vznikla
tato tradice trvající již několik stovek let. Mikulášská mše
byla plná povídání o svatém
Mikuláši, doprovázená hudbou manželů Brúčkových a zpěvem
dětí z náboženství. Ke konci mše přišel sv. Mikuláš s andílky
a přinesl všem dětem balíčky plné dobrot. Tato mše je krásná
každý rok a to zejména proto, že je slavnostní, že do kostela
může přijít úplně každý, ať je to dítě, rodiče, anebo prarodiče
a protože: čert do kostela nesmí!

V sobotu 29. 6. 2019 jsme na myslivně již druhým rokem připravily velkou akci pro děti pod názvem „VÍTÁNÍ PRÁZDNIN“
s bohatým programem. Naše ratolesti plnily různé zábavné
a sportovní dovednosti na stanovištích a za každé splnění si odnášely menší odměnu. Součástí akce byl velký skákací hrad se
skluzavkou, malování na obličej, dočasné tetování, občerstvení
jak pro malé, tak i velké návštěvníky. Celým odpolednem nás
provázela dětská diskotéka, kterou připravil DJ Tomka – Zdeněk Tomek. Zpestřením této akce byla ukázka dravého ptactva
manželů Kubových.
Stejně jako loňský rok nás navštívili SDH Šakvice a Policie ČR,
děti si měly možnost prohlédnout jak hasičské tak i policejní
auto. Houkačky houkaly a muži v uniformě odpovídali dětem
na zvídavé otázky.
Holky v akci děkují všem, kteří se akce zúčastnili a hlavně těm,
kteří ji pomohli připravit. Také děkujeme za poskytnutí prostor
Mysliveckému sdružení a za finanční podporu Obci Šakvice.

28. září 2019 byla součástí otevřených sklepů „Dýňová ďůrka
za orlovnou“, na kterou Holky v Akci připravily mnoho úžasných studených i teplých dobrot pro návštěvníky. Tradiční pro
dýňovou ďůrku je podzimní tvoření na této akci. Zájemcům
o tvoření jsme přichystaly spoustu materiálu, sušiny, ze kterých

M
Milé maminky, zveme vás s vašimi dětmi do příjemného prostředí klubovny v orlovně. Scházíme se dvakrát v týdnu, v úterý
od 15.30–17.00 hodin a ve čtvrtek od 9.00–11.00 hodin. Na FB
stránkách najdete vždy čerstvé informace o konání a čase.
Na našich FB stránkách: Šakvické holky v akci si můžete prohlédnout fotografie z akcí, které proběhly a najdete informace
o akcích, které budou následovat. Pro dětský úsměv – společně.
Magda Březinová
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 Vznik člověka: Z opice? To jistě ne!

 Setkání bývalých žáků,

 Šaty dělají člověka

Kdo zná spisovatele Ericha von Danikena, Součka nebo Zacharia
Sitchina (autora bestselleru Dvanáctá planeta), jistě začne chápat
množství souvislostí úplně jinak. V každé z jejich knih budete
stále blíže pravdě. Není to tak dávno, co jsem dostal otázku: Co si
myslíte o tom, že člověk vznikl z opice? Odpověď je velmi složitá,
ani dnešní uznávaní vědci nedovedou dát jednoznačnou odpověď. No, ale můj názor mohu říci. Můžete se mnou souhlasit,
nebo taky třeba ne. Různí primáti, ať už šimpanzi, makakové,
orangutani, gorily a další, by podle evoluce za desítky tisíc let
měli prožívat změny, které měly primáty údajně po čase změnit
v člověka moudrého. Proč se ale tak neděje stále? Z jakého důvodu opice stále žijí v korunách stromů, kde se cítí jistě nejlépe?
Je pravda, že mnohé druhy se pohybují ve smečkách na zemi.
To je ale vše, žádná jiná změna u nich neprobíhá. Proč se tedy
nepromění na člověka? Máme tady mnohem starší živočichy,
a taky nic. Myslím třeba škorpiony, šváby nebo pavouky. Ti všichni žili prokazatelně již před více než pěti sty miliony lety, takže by
na přizpůsobení a změny měli dostatek času. Jak je ale vidět, nic
podstatnýho se ale nedělo a neděje. Totéž platí kromě jinýho i pro
plazy, kteří pocházejí z dob dinosaurů. Takže jak vznikl homo
sapiens, není vůbec jednoduchá záležitost. Možná by se měly přepsat dějiny od základu, nebo celé osnovy na školách.
Jestliže je to zatím tak složité, je lepší ještě radši nějaký čas lhát
a nepřipouštět si pravdu, což se nyní děje. Velká změna nastala
pravděpodobně již mezi neandrtálci a homo sapiens, kde se musela upravit DNA. Dle mého názoru zde musely zasahovat vyspělejší civilizace z jiných planet v hlubokém vesmíru. Ze dne na
den. Ale jednou k tomu musí dojít. Cesty do vesmíru nám toto
všechno pomohou uspíšit. Myslím si, že já se toho nedočkám, ale
snad moji vnuci, těm už bude určitě jasno. Ať už planina Nasca,
nebo New Grange, které představují technické a astronomické
vědomosti. Toto vzniklo v době, kdy podle archeologických
příruček ještě ani nezačaly egyptské dějiny, nestály pyramidy
a neexistovala starověká města Ur, Babylon nebo Knósos. Pravděpodobně ještě ani nikoho nenapadlo postavit Stonehenge
a právě proto v tomto šerém dávnověku zbudovali neznámí astronomové chodbový hrob New Grange. Takových a jiných věcí
se nachází po celém světě velmi mnoho a toto všechno čeká na
objasnění. Jak je vidět, je ještě dost otázek a odpovědí k pochopení o vývoji lidstva v jeho zrodu. Úsudek, jak to asi bylo, si zatím
musí udělat každý sám. Jednou toto všechno bude jasný všem,
tak jako chápeme dnes den a noc. Moje odpověď určitě nebude
dostačující, ale jinou nemohu v tuto chvíli dát. V budoucnu jistě
budeme vědět víc, to ale záleží na tom, jak kvalitní budou výzkumy naší planety a vesmíru.
PS: Jakých znalostí neandrtálci dosáhli? Po dlouhých letech bádání se nyní paleontologové z celého světa shodují, že jeho mentální kapacita byla větší, než se předpokládalo. 1/ Neandrtálci žili
v klanech. Spolupracovali při lovu nebo sběru bylin pro společné
skupiny. 2/ Pohřbívali své mrtvé. 3/ Léčení: mezi jejich zuby byly
nalezeny zbytky léčivých rostlin. 4/ Nejrůznější nástroje a jejich
použití. 5/ Umělecký projev: nástěnné malby na zdech jeskyní,
které obývali. 6/ Za nejneobvyklejší nález lze pokládat flétny
vyřezané z kostí zvířat. Sloužily jako hudební nástroje. 7/ Roku
2012 úvaha na klonování neandrtálce za použití kmenových buněk. Teorie genetika G. Churcha spočívá v získání kmenových
buněk díky syntetizaci DNA neandrtálce, jejich vložení do lidského embrya a zanesení do dělohy ženy = zatím jen úvaha. Našla se kompletní kostra stará 60 000 let.
Leopold Měšťan

dnes sedmdesátníků, v Popicích 26. 10. 2019.
Šakvičtí, jako vždy, přijíždějí za svými spolužáky do Popic. Je to
s určitým úmyslem, a to jak oni říkají: my jsme museli do Šakvic
chodit pěšky, nebo někdy na kolách. Je to takové zadostiučinění
a jak je vidět, nikomu to zatím nevadí. Dokonce se dá říct, že
jsme všichni moc šťastní a jeden druhýmu vzácní.
Když jsem obdržel pozvání, tak se mně jaksi nechtělo. Né, že by
to bývalo nezáživný, tak to teda né! Spíš, že jsem svým způsobem jaksi pecivál. Jistě, vždyť nějaký ty cavyky se musí udělat,
v duši mě ale cosi hřeje. Ti, co nepřišli, k tomu mají určitě své
důvody, to se někdy stává. Většina nás ale přišla a to bylo fajn.
Děvčata byly jako květiny. Nastrojený, upravený a já jsem se
mezi nimi cítil moc příjemně. Salonek jsme měli pro sebe, nikdo
nás nevyrušoval. Krásný prostředí, přípitek, pohoštění a mnoho
chuťovek, který děvčata připravily. Nemělo to chybu. Nechápu,
kde vzaly tolik síly vytvořit tak jedinečné prostředí. Moc jim
za to všechno děkuji, i za ostatní zúčastněný. Naše kluky jsem
zastupoval pouze já. Škoda, mohlo být ještě veseleji. Můj velmi
dobrý kamarád Toník Dubec nemohl, protože zdraví mu to nedovolilo. Mrzí ho to a moc se omlouvá, snad příště už to vyjde.
Už se těším na další setkání s tak bezva lidmi. Jen ať jsou všichni
zdraví a šťastní, to je to, co si přeju ze všeho nejvíc, a věřím, že se
nám to všem vyplní.
Dodatečně rovněž děkuji našim učitelům, kteří mají zásluhu na
tom, že jsou z nás tak znamenitý lidi. Je to i jejich velká zásluha.
Tak já už budu teda končit, a příště nashledanou,
Leopold Měšťan, spolužák z bývalé šakvické třídy

Většina z Vás, milí čtenáři, mě určitě znáte především v rybářské
uniformě, kterou nosím (coby šat pracovní, ale i společenský) již
prakticky 50 let. Moje maminka vždycky říkala, že v uniformě
(je-li čistá, vyžehlená, s řádně přišitými knoflíky) můžu pracovat nejen v přírodě, ale i v kanceláři. Nemusím se v ní stydět
jednat na úřadech, můžu v ní jít na křtiny, svatbu či pohřeb
a nedej Bože, kdybych byl účastníkem dopravní nehody, mohou mě v ní odvézt do nemocnice, či věznice (podle toho, na
které straně v té nehodě budu hráti roli). Dokonce jsem byl jedním známým přesvědčován, abych v případě, až budu nucen či
budu chtít krást, činil toto pouze v uniformě, neboť uniforma
krade tvář. Prý je dokázáno, že 99 % svědků vědělo, že pachatel
měl uniformu, ale jen pouze 1 % vědělo, či v ní byl muž nebo
žena. Chvíli jsem nad tím hloubal, neboť jsem si dobře nedokázal představit, jak by si to jedno procento dokázalo mně splést
s ženskou.
Faktem však je, že titulní slogan z písně pánů Voskovce a Wericha nabývá asi čím dál tím více na významu, neboť dnes a denně jsme o tomto našimi sdělovacími masmédii stále více a více
přesvědčováni. Je až s podivem, co všechno se může obyčejný
občan-volič dozvědět třeba o těch, kteří by měli vykonávat službu lidu, neboť z jeho peněz jsou placeni. Např. dodnes jsem se
u bývalé místopředsedkyně poslanecké sněmovny, tehdy čerstvé
maminky, pí. Lucie Talmanové (nynější bytné bývalého pana
premiéra), neměl možnost dozvědět, co vůbec vlastně v té poslanecké funkci dělala. Stačila by mi úplná maličkost, třeba jen
to, zda vůbec hlasovala, když se o něčem zrovna tehdy hlasovalo. Pravděpodobně asi ne, neboť jak jsem měl možnost se nejen
dočíst, ale vidět i v televizi, bylo kojení malého Nicolase Topolánka pro tuto zemi a tento lid daleko důležitější. Co mě však
úplně dostalo, byl naprosto vyčerpávající výčet toho, co zrovna
paní místopředsedkyně a její více než nadpřirozený novorozenec mají právě na sobě. Kojeneckými plenkami pro Nicolase
značky Sleep a Play počínaje, přes svůdné prádelko Felina, až po
rebelsky rafinované mateřské šatičky italského modního krále
Georgia Armaniho pro čerstvou, leč však stále sexy vypadající
maminku. Proto teď závidím své přítelkyni, když ve dnech odpočinku po hlídání dětí, večer rychle přepírá a přežehluje naše

 Poděkování
Šakvice – dříve opomíjená obec, dnes si na ni každý může s hrdostí ukázat. Vždyť se podívejme, co všechno pro řadového
občana vzniklo. A kolik práce se za tím skrývá! Je potřeba poděkovat paní starostce a celému týmu naší obce. Tak například
bez čety, která se stará o úklid a zvelebení obce, by to určitě nešlo. Už jen údržba komunikací a zeleně, která je náročná na čas
i námahu. Není to tak jednoduchý. Můžeme být hrdí taky na to,
kolik tu máme kroužků, nejen uměleckých, ale i zájmových skupin. A na tom všem se podílejí naši občani. Jsem rád i za obecní
Zpravodaj, který nás informuje o dění v obci a okolí. Rád bych
tímto poděkoval všem našim činitelům na obci, za jejich pilnou
a svědomitou práci. Daří se vám a je to všude znát. Dělejte to
jako doposud a neztrácejte svůj elán. Všem lidem dobré vůle
přeju v novém roce hodně úspěchů jak v práci, tak v osobním
životě. Buďte všichni zdraví a život berte s radostí a úsměvem.
To je to, co plodí štěstí.
Za občany Šakvic Leopold Měšťan
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svršky „Made in China“ má možnost v televizi sledovat Talk
show „Marta“ od zpěvačky Jandové s významnou celebritou
Agátou Prachařovou. Ne proto, aby se dozvěděla, jak je to těžké žít v té páchnoucí stoce showbyznysu, ale proto, aby zjistila,
že tyrkysově zářící náušnice právě rozvedené Agátky perfektně
ladí s jejím náhrdelníkem z klenotnictví Paris Fashion, který se
dokonale vyjímá na její hrudi v dmoucím se krajkoví „topíčka“ od firmy Golddiga, která odívá mladé pankerky a blogerky.
A to ještě netuší, že chudák Agátka vytasí poslední trumf, jak ji
ten mizera Prachař orval o všechno, teda až na ty náušnice za
110 tisíc, náhrdelník za devadesát a ten hadřík od Golddigy za
dvacetpět.
No, nic proti módnímu salonu Andrea Accordi, sám se taky
občas rád vohodím do lepších hadříků, ale stále více zjišťuji, že
největší potěšení mi činí má, i když sepraná, leč čistá uniforma.
Je až pozoruhodné, jak lidé různě reagují na různá oblečení. Potkám-li v uniformě skotačivé děti, většinou se trochu umravní
a dokonce i někdy pozdraví. Fakt je, že i starší lidé mně zdraví
první, přestože bych tak měl činit já. Má přítelkyně však říká,
že je to tím, že se na všechny blbě usmívám, čímž je odzbrojuji
a oni nevědíc co činit, mne alespoň pozdraví. Já rád odpovím
a jsme si hned bližší. V civilu je to horší. Jednou jsem dokonce v nočním baru na mou adresu zaslechl: „Dívej se na toho
starýho havrana, co to má za džísku, to je snad výprodej z Mukačeva“. Nevím, jestli to patřilo mně, v Mukačevu jsem nikdy
nebyl, ale fakt je, že v tom baru jsem byl asi nejstarší, kromě
záchodbáby na přilehlých toaletách. Jinak jsme se ale bavili výborně, což ti mladší ocenili až poté, když zjistili, že znám i fláky od Wohnoutů a dokážu s kytaristy Staňou a Rosťou docela
obstojně zazpívat od Škworů „Sílu starejch vín“. Takže je to sice
pravda odvěká, že šaty dělaj člověka, ale když je dobrá nálada
a fajn společnost, tak na nějakých hadrech, zrovna moc nezáleží.
Jistě, že existují určité společenské normy, což nám účastníkům
Kurzu tanečních pro dospělé a pokročilé vysvětlil mistr tance,
a v těchto případech i šaty jistě hrají významnou roli. Přeji Vám
proto všem do nového roku 2020 příjemné a slušivé oblečky
a zdravím Vás
Votava Radovan, senior
PS: Jedno značkové označení jsem si vymyslel – hádejte které?

 Mé tři zastavení pod šakvickým kulturním nebem v roce 2019
Vážení spoluobčané, konec roku mne vždycky nutí po prožitém stresu Vánoc, aspoň v myšlenkách, vrátit se zpět k tomu, co
mi bylo milé, příjemné a pomáhalo mi, jak se dnes říká, dobít
baterky. Já osobně nejsem moc dobrý a dokážu svojí prchlivou
povahou kolem sebe někdy napáchat dost nepěkných a hodně
nemilých skutků, čímž zraňuji především blízké kolem sebe.
A tak, abych to alespoň trochu odčinil, zvu vás na vzpomínkovou procházku po pěkných zážitcích z již uplynulého roku.
Vzhledem k tomu, že se rychle blíží období masopustu, rád bych
se v prvním zastavení vrátil k tomu, dnes již loňskému fašanku.
Tradičně se tato akce děje v režii našeho folklorního souboru
„Hanýsek“. Kromě tradičního chození masek, bylo pozdní odpoledne a večer věnováno vystoupení Hanýsku a různým scénkám
a humorným gegům místních ochotníků. Byljsem mile překvapen, když mě oslovili starší příznivci Hanýsku s tím, zda bych
se nezapojil do jejich vystoupení. A tak přišlo hektické období
zkoušek, kde jsme se navzájem oťukali a příjemně jsme se bavili,
možná i víc než na vlastním masopustu. Osobně si myslím, že

vystoupení mělo úspěch a osobně jsem byl rád, že jsem se mohl
šakvickým občanům představit a promluvit k nim coby náš pan
prezident Miloš Zeman. Taky se mi velmi líbilo vystoupení našich baletek ve fotbalově pojatém „Labutím jezeru“. Určitě všem
patří velké díky.
Druhé zastavení bych rád věnoval charitativní akci, kterou zorganizovali v restauraci u Kosmačků moji přátelé Staňa a Rosťa
z country skupiny „Dva báby“, což pro mě osobně je srdeční
a citová záležitost. Pro neznalé bych rád na adresu uvedených
dodal, že se jedná o nové hudební uskupení, o kterém jsem obsáhleji psal již v posledním zpravodaji. Hudební středeční večery
se v této restauraci v uplynulém roce staly pravidlem, o čemž
svědčí i jejich „hymna V restauraci u Kosmačků“ z pera manželů Šárky a Staně Hutterových. Vzhledem k tomu, že se osobně
snažím být i aktivně činný, byl pro mě nápad uspořádat charitativní vystoupení velmi emočně překvapivý, už z toho důvodu,
že výnos z akce byl věnován dětským pacientům v Břeclavské
nemocnici. Přestože akce byla velmi zdařilá, byla poznamená-
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na neúčastí jednoho z hlavních aktérů Rostíka, který bojoval
se zápalem plic a pobyl si i v nemocnici. Všichni jsme na něj
mysleli a děvčata mu v průběhu hraní zprostředkovala přímý
přenos pomocí mobilních fotek a videí. Možná i proto se hrálo
a zpívalo na plný pecky, a paní šenkýřka mohla klidně prošoupat
kecky. Velmi příjemné bylo pohostinné vystoupení kamaráda
Marušky a Zdeňka Hutrových – folkaře Jury z Prahy a mladého
Peti Polominiho, který nahradil chybějícího Rosťu. A já osobně,
i když jsem trpěl silným kašlem, jsem se pokusil se svými bubínky
a chraptivým zpěvem přispět ke krásné atmosféře, která po celý
večer v restauraci panovala. Za všechny bych rád poděkoval
především za neotřelý a milý nápad s charitou pro děti, která
skutečně a nefalšovaně našla své pravé a vděčné příjemce. Kluci,
zpívám s Vámi rád a přeji všechno nej do dalšího hraní.
Ve třetím zastavení bych se opět vrátil k Hanýsku a to k předvánoční akci „Vítejte pod Palavů“, kde mně bylo umožněno po
boku dalších nadšenců přispět k adventnímu veselí. Coby nej-

starší účastník (od nejmladšího mě dělilo celých šedesát let) jsem
se velmi rád a s chutí vrátil k mému mládí, kdy jsem se pokoušel
hrát amatérské divadlo. Děkuji Petře Osičkové, že mě nechala vedle sebe ztvárnit postavu tak trochu natvrdlého manžela sedláka.
Vím, že svým pojetím role jsem ji přivedl do velkých rozpaků,
protože jsem jí o detailech nic neřekl a prakticky jsme na podium šli doslova natvrdo (musím Vám prozradit, že mi za oponou
chtěla dokonce jednu vrazit). Nejvíce se mi líbil závěr akce, kdy
všichni účastníci od nejmladšího až po nejstaršího společně zpívali koledy a přáli přítomným a všem občanům Šakvic krásné
Vánoce. Závěrem bych chtěl poděkovat nejen organizátorům
a účastníkům, ale i panu Jaroslavu Vojtěškovi ze Zaječí, který celou akci zdokumentoval a formou mimořádně kvalitního
a vkusného DVD zachytil pro každého, kdo by si rád chtěl tuto
akci živě připomenout.
Milí čtenáři, přeji Vám do Nového roku 2020 hodně štěstí, hodně
krásných chvil a hlavně pevné zdraví.
Radovan Votava, senior

 SDH Šakvice
Bránicích a Mělčanech, kde si vyzkoušeli štafetu 4 × 60 m.
Loňský rok byl pro nás hlavně o tom, seznámit se s ostatními
a nabírání nových zkušeností. Přesto naši mladí hasiči podali

V úvodu bych rád uvedl, že Sbor dobrovolných hasičů, může
fungovat jen za podpory Obecního úřadu Šakvice, ať je to
prostor v budově Orlovny, kde máme klubovnu, nebo železný
šrot ze sběrného dvora. Této podpory si vážíme a děkujeme.
Každoročně k tomu přidáváme sběr železa, který sesbíráme

 Každému - co patří!

 Tříkrálová sbírka 4. 1. 2020

Tento krátký příběh píši proto, aby se NIKDO, NIKDY moc
NEPOVYŠOVAL! Je to už více let, seděla jsem u zmrzliny-býv.
stánek "U Elišky". Na zmrzku si přišli také 2 cizí chlápci, byli
to vyučení řemeslníci (dlaždič a obkladač) a rozdávali vizitky,
potřebovali v Šakvicích sehnat další kšefty. V jednom domě naproti stánku renovovali koupelnu a kuchyň a přitom mi nabídli,
abych se na vlastní oči přesvědčila, jací jsou DOBŘÍ. Proč ne,
daleko to nebylo, šla jsem. Jejich práce byla opravdu k OBDIVU,
což jsem POCHVÁLILA.Při odchodu jsme ještě rozmlouvali,
oni prý v rodině mají SAMÉ vyučené ŘEMESLNÍKY. Já jenom
špitla, že mám v rodině spíš SAMÉ VYSOKOŠKOLÁKY. Ten
jeden se uchechtl a řekl: "Zase JEDNI, co se jim NECHCE DĚLAT!" V ten moment jsem se vnitřně dost NAŠTVALA a vzpomněla, kolik práce a úsilí dá poctivé STUDIUM VŠ.V klidu
jsem odcházela, když tomu, co zkritizoval VŠ - zazvonil MOBIL.
V ten moment mně "bliklo", přistoupila jsem k němu a řekla:
"TELEFONOVAT NEBUDETE,až si ten MOBIL VYROBÍTE!!
Víte, to co vy používáte ke SVÉ práci, MUSELI VYMYSLET ti
tkzv.VYSOKOŠKOLÁCI, kterým se podle vás - NECHCE DĚLAT!!Používáte i jiné přístroje (např.míchačku, vrtačku,brusku.) Uchlubený chlápek dle mého - vesnický buran- dost zíral
a já v KLIDU - ODEŠLA.
KAŽDÉMU - CO PATŘÍ! (Mezi náma, taktéž vím, že některým
vysokoškolákům titul vůbec nepřísluší.)
(Buch.)

Vážení spoluobčané,
rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se letos aktivně zapojili do jubilejního 20. ročníku dobročinné akce pořádané
Charitou ČR. Výtěžek je tradičně určen na pomoc nemocným,
seniorům, handicapovaným a sociálně potřebným skupinám
lidí. Každoročně vybíráme i na faru.
Ve čtvrtek 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. Letos
vyhrála dvě děvčata (Vendula T. a Eliška Á.) v rámci brněnského
slosování MP3 přehrávač. Blahopřejeme jim!
V sobotu 4. 1. proběhla Tříkrálová sbírka v naší obci. Zapojilo
se dvacet dospělých a padesát dětí. Po skončení akce bylo připraveno občerstvení pro děti (pizza + čaj) i dospělé (káva/čaj)
v prostorách Orlovny. Občerstvení bylo hrazeno obecním úřadem - velký dík za podporu a spolupráci!
Poděkování patří i vedoucím skupinek, koledníkům a v neposlední řadě štědrým dárcům, kterých je stále dost. Věříme, že
děti a vedoucí skupin neztratí chuť, a zapojí se do Tříkrálové
sbírky i v příštím roce.
LETOŠNÍ VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY:
Charita 28 662 Kč
Fara
28 424 Kč
Organizátoři Tříkrálové sbírky v Šakvicích

 Docela jsem hleděla - (v Hustopečích)

Činnost mladých hasičů
Celoroční práce s mladými hasiči je podporována
Obecním úřadem a zejména samotnými rodiči mladých hasičů, kteří kromě
dozoru nad dětmi pomáhají s přenášením PS12 a
dopravou dětí na soutěže.
Tímto děkujeme.
Mladí hasiči se účastní
všech soutěží v požárním
útoku v rámci okresu a
dvou soutěží v okrese Brno-venkov a to v Nových

✂

pěkné výkony. Poslední soutěží v loňském roce pro nás byla
v Moravské Nové Vsi, závod jednotlivců v disciplíně TFA (nejsilnější hasič přežije). Musím zmínit výkon v kategorii mladší
žáci, kdy František Peška vybojoval 3. místo ze 45 soutěžících.
Musíme ale poděkovat i ostatním žákům za jejich výkony. Bylo
vidět, že do toho šli naplno a sáhli si až na dno svých sil. Na
závěr soutěžní sezony jsme uspořádali táborák s opékáním špekáčků a předáváním malých dárků těm, kteří se pravidelně soutěží účastnili.
Poslední schůzka mladých hasičů v roce 2019 proběhla 16. 12.,
procvičovali jsme vázání uzlů a nazdobili jsme vánoční stromek. Přišel i Mikuláš s čertem.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, jež podporují SDH Šakvice a do nového roku 2020, přeji hodně štěstí, zdraví a úspěchů,
bez požárů a pohrom.
f. p.

po obci, v roce 2019 to bylo na žádost některých občanů dvakrát. Samozřejmostí je, že všichni chodíme na brigády zdarma
a utržené peníze jsou uloženy na bankovním účtu SDH Šakvice
a následně je použijeme na vybavení. V současné době uvažujeme o koupi motorového kalového čerpadla. Toto čerpadlo se
využívá při čerpání vody ze zatopených sklepů a při povodních.
Vlastně to co vyhodíte, mi využijeme na nákup techniky, která
nám všem jednou může ušetřit hodně peněz a starostí.

Na podzim min. r. jsem seděla na lavičce u A.N. a čekala na
autobus -( H-Š ) Přicházely děti z MŠ ( či byly z Pastelek, či
z Rybiček, to nebylo podstatné. Ja POZOROVALA HLAVNĚ
UČITELKU. UKAZOVALA, VYSVĚTLOVALA, KLADLA
OTÁZKY,POSLOUCHALA jejich ODPOVĚDI i s nimi krátce
SOUTĚŽILA.Např. jsem zaslechla: jaké jsou to STROMY?Kolik ČERVENÝCH AUT projelo po Brněnské ulici? KOLIK nástupišť má A.N? JAKÝ PTÁK sedí na keři? Co se PRODÁVÁ
DOLE, co NAHOŘE v COOP? No byla prostě BEZVADNÁ,jako z písničky " Učitelka Josefína ústa nemá nikdy LÍNÁ........"
Od takové UČITELKY nepřijde dítě jenom POHLÍDANÉ, ale
také NAUČENÉ !
(Buch.)

 Výšlap na Palavu

PŘIHLÁŠKA NA TŘÍKRÁLOVÉ KINO
(nutno odevzdat nejpozději do středy 27. 3. p. uč. Brúčkovi)

Účast byla letos rekordní, zúčastnilo se také větší množství přespolních než v minulých letech.
V sokolovně se potom sešlo 8 gulášů k ochutnání, spousta slaných i sladkých dobrot.
Přítomní si následně zahráli deskové hry, stolní tenis, badminton a šipky.
V. Nevěděl

Jméno:________________________________________
Všichni, kteří se zúčastnili tříkrálového koledování, zejména koledníci malí i velcí, jsou jako poděkování zváni do zrekonstruovaného kina v Hustopečích, Dukelské nám. 15, Hustopeče).
Bude pro Vás přichystán rodinný film YETI – Ledové dobrodružství. Dopravit se musíte sami, lístky budou až na místě!!
Akce proběhne v sobotu 6. 4. v 10.00 hodin Kino Hustopeče
Zúčastním se x Nezúčastním se

_____________________

zakroužkujte
Pokud se zúčastní i někdo

podpis zák. zástupce

z dospělých, kteří chodili
koledovat, zapište své jméno
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 Klub Šakvice, z.s. pro malé a velké lidi
Přívesnické tábory Šakvice
V minulém roce mohly děti navštěvovat Přívesnický tábor
v krásném koutu naší obce. Děkujeme tímto za pomoc s organizací, provozem a zkrátka vším co se muselo zařídit, přivézt
nebo postavit. Náš dík patří obci, panu ing. Zdeňkovi Jakubčíkovi, manželům Kosmačkovým a v neposlední řadě rodičům za
důvěru. Zvláštní dík patří Sokolu Šakvice za půjčení Sokolovny,
v horkých dnech to byla záchrana a super odreagování u úžasných divadelních představení. Těšíme se v tomto roce opět mezi
vinohrady.
Termíny: 27. 7.–31. 7. a celý srpen vždy od pondělí do pátku.
Bližší informace na klubsakvice@gmail.com
nebo na klubsakvice@email.cz

Rozloučení s prázdninami
Poslední prázdninový víkend jsme se rozloučili s prázdninami, jak se patří. Bavila nás krásná naučná procházka obecním
hájkem, pokračující průchodnou Hlubokou a končící na tábořišti u týpek, kde probíhaly Přívesnické tábory Šakvice. Začátek
trasy jsme zvolili u kaštanu na konci ulice Podzahrady. Tam byl
připraven košík s hlasovacími kartičkami potřebnými k naučnému kvízu. Také se zde účastníci rozhodli, kudy půjdou, jestli
méně náročnou polní cestou rovnou pod hlubokou nebo obecním hájkem. Ale i ta se poté napojila pod Hlubokou, kde byly
připraveny otázky o našem ptactvu. Proč právě o ptactvu? Protože jsme zároveň vyhlásili soutěž o nejkrásnější šakvické krmítko. Poutníci se hlubokou vyšplhali až k tábořišti, kde na děti
čekala nejen sladká odměna a táborák, ale také spousta zábavných aktivit. Od kompletování ptačích trojpexes, přes kresbu na
dřevěná kolečka, až po objevování přilehlého lesíku. K táboráku
patří i kytary a tak to nebylo jinak ani v tento den. Děkujeme
tímto našim muzikantům ze Šakvic 2 BÁBY, které můžete potkávat pravidelně u Kosmačků. Díky také patří klukům z Akce
v Šakvicích za nařezané dřevo a kolečka na tvoření. A samozřejmě naší obci za podporu a zapůjčení lavicových setů. Moc
si pomoci vážíme.

Hluboká
Jsme nesmírně rádi, že se nám společně podařilo vyčistit Hlubokou. Nebýt ochoty a zapálenosti paní starostky, sami s dětmi
bychom to nezvládli. Vždyť na prokousání šípkové stěny byl potřeba doslova malý tank. Ale ani tento úžasný stroj si neporadil
s dráty a pletivem odhozenými v keřích. Ty se zamotaly do tlamy
stroje a bylo na chvíli po parádě. Doslova napínavý boj s drátem
dopadl dobře, keřožrouta se podařilo vysvobodit a poslat ho znovu do práce. Jakmile byla stezka průchodná, přišly na řadu děti
s pytli na odpadky. A nebylo jich málo. Děkujeme ještě jednou
paní starostce za tento společný projekt a těšíme se na další.

Drakiáda
Byl to doslova dračí úlet. Ráno se nepohnul ani lísteček a už
to vypadalo, že si pořádně zaběháme. Vítr jsme si objednali
od 15 do 17 hodin. A povedlo se. Jakmile začaly děti přicházet
k registraci, začalo krásně foukat, a opravdu to vydrželo do
17 hodin. Překvapení skryté v hliněném dračím vejci se dětem
moc líbilo. Hlavně dobývání a napětí, jaký dráček bude uvnitř.
Také si mohly vybrat dřevěnou medajli s drakem, nebo letecký průkaz. V 16 hodin proběhl společný start, při kterém jsme
hledali vítěze pro naše tři kategorie. Nejdéle letící drak, drak
domácí výroby a drak, který vylétl nejvýš. Čokolády s malými
diplomy jistě potěšily. Ani ostatní malí a velcí nepřišli zkrátka,
teplý čaj, napečené a nasušené dobroty přišly vhod. Dekujeme
maminkám za pomoc s tímto minibarem. Letu zdar.

Strašidlácká diskotéka
Začátkem listopadu si mohla strašidla a strašidýlka pořádně zatančit ve stylově vyzdobené sokolovně. Soutěže ve stejném duchu,
doprovázené bubu písněmi, prokládaly taneční večer. Nechyběl
tanec s kostlivcem, hádání ukázek z pohádek, týmový úkol, kde
děti hledaly a skládaly kostru. Nakonec se děti prolétly s netopýrem u nohy a navzájem si je při hudbě chytaly. Sladkou odměnu dostaly vždy všechny děti, které se zapojily do soutěží. Velkými
pomocnicemi byly animátorky Léňa a divá Dráha. Strašidlácký
fotokoutek byl k dispozici vedle baru i s malými papírovými strašidýlky. K mlsání v bufetu jste mohli nalézt tradiční strašidelné
dobroty od maminek za dobrovolný příspěvek. Nechyběly ani
stylové nápoje s originálními názvy jako upíří krev, hejkalovy
sliny a vodníkovy slzy. S výčepem jsme si nechali pomoct od
odborníka z vedlejšího pohostinství. Dalším překvapením byla
i možnost zakoupení cukrové vaty. Děkujeme všem maminkám
za pomoc, jak s přípravami, tak i s programem a úklidem.

Lampionový průvod a vyhlášení šakvického krmítka
Jelikož jsme tyto dvě akce spojili, musela se změnit trasa průvodu z obvyklé procházky obcí na dobrodružnou výpravu za
krmítky cestou k přívozu. Z počátku se zdálo, že krmítka ani
nenajdeme, ale děti s lampiony a lucernami hledání ve tmě vzaly
vážně a moc je to bavilo. U všech krmítek byla velká papírová
čísla. Celkem se do soutěže zapojilo 9 rodin. Při cestě zpět už
bylo u kaštanu připraveno hlasování a teplý čaj na zahřátí. Bylo
to těsné, ale nakonec vyhrálo krmítko vnoučků paní starostky
vyrobené z pařezu. Děkujeme všem za účast.
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Jarmark a ježíškova dílnička
I na loňském koštu mladých vín jsme se zapojili do tradičního
vánočního jarmarku a tvoření.
Děti si nakonec mohly pohrát a odpočinout u pohádky v sou-

kromém salonku vedle pódia. Děkujeme obci za podporu na
zakoupení výtvarných potřeb a Akcím v Šakvicích za pozvání.
ŠAK VÍCE toho dokážeme spolu.
Za Klub Jarmila Hutrová, Drahomíra Papežová
a Lenka Podborská

 V prostorách po bývalé knihovně se zabydlují pohádkové bytosti
Přicházím do místnosti plné věcí a současně ještě prázdné, jako
při stěhování. Rozpracované textilní materiály, kartony, barvy
a lepidla, kusy nábytku, kulisy. Plán na výstavu pohádek a strašidel je už ale v představě paní Majky Lexové celý hotový, protože
popisuje s nejmenšími podrobnostmi, kde co bude stát, kde jaká
postava, co ještě chybí, které detaily zbývá dodělat, jako kdyby
popisovala, co již vidí kolem sebe…To, o čem mluví a o čem
já zatím jen poslouchám, je barevný pohádkový svět s postavičkami, které zahřejí dospělé vzpomínkou na dětství, ale děti
dokážou možná vkročit přímo do něj, jako by byl opravdový.
Leckteré postavy jsou totiž větší než samy děti a co teprve drak,
který se bude muset moc snažit, aby se do místnosti vůbec vešel.
Paní Majka ze Šakvic pochází a nedávno se z Vysočiny přistěhovala zpět do rodného kraje, do Rakvic. O volných prostorách po
bývalé knihovně se dozvěděla od paní starostky, potom, co se
nepodařilo prostor využít pro jinou výstavu.
Jak vznikl ten nápad, vyrábět si pohádkové postavy?
Jednou jsem od kamarádek dostala figurku čarodějnice, byla z vatelínu, asi
půlmetrová. Tehdy byla
taková móda, že všude byly
čarodějnice. Podle ní jsem
to začala zkoušet, protože
se mi líbila, pro sebe, prostě
jen tak pro radost. Vždycky jsem od malička malovala, pořád něco tvořila a
vždycky jsem měla takovou
touhu vytvořit pohádkový
svět, něco jako je třeba Disneyland.
Mluvila jste o Vaší první
postavě, skřítkovi…
Synovi byly tehdy tři roky
a dal mu jméno Pinkaka.
A i když se mi některé starší loutky nelíbí, tak tenhle, když ho
obnovím, bude pořád pěkný a na výstavě bude mít své místo.

Musela to být cesta pokusů a omylů, začít jako samouk …
Určitě byly loutky, které se mi nedařily, ale
vždycky když něco dělám a nejde to, tak se
snažím to předělávat do
té doby, dokud si neřeknu „šlo by to“ nebo „je
to moc pěkný“. Něco se
třeba povedlo napoprvé, něco ne. Někdy to
jde samo, ale některé
tváře se šijí ručně a pak
stačí špatně zatáhnout
nit a už je křivý obličej. Není také všechno
z vatelínu, někde používám i molitan a s tím se
pracuje hůř. Ale jsou to
pohádkové bytosti, tak
nemusí mít lidský obličej. Některé jsou zvláštní, spíš až příšerky. Třeba tahle čarodějnice se
mi nepovedla, protože
vypadá moc hodná. Teď dělám třeba rytíře s dračí useknutou
hlavou.
Protože Vánoce nebylo možné stihnout, počítáte s otevřením
pohádkových dveří v termínu velikonočním?
Doufám, že Velikonoce stihnu, nebo pak ještě by to mohl být
Den dětí, ale to je dlouho, to by byla škoda.
Jakou formou plánujete otevírat, přemýšlela jste o tom?
Vůbec, normálně odemknu. Nebo možná zorganizuje něco obec.
Pro koho je výstava určena, koho si myslíte, že by mohla zaujmout?
Hlavně pro děti předškolního věku a na prvním stupni. Třeba já
jsem pohádková do teď, miluju pohádky, na jakoukoliv výstavu
loutek se hned ženu. Asi jak kdo.
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Některé Vaše loutky byly už k vidění i jinde…
Nejvíc asi na hradě Svojanov, tam byly vystavené rok. Bohužel
klima přes zimu jim nesvědčilo, některé byly i hodně poškozené
a výstava se musela stáhnout. Pak nějaká víkendová ve Svratce,
nebo v pohádkovém domě Vítězslavy Klimtové. Pracovala jsem
také jako aranžérka, kde jsem své loutky využívala v rámci své
práce a vystavovala je tak ve vitrínách v Hlinsku.

ohraničení, na strop koupíme síť, mezi ni třeba motýlky nebo
kytky. Ještě uvidíme, jak to dopadne. Máme tady taky perníkovou chaloupku, tu bude potřeba taky ještě předělat, aby byla lépe
průchozí.
A rodiče budou taky procházet? Je dost malá.
Ne, ti ji můžou obejít. To bude lepší, než aby se nám tam zašprajcli. 😊

Musíte mít pohádkový svět hodně ráda, protože vím, že jeho
budování u nás věnujete skoro veškerý volný čas. Při zaměstnání to musí být náročné.
Ano, je to časově hodně náročné, ale baví mě to. Nejvíce práce
mi dá namalovat těch padesát pláten (2x2metry), které budou
součástí výstavy. Loutky tvořím z různého materiálu, z vatelínu,
molitanu, nebo kašírováním. Tyto techniky jsou časově také náročné a pracné. Miluji děti a baví mě tvořit pro ně pohádkový
svět a vidět jejich rozzářené oči. Také proto jsem vedla kroužek
Pohádkový svět, kde jsme malovali, povídali si o pohádkách
a tvořili různé pohádkové postavičky.
Na kroužku jsem měla své dvě pohádkové postavičky – andílka
Gabriela a čertíka Bertíka. To měly děti moc rády, když jsem
s nimi promlouvala přes ty dva. Pracovala jsem také v Němčičkách v Domovince, kde jsem se seniory dělala aktivity pro volný
čas. Byla to moc krásná práce a uvědomovala jsem si, jak jsou za
to vděční a jak moc je to baví.
Vždycky předtím, než dám něco na plátno, musím si to namalovat, loutky taky. Teď jsem dokonce napsala takovou pohádku
a k ní vyrobila i loutky, jmenuje se Pohádka Modrých hor. Chtěla jsem ji vydat jako knížku, než se to tady otevře, ale to se bohužel nepodaří, tak možná do příštích vánoc. Je to takový delší
příběh – o pohádkovém domě.

Nechci prozrazovat, co ve Vašem kouzelném světě uvidíme,
abychom se více těšili na překvapení, jen možná to, že prostor
je větší, než jsem čekala.
Já si taky myslím. Využije se i sklep, kde máme peklo. Možná
do budoucna by šlo pracovat i s prostorem dvora, dát tam třeba
lavičky atd.
Před budovu bychom ještě rádi dali něco na kola, pro cyklisty. A
ještě zbývá vyrobit poutač. Bude to všechno ještě pěkně náročné
a drahé. Už jenom že každá pohádka musí být osvětlená. No
a do pekla bych ráda dala také nějaké ozvučení. Taky webové
stránky bude třeba udělat, je toho hodně.
Na konci děti čeká krásná návštěvní kniha, do které mohou
samy také něco hezkého namalovat…
Ano, nebo napsat přání, to je totiž kniha přání. A u ní se s dětmi
rozloučí víla.
Rozhovor vedly Majka Lexová a Zuzana Francová

 Novinky z pošty

Z mého pohledu se Vám finanční náklady nejspíš vůbec nemůžou vrátit. Nejedná se asi o komerční projekt.
Určitě ne. To je spíš srdeční záležitost. Ale byla bych ráda, kdyby
aspoň něco se vrátilo a tím pádem já bych měla víc volnosti,
abych mohla dělat další nové loutky, ještě dokonalejší, nebo staré předělat. Případně se věnovat jenom tomu a zdokonalovat se,
zkoušet nové techniky, třeba kašírování, a zvětšovat pohádkovou výstavu.

Od února 2020, se mění ceny známek a systém doručování obyčejných listovní zásilek. Známka A má hodnotu 26 Kč a zásilky
s touto známkou jsou doručeny expresně, tedy do druhého dne.
Novinkou jsou známky B, za cenu 19 Kč. Zásilky s touto známkou jsou doručovány obden.
Svobodová Kateřina

Co je/bylo pro Vás na tomto projektu nejtěžší?
Nejtěžší bylo sestavit přesně návrh celé téhle výstavy. Chtěla
jsem, aby byl pohádkový svět průchozí, ale ten prostor se mi
zdál malý (teď už se mi nezdá malý). Nevěděla jsem si rady, jak
ho procházet, aby se tam vlezly všechny ty loutky. No a nakonec
přišel synovec Lukáš, který mi fandí, a pomohl mi s tím. Celé
mi to navrhl, já jsem byla úplně bezradná. Kulisy se mi zdály
jako nejlepší nápad, každá část pohádkového světa bude mít své

„Závist je skrytý obdiv“
Dánský filozof Søren Kierkegaard (Buch.)
„Ten, kdo zná všechny odpovědi, nedostal všechny otázky!“
Čínský filozof Konfucius (Buch.)
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VÍTÁNÍ OBcÁNKu 2019

Tomáš Kadlec

Greta König

Darek Kotouček

Veronika Pelcová

Viktor Novák

Hanka P išše

Šimon Neuman

Martin Novotný

Tereza Talábová

Ondřej Svoboda
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