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„Zima jak má být!
Rybník se stal kluzištěm
pod nebem
pro malé i velké
hokejisty a
krasobruslaře.“

Redakční rada
a zastupitelstvo obce
přejí všem občanům krásné jaro.

příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

3745

Deník
starostky

Poděkování

starostky

Radku Dostoupilovi (na ul. Hlavní) za věnování krásného
vánočního stromu.

 Vážení spoluobčané,
máme za sebou rok 2020, který poznamenal určitým způsobem každého z nás. Pevně věřím, že letošní rok bude lepší, že
se nám podaří zvládnout současnou pandemii, věřím, že opět budou děti chodit do školy, budeme moci cestovat, obnoví
se kulturní, společenské a sportovní akce.
I když to byl velmi těžký rok, snažili jsme se pokračovat v práci a dokončit projekty, které jsme si dali do rozpočtu. V posledním čísle zpravodaje jsme shrnuli akce, které se nám podařilo zrealizovat do léta 2020. Do koce roku 2020 jsme ještě
dokončili rekonstrukci chodníku na ul. Výhon, ve spolupráci
s obcí Zaječí byla provedena rekonstrukce části vozovky vedoucí z naší obce do Zaječí, pokračovali jsme v rekonstrukci
dílen v areálu družstva. Na podzim byla provedena výsadba
stromů Za školkou, pod Isidorem, na fotbalovém hřišti, podél
komunikace k myslivně a byl zahájen rozsáhlý projekt USES 3
(Územní systém ekologické stability), který řeší další výsadby
v okolí obce Šakvice.
V letošním roce je pro nás prioritou výstavba nové MŠ, která
by měla být zahájena na jaře tohoto roku. Současně zpracováváme projekt na rozšíření ZŠ o 1 třídu. V letošním roce chceme dokončit rekonstrukci sklepních prostor v základní škole,
kde by měla být jazyková a počítačová učebna.
Kromě těchto akcí máme v plánu zbudovat nový chodník na
ul. U hřiště, parkování u hřbitova.
Podali jsme žádost o dotaci na rekonstrukci komunikace Na
Pustých a na nový chodník na ul. Dlouhá. Pokud budeme
úspěšní, realizace by měla být na podzim tohoto roku, nebo
na jaře roku 2022.
Zpracováváme projekty na chodník na ul. Novomlýnská, Pekařská, Podzahradská a na propojení ul. Výhon a Na Pustých.
Máme v plánu provést opravu všech křížů v okolí obce - včetně kulturních památek. Byla podána žádost o dotaci.
V letošním roce jsme museli zdražit poplatky za odvoz popelnic na 600,00 Kč/osoba. Je to z toho důvodu, že od 1.lena 2021
platí nový zákon o odpadech, který bude mít velký finanční
dopad na obce. Postupně zdražuje likvidaci odpadů, omezuje
skládkování, zpřísňuje množství vyprodukovaného směsného
odpadu od občana.
Do budoucna se počítá s čím dál větším tříděním odpadu a
s jeho postupnou recyklací. Bude vyvíjen stále větší tlak na
to, aby občané odpad třídili a budou postihování ti, kteří vyprodukují víc nevytříděného odpadu, tzn. budou platit vyšší
částky za svoz popelnic. V současné době pro nás zpracovává
svozová firma statistiku, takže máme přehled o tom, kolik odpadu vyprodukují jednotlivé domácnosti. V měsíci prosinci
jsme provedli namátkovou kontrolu popelnic a zjistili jsme,
že se v nich nachází ještě spousta nevytříděného odpadu. Postupně budou během roku prováděny další namátkové kontroly a tyto popelnice nebudou odvezeny.
Další věc, která se běžně stává a bohužel, to musím neustále
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Neinvestiční přijaté transfery - volby, jednorázový příspěvek
obcím od státu
Neinvestiční přijaté transfery -LBC, LBK
Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES II
Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES III

4111
4116
4116
4116

Neinvestiční přijaté transfery - výsadba kolem rybníka
Neinvestiční přijaté transfery ze SR- SDV
Neinvestiční přijaté transfery - kompostéry

4116
4112
4116

Investiční přijaté transfery ze SR
DOTACE CELKEM
Příjmy celkem

4216

VÝDAJE

PŘÍJMY
Daň z příjmu FO placená plátci
Daň z příjmu FO placená pooplatníky
Daň z příjmu FO vybírání srážkou
Daň z příjmu právnických osob

1111
1112
1113
1121

Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ZPF
Poplatek za likvidaci TKO
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství

1122
1211
1334
1340
1341
1343

Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za povolení k vjezdu
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů- pronájem MND a.s.

1342
1346
1356

Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitých věcí
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
splátka, půjčky - fara
příjmy z prodeje zboží - prodej tur. pohlednic
příjmy z poskytování služeb a výrobků- prodej staré dlažby

1361
1381
1511

2141
2219

Příjmy z poskytování služeb - stočné
Záležitosti pošt
vratky energií po převodu MŠ
Ostatní zájmová činnost - posilovna
příjmy z pronájmu - pronájem Orlovna, vratka energií Orlovna

2321
2411
3111
3429
3613

příjmy veřejné osvětlení - vratka energií, pojistná náhrada sloup
VO cyklostezka
pronájem hrobu
Inženýrské sítě - pronájem plynovodu

3631
3632
3633

2111
2132

Komunální služby - příjmy z věcných břemen
Komunální sužby – pronájem pozemků- Cípy, zem. pozemky
příjmy z pronájmu nemov.- budova bývalé knihovny

3639
3639
3639

2119
2131
2132

vratka energií
příjaté nekapitálové příspěvky–Sběr. dvůr energie vratka záloh
příjmy z poskytování služeb - zpětný odběr elektrozařízení
příjmy z poskytování služeb - zpětný odběr Elektrowin
příjmy z údržby zeleně
Požární ochrana - hasiči- příjem z prodeje železa

3639
3723
3724
3725
3745
5512

2324
2324
2111
2111
2111
2111

přijaté nekapitálové příspěvky - vrácení energií záloh
Příjmy z úroků
ostatní přijaté vratky transferů
Převody fondům - Fond obnovy, soc. fond
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Prodej pozemků
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

6171
6310
6402
6330

2324
2141
2229
4134

3639
3745

3111
3113

Neinvestiční přijaté transfery - volby, jednorázový příspěvek
obcím od státu
Neinvestiční přijaté transfery -LBC, LBK
Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES II
Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES III

4111
4116
4116
4116

 Poplatky na rok 2021

Neinvestiční přijaté transfery - výsadba kolem rybníka
Neinvestiční přijaté transfery ze SR- SDV
Neinvestiční přijaté transfery - kompostéry

4116
4112
4116

Poplatky je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou
přímo na obci v úřední dny od 1. 2.‒28. 2. 2021.
Vzhledem k celostátním omezením prosíme o upřednostňování platby na účet.
POPELNICE: 600,- Kč/osoba/rok
PES: 100,- Kč
DRUHÝ A DALŠÍ PES: 150,- Kč
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)
Pro správné přiřazení platby je nutné uvádět variabilní symbol ve správném formátu.

Investiční přijaté transfery ze SR
DOTACE CELKEM
Příjmy celkem

4216

3 334 000,00
0,00
450 000,00
2 704 000,00
1 000 000,00
9 900 000,00
50 000,00
892 000,00
29 000,00
4 000,00
17 000,00
45 000,00
79 500,00
34 000,00
85 000,00
1 150 000,00
19 773 500,00

2420
2112
2111
2111
2111
2324
2111

60 000,00
4 000,00
3 000,00
2 500 000,00
30 000,00
0,00
10 000,00
20 000,00
0,00
500,00
275 000,00
2 240 000,00
650 000,00
20 000,00
5 000,00
0,00
4 000,00
100 000,00
2 000,00
60 000,00
5 000,00
100,00
0,00
655 000,00

Ostatní činnost v lesnictví - biokoridor - LBC+LBK, ÚSESII, ÚSESIII
Vnitřní obchod - směrovky v obci
Silnice
Výstavba chodníků - U hřiště, Novomlýnská, parkoviště u
hřbitova
Dopravní značení v obci - ul. Kopeček, radar
Dopravní obslužnost - IDS JMK
Pitná voda - opravy
Odvádění a čištění odpadních vod, provoz, drobné opravy

1032
2141
2212

7 000 000,00
5 000,00
150 000,00

2219
2229
2292
2310
2321

Vodní díla v zemědělské krajině - rybník - nájem, čištění
Záležitosti pošt
Mateřská škola- výstavba MŠ

2341
2411
3111

Základní škola - provoz, proj. dokumentace přístavba školy
Provoz knihovna, nákup nových knih
Činnost muzeií
Vydání knihy, pohlednice
Ostatní záležitosti kultury - kronika
Příspěvek fara

3117
3314
3315
3316
3319
3330

Rozhlas - opravy rozhlasu
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků- zpravodaj
Kultura - údržba krojů, chlapecký kroj, setkání důchodců, vítání
Sportovní zařízení v majetku obce- energie, údržba
Ostatní tělovýchovná činnost - sokolovna
Využití volného času mládeže- revize hřišť

3341
3349
3399
3412
3419
3421

Dotace spolkům obce
Nebytové hospodářství Orlovna-provoz budovy, energi, opravy
Veřejné osvětlení - opravy, vánoční osvětlení
Pohřebnictví

3429
3613
3631
3632

1 600 000,00
0,00
74 350,00
20 000,00
1 150 000,00
15 000,00
26 000,00
11 000 000,00
2 450 000,00
140 000,00
0,00
0,00
27 000,00
50 000,00
50 000,00
60 000,00
85 000,00
150 000,00
0,00
10 000,00
60 000,00
150 000,00
250 000,00
20 000,00

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

3636

148 000,00

3639
3721
3722
3723
3725

3 864 059,00
20 000,00
1 200 000,00
300 000,00
1 200 000,00

Komunální služby a územní rozvoj - provoz služeb, údržba,
oprava dílen v areálu družstva, nákup pozemků, ESET,
pracovníci
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů- TKO
Separovaný odpad- Sběrný dvůr - provoz, údržba, pracovník
Kompostéry, kontejner na textil - dotace + náklady obce
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - materiál, květiny, výzdoba,
výsadba strom, praocvníci
sociální pomoc- Svaz tělesně postižených příspěvek
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - hasiči - JSDH Šakvice, příspěvek hasiči
Zastupitelstvo obce
Volby do Evropského parlamentu
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finannčích operací
Pojištění funkčně nespecifikované- pojištění obce
Převody vlastním fondům- fond obnovy ČOV
Ostatní finanční operace- DPH, DPPO
Vratka za volby do Evropského parlamentu
VÝDAJE CELKEM
Třída 5 -Běžné (nenvestiční) výdaje
Třída 6 - Kapitálové (investiční) výdaje
Třída 8 - Přebytek hospodaření minulých let
Třída 8 - Financování

6 643 600,00

50 000,00
0,00
50 000,00

1 500,00
748 828,00
262 265,00
4 000 000,00
225 716,00
320 000,00
1 000 000,00
0,00

3745
4329
5212
5512
6112
6117
6171
6310
6320
6330
6399
6402

VÝDAJE

Zveřejněno i elektronicky: 27.01.2021
1032
2141
2212

7 000 000,00
5 000,00
150 000,00

2219
2229
2292
2310
2321

Vodní díla v zemědělské krajině - rybník - nájem, čištění
Záležitosti pošt
Mateřská škola- výstavba MŠ

2341
2411
3111

Základní škola - provoz, proj. dokumentace přístavba školy
Provoz knihovna, nákup nových knih
Činnost muzeií
Vydání knihy, pohlednice
Ostatní záležitosti kultury - kronika
Příspěvek fara

3117
3314
3315
3316
3319
3330

Rozhlas - opravy rozhlasu
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků- zpravodaj
Kultura - údržba krojů, chlapecký kroj, setkání důchodců, vítání
Sportovní zařízení v majetku obce- energie, údržba
Ostatní tělovýchovná činnost - sokolovna
Využití volného času mládeže- revize hřišť

3341
3349
3399
3412
3419
3421

1 600 000,00
0,00
74 350,00
včetně cizinců
20 000,00
1 150 000,00
15 000,00
26 000,00
11 000 000,00
2 450 000,00
140 000,00
0,00
0,00
27 000,00
50 000,00
50 000,00
60 000,00
85 000,00
150 000,00
0,00
10 000,00

 Statistika

Počet obyvatel k 31. 12. 2020 vzrostl na 1530
s trvalým pobytem v obci.

Zemřelo:

17

Narozeno:

14

Přistěhováno:

57

Odstěhováno:

20

5169

850 000,00
5 000,00
50 000,00
500 000,00
1 300 000,00
0,00
2 150 000,00
1 000,00
40 000,00
655 000,00
2 200 000,00
0,00
39 025 409,00
26 054 409,00
12 971 000,00
6 000 000,00
0,00

Obec Šakvice
mámá
dlouhodobou
pohledávku
(ČOV), která
je pravidelně
do roku
2021. do roku 2021.
Obec
Šakvice
dlouhodobou
pohledávku
(ČOV),
která jesplácena
pravidelně
splácena
Schváleno v Zastupitelstvu
dne 21.01.2021
usnesením
č. 3/21/Z15
Schváleno
v Zastupitelstvu
dne 21.
01. 2021
usnesením č. 3/21/Z15.
Zpracovala: Petra
Hollá,Hollá,
účetní účetní
Zpracovala:
Petra
Zveřejněno i elektronicky: 27. 01. 2021

6 558 309,00
33 025 409,00

Ostatní činnost v lesnictví - biokoridor - LBC+LBK, ÚSESII, ÚSESIII
Vnitřní obchod - směrovky v obci
Silnice
Výstavba chodníků - U hřiště, Novomlýnská, parkoviště u
hřbitova
Dopravní značení v obci - ul. Kopeček, radar
Dopravní obslužnost - IDS JMK
Pitná voda - opravy
Odvádění a čištění odpadních vod, provoz, drobné opravy

1 500,00
748 828,00
262 265,00
4 000 000,00
225 716,00
320 000,00
1 000 000,00
0,00
6 558 309,00
33 025 409,00

Schválený rozpočet na
rok 2021

položka

opakovat, je přísně zakázáno dávat odpad mimo kontejnery.
Tzn. pokud nesete vytříděný odpad např. plast, sklo atd. ke
kontejneru, a ten je plný, nesmíte odpad uložit vedle kontejneru, ale odnést ho na sběrný dvůr nebo počkat až budou nádoby na tříděný plast prázdné. Ukládání odpadu mimo kontejnery je považováno za
černou skládku a každý
takový přestupek bude
přísně postihován.
V dnešní době má každý
občan možnost odvézt
odpad 3x týdně na sběrný dvůr, 1x v měsíci se
provádí svoz plastu, 1x
v měsíci se provádí svoz
papíru, 2x v měsíci je
svoz popelnic a svoz BIO
popelnic. Po obci máme
několik sběrných míst,
kde může dávat plast, sklo, plechovky a BIO. Kontejnery na
papír se zrušily, protože kolem nich byl neustálý nepořádek.
Na sběrném dvoře máme vymezeno místo, odkud si můžete
zdarma odnést věci, které sem občané přivezli. Pokud jsou
v dobrém stavu, dáváme je do regálu, aby mohly posloužit
někomu jinému. V poslední době je tato služba hodně využívána.

Stočné na rok 2021
Za 1 m3 50,98 Kč bez DPH, s DPH 56,07 Kč.

2

Název

0,00
50 000,00

 Schválený rozpočet Obce Šakvice na rok 2020
Schválený rozpočet Obce Šakvice na rok 2021

3113

Drahomíra Dirgasová
starosta obce

Sňato:

Poděkování

Znělky v rozhlase:
Jistě jste zaznamenali, že hlášení obecního rozhlasu
začíná novými znělkami. Tyto znělky pro nás nahrála
skupina Srdce ze Šakvic pod vedením
Mgr. Miroslava Brúčka.
Za pěkné znělky moc děkujeme.

3

 Oprava komunikace

 Rekonstrukce chodníku na ul. Výhon

 Výsadby

 Oprava křížů v okolí obce

Koncem roku 2020 jsme se dohodli s obcí Zaječí na opravě
části komunikace vedoucí ze Zaječí do Šakvic. Každá obec
provedla opravu části úseku této komunikace. V letošním roce
bychom rádi pokračovali v dalších úsecích směrem k obci.

Ve druhém pololetí roku 2020 proběhla rekonstrukce chodníku na ul. Výhon.

Na podzim roku 2020 jsme opět pokračovali ve výsadbách
stromů. Další výsadby byly provedeny:
Pod Isidorem, v okolí hřiště, směr Zaječí, USES 3, ul. Za školkou. Děkujeme panu Jiřímu Filipovi, který zdarma dodal sazenice oskeruší.

V roce 2011 jsme v okolí obce a na hřbitově opravili kříže,
k opravě zůstalo ještě 8 křížů, které bychom chtěli opravit v letošním roce.
Podali jsme žádost o dotaci na opravu 8 křížů v okolí obce.
Maximální výše dotace je 200 000,00 Kč.
Současně v letošním roce plánujeme provést údržbu a očištění všech křížů, které byly opraveny v roce 2011, včetně
kulturních památek: Sv. Isidora, Nejsvětější Trojice. Také řešíme opravu podstavce kulturní památky sv. J. Nepomuckého
s prosebnicí, která byla opravena před 20 lety.
Tímto žádáme občany, kteří mají o původu křížů nějaké
informace, příp. fotografie, aby nás kontaktovali. (Např. kdo
a kdy je nechal postavit).

 Prodloužení vodovodu

Na podzim roku 2020 bylo provedeno prodloužení vodovodu
na ul. Přívozní.

 Kompostéry
Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Obdrželi jsme dotaci na zakoupení 250 kompostérů o objemu
1000 litrů a jednoho kontejneru na textil z programu 11531
Operační program životního prostředí 2014‒2020, poskytovatel Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65,
10010 Praha 10, Evidenční číslo EDS/SMVS:115D314010639,
Registrační číslo MS2014+: : CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013
168 ve výši 999 702,00Kč, vlastní zdroje 176 416,- Kč.
Dotace je poskytnuta za účelem realizace projektu „Kompostéry pro Šakvice“, v rámci OPŽP, prioritní osy 3 - Odpady
a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifické cíle
3.1 – „Prevence vzniku odpadů.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele kompostérů a kontejneru na textil.

Díky umístění kompostérů na zahrady občanů se omezí produkce bioodpadů, sníží se podíl biologicky
rozložitelných odpadů ve směsném komunálním odpadu, zamezí se nevhodnému nakládání s biomasou (pálení) a celkově
se organický odpad lépe využije.
Kompostéry budou dodány do domácností zdarma na základě smlouvy o výpůjčce. Žádáme občany, kteří mají zájem o kompostéry, aby se nahlásili na obecním úřadě.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je předcházení vzniku odpadů (bioodpadů
a textilu) v zájmovém území, rozšíření sběru použitého textilu za účelem jeho opětovného využití, zamezení nevhodným či nelegálním způsobům likvidace BRKO a v neposlední
řadě navracení živin do půdy pomocí kompostu vytvořeného
z rostlinných zbytků zkompostovaných v kompostérech pořízených v rámci projektu.
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 Přístavby MŠ

 Ze života ZŠ a MŠ Šakvice
◼ D1.1

architektonicko stavební řešení: Ing. arch. Jakub
Muroň, 548 216 533, muron@arch77.cz
◼ D1.2 stavebně konstrukční řešení Ing. Ivo Lukačovič,
732 866 299, lukacovic@liprojekt.cz
◼ D1.3 požárně bezpečností řešení: Ing. Zdeněk Čejka,
602 728 316, zdenek.cejka@volny.cz
◼ D1.4a vytápění, větrání: Ing. Josef Hejč, 724 925 292,
jhejc@sudop-brno.cz
◼ D1.4e zdravotně technické řešení: Ing. Pavel Stavjaník,
730 413 751, p.stavjanik@gmail.com
◼ D1.4g elektroinstalace: Ing. Josef Zuček, 739 733 066,
szelektroprojekce@gmail.com
◼ D2.1 komunikace, sadové úpravy A77 architekti,
548 213 6533, arch77@arch77.cz
◼ PENB: Ing. Stanislav Junga, 548 216 533, arch77@arch77.cz
◼ studie osvětlení: Ing. Petr Suchánek, 605 513 322,
info@petrsuchanek.cz

Novostavba přístavby mateřské školy v Šakvicích rozšiřuje kapacitu MŠ o jednu třídu pro max. 28 děti. Jedná se o jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu s plochou střechou
s extenzivní zelení, rozpočet cca 10 mil. korun. V současné
době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavba
by měla být zahájena 03‒04/2021 a ukončena nejpozději do
30. 5. 2022.
1.3 údaje o zpracovateli společné dokumentace:
zpracovatel: ateliér A77 ARCHITEKTI, Taussigova 21, Brno
zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk Bureš
autorizace: ČKA 01461

a kulturní akce musely být z epidemiologických důvodů zrušeny. A to od divadelního představení, přes výukové sférické
kino až po tradiční lyžařský kurz. S otazníkem je realizace
plaveckého výcviku, který by měl začít v březnu.
V mateřské škole je provoz nepřerušen a fungují třídy Motýlci, Berušky i Sluníčka. Ve školce nejsou povinné roušky, ale
všechna ostatní hygienická nařízení je nutno dodržovat. Také
malé děti byly ochuzeny o všechny naplánované a připravené akce v podobě loutkového divadla, zábavného hudebního
programu a podobně.
Máme radost, že počet žáků v naší škole neustále roste. Mateřskou a základní školu v současné době navštěvuje 150 dětí.
Z toho 86 žáků ZŠ a 64 dětí v MŠ. Plánovaný den otevřených
dveří se nemohl realizovat, ale školu i školku si můžete prohlédnout na našich webových stránkách. Ve fotogalerii dokumentujeme výuku i pestrý program dětí ve školce a družině. Je velmi pozitivní, že se objevují první zájemci z okolí,
kteří se chtějí přihlásit do budoucího šestého ročníku. Obec
Šakvice připravuje přístavbu k budově školy i školky, tak se
můžeme všichni těšit na krásné a moderní třídy.

Školní rok 2020/2021 jsme zahajovali slavnostně, i když
s rouškami, ale nikdo netušil, že naše žáky čeká distanční
výuka v 1. pololetí v podzimním i zimním období. Denní
docházka trvala pouze do poloviny října. Děti se vrátily do
školy tři týdny před vánočními svátky, a díky tomu si užily
třídní vánoční besídky, nadílky a také Mikuláše ve virtuální
podobě. 4. ledna 2021 byla zahájena prezenční docházka jen
pro děti z 1. a 2. ročníku, které mají školu pouze pro sebe.

Žákům 3. – 6. ročníku opět začala distanční výuka, která trvá
dosud a její konec je v nedohlednu. Pololetní vysvědčení tito
žáci nedostali do ruky, ale bylo jim zasláno elektronicky.
Učí se formou videovýuky podle zvláštního rozvrhu a formou domácí samostatné práce. Škola má k výuce dostatek
notebooků a tabletů. Navíc obec Šakvice zakoupila třídním
učitelům mobilní telefony ke zkvalitnění komunikace v této
složité době. V šakvické škole připravujeme ve spolupráci se
zastupiteli obce panem Mgr. Brúčkem a Ing. Tomáškem moderní jazykovou učebnu. Bude určená pro 2. i 1. stupeň ZŠ
a bude využívaná především k výuce jazyků, hudební výchovy a dalších předmětů.

 Na portálu RegionHustopecsko.cz najdete program na víkend i práci v okolí
ném seznamu událostí. Nejzajímavější a nejčtenější z nich se
objeví také na facebookové stránce Region Hustopečsko, kterou v současnosti sleduje přes 600 uživatelů. Pokud chcete být
o dění v regionu průběžně informováni, stačí se připojit.
Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat práci poblíž
svého bydliště. I s tím si portál poradí. Poptávku místních firem najdete v sekci s nabídkami práce. Ve vyhledávání nastavte, o jaký obor máte zájem a do jaké vzdálenosti jste za
zaměstnáním ochotni dojíždět, a můžete začít vybírat. Firmy,
kterým momentálně schází pracovní síla, tady mají možnost
oslovit potenciální zaměstnance prostřednictvím bezplatného inzerátu a zároveň využít vysokou návštěvnost portálu pro
vlastní propagaci – díky bezplatné inzerci mohou rozšířit povědomí o nabízených službách přímo v místě svého působení.
Získat nové zákazníky a připomenout se těm stávajícím navíc
můžete i zařazením své společnosti do katalogu firem a služeb.
Navštivte portál w
 ww.regionhustopecsko.cza zjistěte, jaké
možnosti nabízí právě vám.
RegionyBrněnska.cz

Hustopečský portál se stal za 4 roky svého fungování největším informačním zdrojem v regionu. Dnes tak na jeho stránkách kromě regionálních zpráv a přehledu kulturních akcí najdete také denně aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení.
Chcete si prohlédnout fotky nově opravené nádražní budovy
v Hustopečích nebo si přečíst o právě probíhajících rekonstrukcích, ale rádi byste se přitom vyhnuli pročítání černé
kroniky? Všechny regionální zprávy jsou řazeny do rubrik,
takže si lehce zvolíte, co vás zajímá, ať už je to aktuální dění,
policejní hlášení nebo kulturní a sportovní události. Pokud
vám ale jen povědomí o okolním dění nestačí, toužíte vyrazit
ven a hledáte událost, které byste se mohli zúčastnit, sledujte
kalendář regionálních akcí. Najdete v něm festivaly, výstavy,
promítání, besedy a další možná vyžití pro rodiny, skupiny
i jednotlivce. Vyhledávat je můžete jak v celém regionu, tak
v konkrétních obcích. V případě, že akci sami pořádáte
a chcete, aby se o ní dozvědělo i široké okolí, máte možnost
na ni právě zde upozornit zveřejněním pozvánky v přehled-
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Doba je vzhledem k epidemiologické situaci velmi složitá
a náročná pro všechny. Přispěla k tomu, že se děti zdokonalují v počítačové gramotnosti. Domácí výuka je nutí k větší samostatnosti a odpovědnosti. Velmi děkujeme všem rodičům
za spolupráci a přejeme pevnou rodinnou sounáležitost. Snažíme se myslet pozitivně a stále zlepšovat náš způsob práce.
Lenka Havelková, ředitelka školy

Francouzský spisovatel Michel de Montaigne:

„MÍT ve všem PRAVDU
je spolehlivý ZNAK HLOUPOSTI!“

I když byl letošní školní rok na akce chudý, stihli jsme alespoň v září ve škole realizovat úspěšný program Policie ČR
na téma bezpečnost, šikana a kyberšikana. Na závěr policistu
děti požádaly, jestli by jim mohl vyzkoušet pouta. Vyhověl
všem, a to byl největší zážitek! Ostatní sportovní, výukové

(Buch.)
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 Výuka na dálku nahradila standardní vyučování
„Mně se líbí na videohodinách, že vidím spolužáky a paní učitelku, ale radši bych šel do školy a viděl se s nimi naživo. A také
mě chybí páťáci.“ Jaroslav Kratochvíl, 4. roč.
„Můžu vstávat později a po skončení videokonferencí si můžu
dělat, co chci. Také jsem ráda, že doma nemusím mít roušku.
Ale vadí mi, že když něčemu nerozumím, musím čekat na rodiče a také mi chybí kamarádi.“ Eliška Brúčková, 5. roč.
„Na distanční výuce se mi líbí, že se můžeme vidět a slyšet
aspoň virtuálně, když to nejde jinak. Také si můžeme pospat
a při videohodinách nemůže nikdo opisovat. Ale někteří spolužáci dělají blbosti nebo dokonce hrají videohry a paní učitelka
je nemůže vidět.“ Teodor Charoušek, 5. roč.

Máme tu nový rok 2021 a distanční výuka žáků stále pokračuje. Do školy se po vánočních prázdninách vrátili jen prvňáci
a druháci, ostatní třídy zejí prázdnotou. Že je tento způsob
výuky náročný pro žáky, učitele i rodiče, jistě není pochyb.
Všichni se museli naučit orientovat ve školní aplikaci Edupage, připojovat se ke konferencím, samostatně vypracovávat
úkoly a následně je zasílat vyučujícím. Sami žáci se vyjadřují
k distanční výuce následovně:

„Na distanční výuce se mi líbí, že můžu vstávat později a jsem
doma. Na videohodiny se těším, že uvidím spolužáky a paní
učitelku. Ale když potřebuju něco vysvětlit a paní učitelka mi
odpoví, pořád to není takové vysvětlení jako ve škole. Chybí mi
p. učitelky a spolužáci a nebaví mě dělat úkoly doma.“ Elise
Špačková, 5. roč.
„Líbí se mi videohovory, jsem rád, že tam probereme učivo
a nemusíme se to učit sami. Jsem rád, že vidím kamarády. Nelíbí se mi, že se počítač občas seká a musíme vypínat a zapínat
mikrofon.“ František Peška, 5. roč.
„Nelíbí se mi výuka na počítači, radši bych byl ve třídě, a ne
před monitorem. Ale jsem rád, že aspoň něco s paní učitelkou
probereme. Ale často mi při vysílání něco vrže a píská, ruší mě
to. Také máme teď více úkolů, než když jsme chodili do školy.“
Matouš Křižan, 5. roč.

„Jsem rád, že mám víc volného času a nemusím brzy vstávat.
Ale úkolů máme hodně. Nejvíc ze všeho mi chybí tělocvik a kamarádi.“ Samuel Kos, 4. roč.
„Videohovory z pohodlí domova se mi líbí. Nemusím se bát, že
zapomenu nějaký sešit nebo učebnici, protože je mám u sebe.
Ale už jsme doma zavření dlouho a chybí mi kamarádi.“ Maruška Hnidáková, 4. roč.
Z výše uvedených příspěvků vyplývá, že děti si na distanční
výuku zvykly, ale už by se rády přesunuly z virtuálních učeben
do těch klasických. Přejeme si to i my pedagogové. Doufejme,
že se nám naše přání brzy splní.
Jana Pavláčková, učitelka ZŠ

 Příběhy nás baví…

motivačního příběhu si děti procvičily nejen geometrické tvary,
ale zároveň se u dětí dostatečně rozvíjela i slovní zásoba. To je
pro děti při jejich vývoji velmi důležité.
Všem dětem, ale i Vám, do nového roku 2021, přeji spoustu
krásných životních příběhů s dobrým koncem.
Lenka Winterová, MŠ Motýlci

Tak jako každý rok, i letos do týdenních tematických částí stále
častěji zařazuji různé motivační příběhy. Díky těmto příběhům
je ve školce nejen veseleji, ale zároveň mají děti i možnost se učit
novým věcem formou různých zábavných her.
Jedním z motivačních příběhů byl příběh „Čtyři kamarádi“. Tento
příběh děti velmi zaujal. Během společné práce všech dětí vznikl
ve třídě obraz z geometrických tvarů a různé výrobky
z geometrických tvarů.
Určitě všichni víme, že děti
mají obrovskou a nekonečnou fantazii. A právě
díky této fantazii během
chvilky vzniklo nejen volné
pokračování příběhu, ale
také jeho kladné i záporné
zakončení. Fantazie některých dětí nás opravdu pobavila a všichni jsme se od
srdce zasmáli. Za pomoci
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 Prosinec v 1. třídě

 Prvňáčci

Každý měsíc se dozvídáme mnoho nových informací, prožíváme různé významné dny a slavnosti. Těmito zážitky je doslova
nabitý měsíc prosinec.

V září usedlo do lavic 12 žáků 1. ročníku. Postupně se seznámili
s ostatními žáky, učiteli a zaměstnanci školy. Byli jim přiděleni
tzv. „garanti“ z řad páťáků, kteří mají být oporou a povzbuzením
pro nejmladší žáky školy. Mohou jim nabídnout pomoc, radu,
kamarádství nebo obyčejný, ale velmi cenný úsměv.

Hned na začátku jsme si s prvňáčky připomněli svátek sv. Barbory (4. 12.), které je mimo jiné zasvěcen i náš šakvický kostel.
Poté je formou videohovoru navštívili Mikuláš a čert, kteří věděli o každém z jejich dobrých i nedobrých skutků. Když slíbili,
že se polepší, čekalo na ně sladké překvapení, které schoval andílek na schody, které vedou málem až do nebe...
K prosinci neodmyslitelně
patří Slavnost slabikáře - je to den, kdy děti dostanou svou první školní
knihu - Slabikář. Musí nejprve splnit nelehké úkoly (něco přečíst, napsat,
vypočítat, namalovat,...).
Odměnou je ona kniha
z rukou paní učitelky
a povzbuzení do dalších
školních dnů nejen od ní,
ale i od paní ředitelky.
Po celý prosinec také prvňáčči den co den nadšeně
poslouchali příběhy o malém lesním skřítku Mlokáčkovi a jeho
kamarádech a spolu s nimi se těšili na ty nejhezčí dny v roce - na
Vánoce. K přečteným textům kreslili ilustrace a moc je to bavilo.
Co vše děti zvládly, nejen v prosinci, můžete vidět na našich
školních stránkách ve fotogalerii.
Eliška Brúčková, učitelka ZŠ

Letošní prvňáčci mají za sebou první pololetí, dostali svá první vysvědčení. Prožitý půlrok ve škole byl pro ně i jejich rodiče
velmi náročný. Sotva se ve škole rozkoukali, museli přejít na distanční formu výuky. Aniž by uměli číst, psát a počítat, museli se
poprat se zadanými úkoly a komunikovat se světem tzv. online.

S pomocí rodičů však tímto nelehkým obdobím propluli doslova na výbornou. Po návratu do školy na ně čekalo počítání,
psaní, písmenka a věty v mimořádně velkých porcích. Navíc si
k tomu nemohli ani povyskočit ani zazpívat. I tak je to neodradilo - ba právě naopak. Zakousli se do učení s chutí a radostí.
Odměnou jim všem byly samé jedničky.
Eliška Brúčková, učitelka 1. ročníku ZŠ

 Co se v mládí naučíš...
nak. Děkujeme za poučnou exkurzi i za dar ve formě plného
auta tohoto chutného a zdravého ovoce.
Eliška Brúčková, učitelka ZŠ

K září neodmyslitelně patří sklízení podzimních odrůd jablek.
Proč dětem ukazovat jablka jen na obrázku v učebnici? Využili jsme možnost navštívit
firmu pana Ing. Zdeňka Jakubčíka a dozvědět se o několika pozdních odrůdách
něco víc. Žáci 4.‒6. ročníku
si vyzkoušeli, jak se ovoce
váží s bedýnkou, co znamená výraz "čistá váha", jak se
jablka třídí a samozřejmě
i jak chutnají. Pan Ing. Jakubčík pomohl vytříděné
bedny dopravit do školy,
kde je nejstarší žáci uložili
k uskladnění. Vlastnoručně tříděná jablka chutnala
a chutnají vskutku úplně ji-
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 Kroužek náboženství

 Naši šesťáci

Ve školním roce 2020/2021 se přihlásilo do kroužku Náboženství celkem 32 dětí. Dokud situace dovolovala, scházeli jsme se
ve třech skupinách. První dvě skupiny - žáci 1.‒2. ročníku (13
žáků) a 3.‒4. ročníku (13 žáků) - měly výuku ve škole. Třetí skupina - žáci 5.‒6. ročníku (6 žáků) - se vzdělávala v nauce o víře
v prostorách orlovny. Bohužel již v říjnu byly všechny kroužky

Ve školním roce 2020/2021 se po letech na naší škole v Šakvicích obnovil 2.stupeň ZŠ. Vznikla nová třída šesťáků. Školu dobře znají a chodí do ní rádi. Žákům přibyli nové předměty jako
fyzika, dějepis, zeměpis nebo přírodopis. Žáci jsou velmi šikovní a tvořiví a nové učivo zatím zvládají. V prosinci byli nadšení

z laboratorní práce, kdy
pozorovali pomocí mikroskopu buňky cibule.
Každý si přinesl vlastní
cibuli a vytvořil si svůj
mikroskopický preparát,
který potom pozoroval
a zkoumal. Všichni se
shodli na tom, že je práce s mikroskopem bavila
a těší se na další laboratorní zkoumání.
Před vánočními svátky
se naši šesťáci v hodinách pracovních činností tvořivě věnovali
vyrábění vánočních ozdob na třídní stromeček. Vyzdobili si
třídu a také se obdarovali dárky.
Po novém roce začala opět distanční výuka a žáci se vídali jen
na monitoru. Přes všechny obtíže většina z nich výuku zvládá
velmi dobře a všichni se těší na návrat do školy.

do odvolání pozastaveny. Věřím, že vše, co jsme spolu krásně
začali, zdárně, dříve či později, dokončíme.
Eliška Brúčková, učitelka ZŠ

 Tvoření druháků

Alice Kuljovská, třídní učitelka

 Výuka v šestém ročníku
V letošním školním roce zahájili v září výuku ve škole i žáci
šestého ročníku. Novým předmětem je pro šesťáky fyzika, jejíž
zákony postupně objevujeme. Žákům již dobře známým předmětem je matematika, v níž si osvojí spoustu nových poznatků.
Hned na začátku školního roku se děti v předmětu svět práce
věnovaly zdokonalování v oblasti zásad správného stolování

října, kdy společně s žáky pátého ročníku navštívily pěstitele
jablek v Šakvicích. Žáci měli možnost vlastníma rukama vybrat
jablka pro školní jídelnu. Tato procházka s výhledem na Pálavu se nesla v optimistickém a sdílném duchu. Některá jablka
jsme pak využili jako model při kresbě zátiší pastelem. Mnoha
dětem se podařilo zachytit jablíčka prostorově. Ve výtvarné výchově zvládli žáci šestého ročníku namalovat impresionistické
portréty, kubistické výjevy, vytvořili podzimní koláž s ještěrkou
a listím. Pak následovala náročná první etapa distanční výuky,
kterou zvládli žáci dobře. A v prosinci jsme se opět sešli ve škole,
kde si děti společnými silami vytvořily útulnou vánoční výzdobu, kterou doplnily i obrázky ladovské zimy. K vánoční atmosféře přispěli i vánoční kapři nazdobení třpytkami. Začátkem
ledna nás potkala další etapa distanční výuky, ale už se těšíme,
až se spolu zase potkáme všichni ve škole.
Eva Hudcová, učitelka ZŠ

 Veršovánky žáků 6. ročníku k distanční výuce
U počítače doma sedím,
do monitoru hledím.
Hele, učitelka na mě kouká.
A nějaká slova ze sebe souká.
Uši jak radary napnuté,
slovům však nerozumím,
počítač restartuji už po páté,
Já ten krám snad vyhodím.
Bouchnu pěstí do stolu,
až klávesnice nadskočí!
Vtom mi dojde pomalu,
že zvuk zvýšit postačí.

Hola, holá,
škola volá.
Hola, hola, ve škole mé místo volá,
pojď se učit do školy a nebudou úkoly,
vem si batoh a běž ven a do školy uháněj.
Škola volá všechny děti zpět,
protože bez školy není svět!
Vít Vozdecký

Žáci po třech měsících,
usedají v lavicích.
Na tabuli je prach,
až z toho jde strach.
Těšil jsem se velice,
jako celé Šakvice.
A tak končí pololetí,
dětí je zase jako smetí.
Oliver Škorpík

David Bahník
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a společenského chování. Žáci se naučili správně prostřít slavnostní tabuli, za tímto účelem si vyrobili talíře, příbory a sklenice z papíru. K dozdobení tabule se naučili složit několik druhů dekorací z papírových ubrousků. Pro mnohé z nich nebyly
zásady slušného chování a stolování novinkou, ovládali je již
z domova. Brilantně si žáci osvojili i zásady první pomoci při
úrazech. Že práce přináší ovoce, se děti přesvědčily začátkem
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 Výtvarné práce šesťáků

 MŠ – třída Berušky

 MŠ – třída Sluníčka

Jelikož tento školní rok nemáme s naší školkou žádné hromadné
a společenské akce, tak vám přiblížíme alespoň některé z našich
programů.

Podzim překulil se rychle do zimy a my jsme toho spoustu zažili. Adventní čas utekl nám jako voda, no není to škoda? Po
Vánocích jsme se do školky vrátili, tolik jsme se těšili. V lednu
přinesla nám paní Zima sníh, rozléhal se všude smích.

Plamínek první svíčky na adventním věnci oznamuje začátek
adventu, období příprav a těšení se na Vánoce. U nás, ve třídě
Sluníček, jsme se na Vánoce moc těšili. Vždyť jsou to, a zejména
pro děti, ty nejkrásnější svátky v roce. Letos, i přes nepříznivou
situaci, k nám mohl díky moderním technologiím zavítat Mikuláš alespoň online. A protože máme třídu plnou šikovných
dětí, nepodcenili jsme ani ony důležité přípravy na Vánoce.
Vyzdobili jsme si třídu i naši budovu školky zvenku, nakreslili
spoustu obrázků, vyrobili a rozdali vánoční přáníčka, naučili se
několik písniček, básniček a koled, vánoční stromeček ozdobili
netradičními, dětmi ručně vyráběnými ozdobičkami ze šišek,
a v neposlední řadě jsme si vyrobili svícínek, který jsme ozdobili ubrouskovou technikou
a kuchyňskou solí. V pátek 18. prosince za námi do
školky přišel Ježíšek, aby nás
potěšil novými hračkami, na
které jsme se moc těšili a které jsme s radostí rozbalili.
Po vánočních prázdninách
a uvítání nového roku s magickým číslem 21 na konci,
jsme se naštěstí opět shledali
ve zdraví v naší třídě. V prvním lednovém týdnu jsme se
vrátili k prožitkům z doznívajících svátků a seznámili se
s tradicí Tří králů. Poté jsme se přesunuli do Země sněhu a ledu.
V našich končinách je sníh v zimě za poslední roky spíše náhodou, paní Zima si ale pro nás přichystala překvapení v podobě
alespoň malé sněhové nadílky. A když už nám tedy trochu napadlo, to bylo radosti a smíchu! A kdo jiný si umí pořádně užít
sníh a mráz než právě děti? Dopřáli jsme si koulovačku i stavění
sněhuláka, seznámili se s hlavními znaky zimního období, typickým počasím a oblékáním, natrénovali správné oblékání do
zimy, která nás vždy čekala v čase procházky venku, a popovídali jsme si o bezpečnosti v zimě. Ke konci ledna jsme se přesunuli
ze Země sněhu a ledu do Země zdraví, kde si projdeme vše od
nemocí a úrazů, přes sport, zdravou stravu, hygienu, stolování,
až po lidské tělo.
Tak, teď už nám nezbývá nic jiného, než doufat, že se na nás
paní Zima během své vlády ještě trochu usměje, a dopřeje nám
alespoň trošku toho snížku. To by bylo príma.
Tak zase někdy příště, ulice Dlouhá jest naše stanoviště 😊
MŠ Šakvice, třída Sluníček

Měsíc leden nám začal třemi králi. Naučili jsme se společně
zpívat několik slok známé písničky, a abychom jako králové
také vypadali, vyrobili jsme koruny.

 Kdo je dobře oblečený, ze zimy se raduje…
nám opravdu mohla závidět i leckterá šikovná maminka.
Během výtvarných i pracovních činností děti vytvořily pestrou
výzdobu naší školkové šatny a při příchodu rodičů si s úsměvem
všichni společně výrobky prohlíželi.
Lenka Winterová, MŠ Motýlci

V průběhu celého týdne
jsme ve školce zažili spoustu zábavy, a to hlavně díky
pestrému výběru dětského
oblečení, které má každé
dítě uloženo ve své vlastní
skříňce.
Díky různým soutěžím
s vybraným oblečením dokázaly děti nejen poznat
svého kamaráda, třídit
podle velikosti, procvičovat prostorovou orientaci,
určit správnou barvu, ale
také zvládly své oblečení
„vyprat“ a za pomoci kolíčků pověsit na prádelní šňůry. Nejvíce se dětem líbilo, když při
soutěžení začalo „pršet“. Takovou rychlost ve sbírání prádla by
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K dalšímu programu nám krásně vyšlo i počasí, protože to byl
týden, kdy i u nás v Šakvicích napadl sníh. Tak jsme mohli mít
sněhuláka nejen na papíru a obrázcích, ale i malého ze sněhu.
V těchto týdnech se děti proměnily v již zmíněné sněhuláky,
rampouchy nebo i ve sněhové vločky. Různé pohybové hry na
mrazíky, chůze po ledových krách, koulování a výrobky dětí
nám vytvořili krásnou zimní atmosféru ve školce.
Škoda, že sněhu u nás nenapadne tolik…
Zuzana Osičková, učitelka MŠ
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 ŠD – 1. oddělení

 ŠD – II. oddělení

 Na nádraží bezpečněji…

V září se všichni opět moc těšili do školy na shledání s kamarády a spolužáky, někteří ve škole nebyli od jarního zavření škol,
a tak jsme všichni doufali, že už je všechno zlé za námi.
Čas v družině jsme započali akcí „Barevný podzim“ a malovalo
se barevné listí, podzimní stromy a víly apod. Využili jsme i krásných barevných přírodnin k výrobě podzimních věnců a ježků.

V letošním roce jsou družinové aktivity v oddělení starších dětí
inspirované citátem jednoho anglického renesančního básníka:
“Žádný člověk není ostrov sám pro sebe”. Jedná se o projekt, který nám má pomoci lépe se navzájem poznat a být k sobě víc
ohleduplní. Kromě toho si chceme povídat také o tom, že mezi
námi žijí lidé s různým zdravotním znevýhodněním či postižením, kterým se nemusíme bát nabídnout svoji pomoc.

Určitě jste si všimli, že před Vánocemi začal platit nový jízdní
řád a byl zahájen provoz na elektrifikované trati do Hustopečí.
A tím byly vlastně ukončeny větší úpravy na samotném nádraží a v rámci kolejiště. Zbývá ještě spousta drobností k dodělání, včetně výsadby zeleně a úpravy rozježděných polňaček. Ale
možná je čas podívat se, co se vlastně změnilo.
Široké ostrovní nástupiště, a to i ve směru na Brno. Při původním řešení nástupišť hrozilo, že člověka smete rychlík nebo
sejme nákladní vlak projíždějící po druhé koleji. Stálo se na asi
metr širokém nástupišti. S dětmi úplně životu nebezpečné.

Než jsme se v družině rozkoukali, nastalo opět uzavření škol
a s ním přišla na řadu distanční výuka. Vychovatelky ŠD pomáhaly třídním učitelkám s přípravami na výuku a vkládaly na
webové stránky školy náměty na podzimní tvoření a fotografie
dětí z domácí výuky.
Po návratu do školy už byl před námi adventní čas a my jsme se
dali rychle do vánoční výzdoby družiny. Vyrobili jsme si adventní kalendář a adventní věnečky, které si děti odnesly domů. Na
vánoční stromeček si děti vyrobily ozdobičku s vlastní fotografií
a ze sádry krásné ozdoby na zavěšení.

V měsíci září a říjnu, kdy II. oddělení navštěvovali žáci 3. a 4.
ročníku, jsme mimo jiné zažili radost ze spolupráce při tvorbě
společné MAPY POKLADU. Bylo úžasné sledovat, jak se z původní nepatrné myšlenky rodí velkolepé dílo. Každý si na mapě
našel svoje místo a já věřím, že i svůj poklad.

Od druhé poloviny listopadu se v našem oddělení setkávají
druháčci (abychom splnili podmínku dodržení homogenity
skupin, bylo nutné třídy rozdělit). V adventním čase jsme se
věnovali převážně tvoření. Postavili jsme betlém, malovali přáníčka, vyráběli ozdoby ze slaného těsta… a tak se společně těšili
z blížících se Vánoc. Svátek Tří králů jsme oslavili vlastní korunovací :).
Hana Tomášková, vychovatelka ŠD

Zpestřením pro děti byla pomoc s výsadbou hrušní kolem cesty
u velkého hřiště, o kterou nás požádala paní starostka. Každé dítko z družiny má tak „svůj“ strom,
na kterém mu visí jmenovka.
V novém roce se to začalo v družině hemžit sněhuláky, vločkami,
zimními krajinkami, ale venku
jsme si bohužel sněhu zatím moc
neužili.
Už se všichni těšíme na další družinové akce, které nás letos čekají…
Markéta Bílková, (vychovatelka ŠD)

Nádražní budova je nově „daleko“. Ale proč tam člověk potřebuje jít? Pro jízdenky? Ty se dají kamkoliv v Jihomoravském kraji koupit už v autobuse. Nebo v aplikaci Poseidon. A podchod
správně navazuje na nástupiště autobusu. Druhá nádražní
budova (úplně prapůvodní prodej jízdenek) zmizela úplně. Asi
je to dobře, protože z ní postupně různé části odpadávaly a už
neplnila svoji funkci.

Před první kolejí je nově zábradlí, na ostrovní nástupiště i na
Šakvice vede podchod. Je to takto o dost bezpečnější, člověk
nemá vůbec potřebu ani možnost nadivoko přecházet přes koleje. Věřím, že zase dlouhou dobu nebudeme ve zprávách kvůli přebíhání kolejí (viz QR kód). Díky napojení cyklostezky na
podchod je cesta z nádraží o pár set metrů kratší a hned vedle
chodníku budeme moci zrealizovat parkování
pro Šakvičáky. Zatím půjde jen o zpevněnou
plochu, protože řízení se stavebním úřadem
nějaký čas zabere. Ale můžeme se alespoň těšit,
protože o parkování bývá před nádražím nouze.

Ze všech stran podchodů jsou přehledné cedule s informacemi
o odjezdech vlaků a koleji. U hlavních vstupů jsou velké a ukazují
všechny vlaky. Když se jde z nástupiště, tak je na nich jen informace, kam jít na přestup – ukazují vlaky, které mají přijet v dohledné
době a mají přidělenou kolej. Informační systém se stále ladí – třeba kolej už se ukazuje dřív, jak minutu před odjezdem.

Nájezdové rampy. Bezbariérové. Chápu, proč se to udělalo. Výtahy jsou poruchové, vyžadují údržbu, nefungují v okamžiku, kdy
nejde elektřina. Navíc se do takového výtahu vlezou dva lidé nebo
jeden kočárek a pak se musí čekat. Já původní výtahy ani s kočárkem nevyužíval, protože působily nevábně. Oproti tomu rampy
jsou sice dlouhé, ale velkokapacitní, poslouží pro několik kočárků
za sebou, kola, vozíčkáře… ale člověk se víc nadře, to ano.

Všechno je nějaký kompromis a nikdy to nebude vyhovovat každému. A ani tahle rekonstrukce trati nebyla samozřejmě dokonalá. Zmizela lípa, cesta na nástupiště je delší, stavbu provázelo nepohodlí ve formě bláta na cestách. Ale přínosy nakonec převažují.
Kdo si alespoň málo pamatuje, tak ví, jaký pokrok tady v cestování za posledních 10 let nastal. Spojů jezdí 3x tolik, do Šakvic
autobus od každého rychlíku, rychlíky jsou nové soupravy s internetem, čistým záchodkem a klimatizací, do Brna se dostanete
za 20 minut místo 45 minut a když už jdete do Šakvic pěšky,
nemusíte po silnici.
Já jsem za to rád a až přemístí automat na kafé na nástupiště
a kolem se to trochu zazelená, tak budu spokojen úplně.
David Tomášek

Římský filosof Seneca:

„Čas léčí RÁNY, které nemůže VYLÉČIT ROZUM!“
(Buch.)
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 Není všechno zlato, co se třpytí

 KORDIS JMK vysvětluje změnu jízdního řádu (přestup Břeclav)
◼ Historické naleziště: až se v budoucnu bude dělat hlubin-

Bezpochyby se nacházíme v době, o které se za 50 let bude ve
školách učit jako o „coronavirové“ epidemii, která ovlivnila celý
svět. Ale o tom se bavit nechci, to nám všem, myslím, bohatě
stačí z televize a rádia. Chtěl bych se bavit o věcech, které jsou
nám všem vlastní. O kamíncích, co nás tlačí v botách a věcech,
co nás bijí do očí. To jsem takhle zase jednou vyrazil na podvečerní procházku, abych celý den jen neseděl doma. Vydal jsem
se k trati (to je 2,5 km‒30 min) Zima byla a široký kraj byl utopen v mlze. Večerní pohled na Pálavu je něco, co si může místní člověk dopřát každý den. Když jsem opustil obec a ocitl se
za onou cedulí: ŠAKVICE, mlha mi nedovolila vidět ani silná
červená světla na vysílači, která by měla varovat letadla. Kráčel
jsem dál po nové stezce a už z dáli jsem viděl, že ten náš slavný
podchod je hotov. Náklaďáky a bagry byly pryč. „Buďto je někdo ukradl,“ říkal jsem si, protože označení národ zlodějů vážně
nevzniklo jen tak, „nebo už to mají hotový.“ Nejvíc mě upoutalo
oslňující a velmi intenzivní modré světlo, které zářilo z nástupiště - takové by si mohli pořídit na ten vysílač na Pálavě. Jak
jsem později zjistil, jednalo se o informativní tabuli s odjezdy
vlaků. Později jsem si mohl nástupiště prohlédnout už se vším
všudy. Je osvětlené, nové, široké, jsou tam lavičky, podchod čistý,
neposprejovaný, nezaplivaný – a snad tak dlouho vydrží. Tak co
chybí? Jak by to mohlo někomu vadit? Co je zase špatně? Mohu
vás ujistit, že tento projekt za 1,6 miliardy má jen samé plusy!
◼ Například si můžete zlepšit fyzičku: běh od prodejny jízdenek na nástupiště je ideální start dne. A proč vůbec
chodit do budovy, když si lístek můžeme koupit přes telefon nebo u řidiče? Protože třeba “měsíční“ nám řidič
prodá těžko a seniora s aplikací Poseidon jsem ještě nepotkal. Navíc lístky na cestování mimo JMK řidič také
neprodává.

ný průzkum v okolí podchodu, to už snad budou nové
stromy vzrostlé, najde se při výkopu tolik pokladů (PET
lahve, kapesníky, zbytky stavebního materiálu, nedopalky, obaly od uzenin…) že by se dala otevřít i galerie, kde
by to mohli vystavovat pod názvem: Odkazy našich otců
nebo: Jejich práce – naše strast. Jedná se o odpad, který
zde zanechaly stavební síly, nikoliv cestující. Běžný cestující s sebou většinou po kapsách nenosí odřezky polystyrenu, kusy trubek pro zakrytí kabelů, hroudy betonu,
pracovní rukavice nebo obaly od salámů. Ale nechci na
nikoho útočit ani se nikoho zastávat. Třeba to nebyli dělníci. Klidně to mohla být nějaká květinářka nebo třeba
dentista (ti běžně u sebe nosí stavební materiál) Oni jsou
celkově, ti pracovníci stomatologie, zákeřní – určitě se
domluvili a zaneřádili nám nádraží, když chudáci dělníci, kteří by nikdy ani “vajgl“ neodhodili, spali… Takže
vážení cestující, zamysleme se nad sebou a neházejme
dělníkům náš stavební odpad na pracoviště.

◼ Pokud nám ujede autobus o půl minuty, takřka před no-

sem, (o celkově tragickém nynějším cestování mohou
vyprávět cestující na směr Břeclav) můžeme se kochat
vymýcenou krajinou a rozbahněným parkovištěm, které
se chystá u mostu (a ještě dlouho bude). Hezký pohled
je i z 2. nástupiště na nástupiště první, které je v současnosti zcela k ničemu – vlaky k němu už nejezdí. Vlastně
je tam proto, aby na něj nikdo nechodil (ani přes koleje
– k tomu je tam to zábradlí – ani skrz budovu: to zase
zakazuje cedulka).
Ve finále je jedno, jestli se jdete projít večer, nebo ráno z nádražní budovy (zbytečně vzdáleným podchodem) na vlak…
Inu, není všechno zlato, co se třpytí.
Slovníček:
Nový název nádraží: Hustopeče – dolní nádraží, Hustopeče –
– průmyslová zóna, Šakvice, žel. st. Hustopeče. I tak se může nádraží do budoucna jmenovat. Nepřipomíná vám to Brno, dolní
nádraží - Šalingrad?
Měsíční: jedná se o jízdenku platící po celý měsíc, většinou platnou i pro MHD v Brně aj.
Poseidon: aplikace pro pohodlnější cestování (vyžaduje chytrý
telefon)
Stomatologie: zubní lékařství
Vajgl: to snad víte. Já jen dodám, že po cestě k přehradě jsme jich
nasbírali necelých 800 - „Jo, vítajte v Šakvicách…“

◼ Pokud

se vracíte z práce a nohy vás bolí, za deštivého
(ještě lépe mrazivého) počasí vám stačí udělat jeden krok
– a jste dole, ani nevíte jak! Ten bezbariérový přístup tam
není jenom tak – nebojte, myslelo se i na nás. Takovou
skluzavku nemají ani v Aqualandu…

◼ Učí

a znázorňuje české pořekadlo: “z deště pod okap“
Nevěříte? Schovejte se před deštěm v horní polovině
podchodu (abyste viděli přijíždějící vlak) a uvidíte, že
budete stejně mokří, jako byste stáli venku. O větru, který profukuje mezi skly z obou stran ani nemluvím. Vždyť
to je docela příjemné… v létě. Přístřešky na nástupišti
sice kryjí před deštěm, ale mezi skly do nich fouká stejně.

◼ Plus

pro cyklisty: nemusíte se už s kolem tahat ze schodů, teď to můžete sjet z nástupiště přímo do podchodu
– do té doby, než někoho srazíte, proto doporučuji volat:
„Pozor tam dole!“ nebo „Jedůůů!“

Jediná škoda je, že ty, co to všechno vymysleli, ve vlaku nikdy
nepotkáme – oni totiž vlakem nejezdí…
Otázka zní: Proč je podchod tak daleko, nestačilo prodloužit
ten původní? Dostane se teď člověk z města Hustopeče do Brna
rychleji?

◼ Určitě si všichni vzpomeneme na dětství, kdy nás rodiče

měřili mezi futry a dělali čárky – jak jsme vyrostli. To už
je dnes “pasé.“ rok 2021 přináší zlomovou inovaci v měření! Jak poznáte, že jste opravdu vysocí? Když se vám při
chůzi povede hlavou srazit kameru, která na vaše měření čeká za rohem u příchodu k nástupišti. Tomu se říká
všestranně využitelný podchod. To nám ve světě mohou
jedině závidět. (Třeba něco podobného postaví v Zaječí).

Byl jsem požádán, abych obdobné zamyšlení napsal po celkovém dokončení. Rád vyhovím, ale počkáme si: na parkovišti
se bude pracovat ještě 2 roky. Troufám si říci, že to tedy bude
mimořádné parkoviště, protože samotný Empire State Building
(po 40 let nejvyšší budova světa) se stavěl pouze jeden rok…
(tedy poloviční dobu).
-Char-
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tujících (cca 80 %) využívá právě spoje na Brno a Hustopeče.

Víme, že v současné době jsou problémy s novým jízdním řádem, který se snažil především přizpůsobit novému spoji do
Hustopečí. Zastupitelstvu obce to není lhostejné, a proto jsme
zahájili jednání s KORDIS JMK na téma opravy jízdního řádu.
Přidaný spoj
◼ KORDIS JMK přidá spoj ze Šakvic do Hustopečí v 6:07
a z Hustopečí v 6:21. Tento spoj chyběl lidem vracejícím
se z noční směny.
Málo času na přechod na nástupiště
◼ Plánovaný přestupní čas z autobusu na vlak je 5 minut.
V případě včasného odjezdu ze Šakvic na nádraží je i dodržen. Řidiči obou dopravců jezdících na lince 543 byli
poučeni o včasném přistavování autobusů u ObÚ a odjezdu dle jízdního řádu.
Proč nejsou garantovány přípoje na rychlík na Břeclav
◼ Směrem Břeclav odjíždí ze Šakvic osobní vlak ve stejný
čas, jako rychlík na Brno. Na tento osobní vlak je přípoj
garantován. Příjezd osobního vlaku do Břeclavi je o 10
minut později než rychlíku, který ze stanice Šakvice vyjíždí o 7 minut dřív. Rychlík na Břeclav jede 19 minut
a osobní vlak 22 minut.
◼ Zkrátila se přestupní doba na rychlík směr Brno a osobní vlak směr Břeclav (před změnou byla 12 minut, po
změně je 5 minut). Celková doba vašeho cestování do
zaměstnání je tak kratší.
◼ Stejný autobus pokrývá směry cestování – Břeclav, Brno,
Hustopeče. Pokud by autobus vyjížděl kvůli přípoji na
rychlík směr Břeclav dříve, pak delší dobu čekají cestující
směr Brno i Hustopeče. Cestující ze Šakvic do Hustopečí
by tak na nádraží v autobuse čekali na všechny přípoje
10 minut, teď jsou to maximálně 2 minuty. A většina ces-

Rady pro cestování
◼ V rámci IDS JMK na území Jihomoravského kraje s krátkým přesahem do několika krajů cestujete s jednou integrovanou jízdenkou IDS JMK kamkoliv bez ohledu na
počet přestupů a použité dopravní prostředky (VLAK,
BUS, MHD).
◼ Pokud jedete z obce Šakvice dál mimo linku 543 – např.
do Brna nebo Břeclavi, kupujte si jízdenky přímo v autobusu linky 543 až do cílové destinace. Do centra Brna
(na hlavní nádraží) je to celkem 6 tarifních zón, do Břeclavi jsou to 4 tarifní zóny, což řidiči autobusu musí vědět
a pokud ne, mají u sebe tarifní mapu, z které to zjistí.
◼ NEKUPUJTE SI JÍZDENKY NA NÁDRAŽÍ („Šakvice,
žel. st.“) během přestupu na vlak! Při přestupu 5 minut to
není časově zvládnutelné bez problému a zaplatíte zbytečně více peněz!
◼ Pokud jedete do Brna a chcete si koupit jízdenku na zpáteční cestu, abyste si jí mohli označit již v MHD Brno
(např. v šalině), kupte si tuto jízdenku až v Brně při jízdě
TAM (čili do Brna). Můžete využít jak pokladnu na hlavním nádraží, tak i informační centrum IDS JMK, které
se nachází v podchodu mezi odjezdovou halou hlavního
nádraží a nástupišti.
◼ Ve všech autobusech IDS JMK lze platit jízdenku bezkontaktně – tj platební kartou a dále mobilem či hodinkami, které tuto funkci podporují
◼ Ke koupi jízdenek můžete použít i aplikaci v chytrém
telefonu „POSEIDON“ a pro dlouhodobé předplatní jízdenky i e-shop: https://eshop.idsjmk.cz

 Práce s oběťmi trestných činů v poradně Bílého kruhu bezpečí
V roce 2019 bylo na území České republiky spácháno necelých
200.000 trestných činů, z toho více než 13.000 násilných. Za každým z těchto čísel anonymní statistiky stojí alespoň jeden konkrétní poškozený - oběť kriminality, která musí řešit celou řadu
problémů spojených s následky trestného činu. Každá z nich má
své individuální potřeby. V naprosté většině případů jde zejména o potřebu důstojného přijetí pracovníky institucí (nemocnice, policie, soud či média), ale také ze strany svých blízkých.
Právě tato potřeba je velice silná v citlivých případech, jako je
například znásilnění či pohlavní zneužívání. Dalšími potřebami
je získat informace, uplatnit svá práva, domoci se odškodnění či
„pouze“ najít někoho, kdo dokáže naslouchat problémům oběti
a porozumí.
Místem, kde lze tyto služby bezplatně získat, je Bílý kruh bezpečí – nezisková organizace, které se od roku 1991 věnuje pomoci obětem trestných činů, což zahrnuje činnost od návrhů na
zlepšení právního postavení poškozených v trestním řízení či
zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o problémech obětí. V konkrétních případech pomáhají pracovníci BKB
obětem tváří v tvář v 9 poradnách v celé ČR či telefonicky na
non-stop bezplatné lince 116 006. V poradnách pracují dobrovolníci z řad právníků, psychologů a sociálních pracovníků, kteří nabízí především právní informace, pomáhají uplatnit práva

a nároky obětí, poskytují praktické rady ale také psychologickou
a emocionální podporu.
Práce s oběťmi probíhá na principech bezplatnosti, odbornosti
a diskrétnosti. Bez souhlasu klienta tedy nesmí být (s výjimkou
případů zákonné oznamovací povinnosti) poskytnuty jakékoli
informace mimo poradnu. Klient má právo dokonce vystupovat
v poradně anonymně.
Klientovi lze poskytnout jednorázovou intervenci, ale je též
možné, aby klient využil podporu poradnu opakovaně. To je
vhodné zejména tam, kde trestný čin delší dobu hrozí či dokonce stále probíhá (např. u případů domácího násilí či nebezpečného pronásledování). V případech závažných trestných činů
může klient využít pomoci případového manažera provázejícího jej trestním řízením včetně doprovodu k výslechům. U prožitků spojených s traumatizací (např. závažné případy domácího násilí, pokus vraždy či znásilnění) nabízí Bílý kruh bezpečí
též terapeutický program a případně účast na víkendových relaxačních pobytech.
Pro objednání je možné využít tel. 732 842 664 nebo e-mailovou
adresu bkb.brno@bkb.cz.
Mgr. Vladimír Vedra
jednatel brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí
www.bkb.cz
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 Areál bývalého JZD
Část areálu družstva se podařilo dát do pořádku, dnes zde sídlí
firmy Atrima s. r.o., Vysto Kobylí, stolařství Votava, Marlen, VITROTREE BY BATTISTINI s.r.o., pan Jakubčík a výrobna pelet
p. Janíček. Obec dává pomalu do pořádku areál bývalých dílen.
Podařilo se to především proto, že vlastníci pozemků byli ochotni své pozemky prodat za rozumnou cenu a neměli přemrštěné
požadavky, protože náklady na likvidaci odpadu mnohokrát
převýší cenu pozemku.
Díky tomu, že zde vznikla řada těchto firem, spousta našich občanů zde našlo i zaměstnání.

Z následujících fotek bych Vám chtěla přiblížit areál bývalého
JZD. Jsou ještě mezi námi pamětníci, kteří si určitě vzpomenou
na zlaté časy tohoto družstva a ti, co nežijí, pokud by se vzbudili, určitě by nad touto spouští zaplakali. Je to opravdu žalostný
pohled. Zmiňuji se o tom z toho důvodu, že budovy, které zde
kdysi byly, už neexistují, ale zůstali vlastníci pozemků, kteří by
se měli začít zajímat o své pozemky. Jestli se nemýlím, tak určitě
platí daň z pozemků, ale nikdo jim neplatí nájem. Postupně se
z těchto pozemků stávají černé skládky a není v našich silách
uhlídat to, aby se sem další odpad občas nezavezl.

 SDH Šakvice

 Zřízení JSDH Šakvice

Od podzimu máme k dispozici 2 garáže v bývalých dílnách JZD.
Jsme rádi, že naše technika má konečně trochu důstojné stání,
a my hasiči můžeme v klidu provádět opravy a údržbu. Chybí
elektřina, ale na té se pracuje; tak snad se dočkáme. I když stále
toužíme po nové zbrojnici.

Usnesením č. 9/20/Z13 ze dne 22. 10. 2020 zastupitelstvo obce
schválilo zřízení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Šakvice.
Seznam členů jednotky:
Velitel jednotky: František Polomini
Velitel družstva - zástupce velitele jednotky: Feigerle Pavel
Velitel družstva: Mík Radek
Strojník: Plot Ladislav, Trávník Jaroslav ml., Radek Franc
Hasiči: Fic Milan, Drbola Jan, Bárta Vlastimil, Franc Jan,
Bednář Tomáš, Šlor Jiří, Petr Rozkydal.
Bude se jednat o organizační složku obce. Bude uzavřena dohoda o členství v jednotce bez vzniku pracovněprávního vztahu.
Velitel jednotky bude odpovídat za činnost jednotky a zajištění
její akceschopnosti místostarostovi obce.
Záměr zřídit JSDH byl zveřejněn na úřední desce od 7. 9. 2020
do 24. 9. 2020.

Na žádost obecního úřadu dohlížíme na pálení klestí za sběrným dvorem. Naše nově vznikající jednotka to může využít jako
prověřovací cvičení.
V loňském roce jsem psal, že z peněz za sběr starého železa budeme nakupovat hasičské vybavení. Výkupní ceny železa hodně
spadly, ale podařilo se nám ušetřit na kalové čerpadlo KOSHIN
KTH 80X s plovoucím sacím košem a savice. Děkujeme všem
občanům, kteří nás tímto způsobem podporují. Další sběr plánujeme na jaro, včas budeme informovat.
František Polomini

 Úklid kolem přehrady
Na konci uplynulého roku jsme se s kamarády, především ze
spolku Akce v Šakvicích a také našimi rodiči, vydali na úklid
kolem naší dědiny. Ač jsme to zpočátku brali jen jako vycházku,
na které sebereme pár plechovek a papírků, nakonec to dopadlo
úplně jinak.

Je smutné, že i přes veškerou snahu Drahy, naší starostky,
a schopných rukou obecních pracovníků, se nedaří udržet obec
čistou a bez odpadků. Ono to ani nejde, pokud jeden den uklidíte a druhý tam najdete nové, lehkomyslně odhozené odpadky.
O kontejnerech, kterých bylo v naší obci na každém místě ani
nemluvě. V plastu se často nacházel komunální odpad, v papíru zase pro změnu plast nebo rybáři zkonzumované sklo všech
barev. Můžete to prostě dělat pořád dokola. Do té doby, než si
všichni uvědomíme, že si každý musí uklidit především po sobě.
Myslím, že naše malá akce ukliďme si okolí nám ukázala, že
vždy je potřeba nahlédnout i pod pokličku. Našli jsme totiž
mnoho nedávno odhozených odpadků, ale také jsme vytáhli
staré zapomenuté poklady. Například lahváče od piva, z nichž
některé, ač bez etikety byly pořád plné. Nebo staré rezavé kolo
rozdělené na několik kusů, rozházené v křoví, takže ho nikdo
před tím nemohl najít. Nakonec jsme dali dohromady 14 pytlů
komunálního odpadu a 2 pytle se sklem.
Věřím, že v budoucnu uspořádáme podobných úklidových procházek víc - například na Den Země - 22. dubna. Přidali byste se?
Nejdůležitější ovšem stejně bude, když většinu kolem nás přesvědčíme, aby si vážili svého okolí, půdy a rodné země.
A já vím, že se nám to jednou povede.
Vít Nevěděl

V dnešní době máme všichni čas na jiné věci, které jsme v minulosti zanedbávali - především rodinu, domov se zahradou
a také blízké okolí. Při podzimních procházkách jsem si všiml, že někteří lidé si našeho krásného okolí neváží a neumí se
k němu chovat. Proto jsem navrhl, že uděláme malou iniciativu
a posbíráme drobný binec v okolí naší obce.

18

19

 Knihovna v lockdownu

 Nadace VERONICA

Loňský rok nebyl jednoduchý. V jarním a podzimním nouzovém stavu byly knihovny z epidemiologického důvodu pro čtenáře uzavřeny.
Akce Březen - měsíc čtenářů, Týden knihoven byly tedy zrušeny. Pasování žáků 2. ročníku na čtenáře proběhlo při zahájení
nového školního roku v orlovně ve zkráceném programu.
Koncem roku jsme stihli uskutečnit v předsálí knihovny předvánoční výstavu Betlémy na pohlednicích. Pohlednice byly získávány během 5-10 let na filatelistických a sběratelských burzách.
Do knihovny nám je zapůjčila paní Helena Rákosníková z Pensionu. Tímto jí děkujeme.
Jižní Morava čte a Čeština je i můj jazyk jsou literární a naučné
projekty, do kterých bychom chtěli děti zapojit. Ten první, Jižní
Morava čte, loni z epidemiologických důvodů nevyšel.
Knihovna se stala členem SKIP ČR a přihlásila nejmladší žáky
ZŠ Šakvice do projektu Už jsem čtenář - KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA 2020/2021. Cílem je podpora čtenářských návyků již
od prvního ročníku školní docházky. Původní česká novinka je
napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a nelze ji
koupit v žádném knihkupectví minimálně 3 roky.
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře proběhne koncem
června v obecní knihovně. Po zvládnutí několika čtenářských
dovedností (např. přečíst část abecedy nebo některé slabiky) budou tyto knihy jako odměna předány dětem.

(výměnné fondy) regionální knihovny Břeclav, které jsou dvakrát ročně obměňovány.

Při nákupu literatury nezapomínáme na žádnou věkovou kategorii. Začínající čtenáři mají rádi velká písmenka, obrázkové čtení a české spisovatele. Starší děti žádají fantasy, komiksy
nebo dobrodružné příběhy. Romány a psychologické knihy jsou
zase prioritou starší generace. Čtenáři v současné době jsou náročnější a chtějí individuální přístup s obsluhou, a to se kladně
zobrazuje na výpůjčkách i návštěvnosti. Snažíme se, aby každý čtenář byl spokojený a odcházel s dobrou knihou. Čtení je
dobrovolná činnost a chodit do knihovny je příležitost, jak mít
pořád nějaké novinky. V současné době má Obecní knihovna
Šakvice 3 383 knižních titulů.
V loňském roce navštívilo knihovnu 669 návštěvníků. Vypůjčilo se 1 623 knih. Registrovaných návštěvníků je 76, z toho 31
dětí. Z VF bylo přivezeno 188 knih. Za rok 2020 se nakoupilo
a odborně zpracovalo 122 knih. Odepsáno bylo 42 méně čtených a zastaralých knih. Webové stránky knihovny jsou průběžně aktualizovány. O proběhlých a připravovaných aktivitách
vás informujeme na stránkách www.knihovnasakvice.webk.cz
nebo formou vyvěšených plakátů. Své tipy k nákupu knih nebo
nové nápady k pořádání výstav v předsálí knihovny můžete posílat na e-mail: knihovna.sakvice@seznam.cz.

V červnu a červenci bude v knihovně nainstalována putovní výstava KOMenský v KOMiksu.Výstava je k příležitosti 350. výročí
úmrtí J. A. Komenského.Výročí je tříleté, tedy až do roku 2022.
Je určena zejména dětem. Prostřednictvím komiksové podoby je
provede celým životem J. A. Komenského – Učitele národů. Příběh Komenského života sepsala spisovatelka Klára Smolíková.
Chtěli bychom se zaměřit na dětské čtenáře a se ZŠ a MŠ Šakvice
pořádat více literárních besed s autory či ilustrátory. Pro zpestření knihovního fondu bychom chtěli vyzkoušet a do knihovny zakoupit mluvící knihy (tj. knihy s elektronickou tužkou) od ALBI,
které jsou mezi dětmi i rodiči oblíbené. Doufejme, že letos bude
situace příznivější a všechny společenské aktivity se uskuteční.
Každoroční vyřazování méně čtených, zastaralých nebo opotřebovaných knih je nezbytné proto, aby se tyto knihy zbytečně
nehromadily v regálech. Čtenáři chtějí číst knihy nové, aktuální a v novém provedení, které jsou pro ně přitažlivé na pohled
i omak. I nám je líto knihy vyřazovat, ale staré knížky musí
ustoupit novým. Knihovna není nafukovací. Pokud čtenář potřebuje knihu, kterou nenajde v našem fondu, můžeme ji objednat v jiné knihovně prostřednictvím MVS (meziknihovní
výpůjční služba). Služba je zdarma, hradí se pouze poštovné za
odeslání zásilky. Oblíbené pro čtenáře jsou knižní novinky z VF

Nejžádanější tituly 2020
Beletrie pro dospělé:
Cílek, Roman – Útěky z pekla
Morštajnová, Alena - Slepá mapa
Brown, Sandra - Špinavá hra
Beletrie pro mládež:
Jackson, Tom - Velkolepá kniha o mořských tvorech
Kinney, Heft - Deník malého poseroutky, Ošklivá pravda
Blytonová, Enid - Správná pětka, Na vandru
Nejpilnější čtenářkou za rok 2020 se stala paní Ernestie Hutterová, která si vypůjčila 73 knih. Blahopřejeme a předáme dárek.
Hodně optimismu vám přeje knihovnice Ivana Martínková.
-mar-
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ne du Comice - Děkanka Robertova), odrůdy se navzájem opylují. Jedná se o čtvrtkmeny se zapěstovanou korunou, podnož
kdoulový semenáč, sazenice jsou prostokořenné, měří cca 1,6 m.
Část hrušní byla vyčleněna díky podpoře dárců na výsadby pro
obce, školy a další veřejné instituce.
Obec Šakvice využila výzvy na záchranu hrušní. Po cestě k myslivně bylo ve spolupráci se ZŠ Šakvice vysázeno 50 stromů. Děti
si stromky označily svým jménem.

Současná epidemie postihla mezi jinými i ovocnou školku holandské nadace Corazón . Kvůli zrušeným objednávkám zůstaly
tisíce stromků bez odběratelů a školka je nemohla dále skladovat. Ve spolupráci s holandskou organizací The Tree Party se
nadace VERONICA rozhodla jeden kamion hrušní převézt do
Česka. Díky laskavé podpoře MVDr. Radka Nedopila a MVDr.
Marie Nedopilové našly stromky dočasné útočiště na poli u Moravského Krumlova.

Zachráněné hrušně jsou dvou odrůd - staré odrůdy Konference
a nové odrůdy Sweet Sensation (červená mutace odrůdy Doyen-

 Vesele i vážně o dědovi Chalupovi
Zima, jenom praštělo. To je akorát doba, na kterou můj děda
Chalupa čekal. Říkal si: „Zajdu do lesa pro nějaký rahýnko, aspoň zabiju čas. Pod kůlňú jich bude potřeba víc. Na co bych věšal
klase svázaný do párků, aby pořádně uschly?“ Věšaly se na patra,
aby někde nezavazely, až se jelo s vozem a s krávú dom nebo
ven z maštale na ulic. No, nápad to nebyl špatnej, protože kdy
jindy je míň práce? Ať se využije čas. Nejlepší sú haluze z lísky.
Tý bývajú rovný a dlúhý. „Vím, kde je hledat,“ povidá si sám pro
sebe. „Na druhej straně Dyje. Jen, jestli bude zamrzlá. No, však
uvidím. Takových mrazů, aby Dyja celá zamrzla, zrovna moc
nebývá. Tento rok ale mrzne jako potvora. Někteří říkajú, že už
byli na druhej straně, a že už se dá jít do lesa.“ Babičce řekl, co
má v plánu. Ale tá moc radosti neměla: „Jenom ať se ti nic nestane!“ Ona ho moc dobře znala, jakej je divoch. Ještě za ním
volala: „A nechoď na Dyju!“ „Ále, co se bojíš, nejdu tam prvně.“
Babička zabúchladveřa a jen se modlila, aby neudělal nějakou
blbost. Děda se pořádně nabúlal, aby mu nebylo zima. Na ruky
starý palčáky, na hlavu po rusáchkoženúberanicu s beránkem
a vykračoval si po cestě k Dyji k přívozu. Dojde k chalúpce
a vidí, Dyja celá zamrzlá. Aj to z kraju opatrně zkúšal. Povidá si:
„Je to dobrý, mělo by mě to unest.“ Párkrát ještě zadupal nohama po ledu a mumlá si: „Drží, půjde to.“ Někdy se stávalo, že
u Velké špice nebo u Splávku nebylo zamrzlý. Ale tento rok je
to všude samej led. Opatrně přecházel na druhou stranu a bylo
to dobrý. V lese usekl ze tři rahýnka, stáhl to pořádně štran-

kem, hodil na rameno a opatrně se táhl na druhou stranu Dyje
a pak po cestě dom. Byl rád, jak se mu to vydařilo. Strach, ten je
vždycky, ale říkal si, že kdyby led povolil, rahýnka by ho jistily
a podržely; byly dosť dlouhý a pevný. Po cestě dědavzpomínal,
co se mu na Dyji stalo před pár rokama.Když se vracel z lesa,
led už praskal. Jak přes něho přeskakoval na druhú stranu, dva
metry od kraju se led probořil a děda padl do vody po pás. Lidi,
co to viděli, říkali: „Co ten Chalupa blbne, dyť se mohl utopit!
A doma má šest děcek!“ Babička měla chudery ruky a nemohla
na ně. Prej měla zamlada kostižer. Postižená byla po celý život,
ale co musela udělat, udělala. Člověk si musel říct, jak to všecko
stačí podělat, chuděra. Za to vykoupání v Dyji si tehdá děda od
babičky vyslechl to, co nikdá, ale oni za chvílu byli zase zadobře. Hádek u nich nikdá moc nebylo, jak jinde. Měli se fakt rádi,
a když už k něčemu došlo, nebylo to nic vážnýho. Ale to víte,
když se vrátil děda dom celej promáčenej, která by si nezanadávala? Mamka vzpomínala, že slyšela: „Josefko, dyť už mně
nenadávej, už mě s tím začínáš roštilovat tak na 99 procent.“
A babička mu na to: „A ty mě na sto.“ Děda: „No, ty musíš mět
dycky poslední slovo.“ Tak skončilo veškerý dohadování a zas
bylo dobře. Už se to znovu nerozebíralo. A to je konec vzpomínání na dědu a babičku Chalupových.
Polda, jejich vnuk
štranek – spletenej provaz, používal se na tahání vody ze studny
nebo se s ním uvazovaly krávy.
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 Draní peří a doderek, šústání a jiné vzpomínky

 Ptáci v okolí nového rybníka

Začíná zima a to je signál ke draní péří. Dříve každá rodina měla
hejno husí. Asi tak deset, dvacet i víc, to jak kdo. Byly hlavně na
maso a peří a na duchny pro děvčata do výbavy, až se budou
vdávat. Později se z peří dělaly prošívaný deky. Ty byly lehký
a moc teplý. To víte, duchny byly naducaný a těžký, deky modernější a taky lepší. Na draní se domluvily kámošky a rodina, a jak
to bylo domluvený, tak to i bylo. Z delšího peří se dělaly mastílka. Tím se mastily buchty, koláče i různý jiný věci. Z husích křídel se dělaly perútky na zametání múky ze šporheltu po pečení
placků nebo vdolků, aby se múka na plotně nepálela. Jinak se
perútky používaly všude tam, kde dneska smetáčky. Na draní
peří se scházelo až navečír, kdy už byly
domácí práce hotový a děcka uložený
k spánku. To se vždycky nabral velký
hrnec s peřím, obrátil se dnem nahoru, aby z něj nelítalo peří. Sáhlo se pod
něj, vytáhla se plná hrsť a dralo se. Peří
bylo pod hrncem proto, že kdyby někdo náhlejší otevřel dveřa, aby nelítalo
po celé místnosti. A taky kvůli malým
děckám, co byly jak z divokých vajec.
To by je mámy musely pořád fackovat
a napomínat. Někdy se dralo týden,
někdy i tři neděle. Zkrátka, až se všecko sedralo. Pak se šlo zas
k dalším, co pomáhaly. U práce si ženský vykládaly, kdo s kým
chodí, kdo se a kdy bude ženit a vdávat nebo která už je v požehnaným stavu. Taky kdo se bude rozvádět a co je v dědině
novýho. To víte, ženská sešlost, a tam se člověk dověděl i to, co
nikde. A nakonec čekal na všechny takzvaný doderek. To bylo
na oslavu. Pilo se víno, pivo, sodovky, někdy i na červa štamprdlička gořalky, svařák nebo aerokoňak na pochlubení, která
ho má lepší. Jinak taky zrnková káva a čaj s rumem nebo gořalkú. Některý děcka to už znaly, tak si srkly svařáku, a druhý
den se chlubily, že: „Taky jsme si lízli“. To byl pro ně největší
zážitek. Ale z dospělých to nesměl nikdo vidět, to by bylo facek jak much! To víte, někde se to přehlídlo, když už děcka byly
starší a, jak se říkalo, rozumnější. To bylo dycky se smíchem:
„Podívejme se na potvoru, jak to našla, šak má byt po kým!“
Nejlepší byly párky s horčicí a rohlíkama. Koláče, boží milosti, koblihy, no jak kdo. To víte, každý se snažil, aby bylo všeho
dostatek a výběr. Něco jako větší svátek. A pak zas k dalším,
draní a doderek se opakovaly. Při babských plkách šla práce dobře od ruky a taky se upevňovalo přátelství v rodinách
a kamarádství. Táto práca byla taky pro uklidnění. Kdyby to
měl člověk dělat sám, bylo by to nekonečný a zdlouhavý, no,
a tak se spojilo dobrý s užitečným. A až se všecko podělalo,
mohlo se čekat na další rok, nakonec se ženský i těšily, jak přijdou na jiný myšlenky a mezi lidi.
Další taková zdlouhavá práce byla svážení turkyňových klasů
a šústání. Tady byla taky každá ruka dobrá. To se na rolí nalámaly klase, naházely na vůz a odvezly dom pod kůlňu. Tam se
turkyň sházela z vozu a mohlo začít takzvaný šústání klasů. To
se všichni posadili na klase a z nich se postupně otrhalo šustí,
až na tři nebo čtyři, který na klasu zůstaly. Ostatní se házelo na
nohy, aby do nich nebyla zima. Pak se vzaly čtyři klase a šustím se svázaly čtyři, k sobě dva a dva, říkalo se „párky“. Tý se
skládaly pěkně na sebe tak, aby se daly napíchnout na rahýnko,
na jehož konci byl hřebík. Potom se věšaly na náspja na dráty
a nebo na rahna, kde párky schly, aby neplesnivěly. Až bylo třeba,

Ve druhé polovině roku 2018 začaly u Šakvic práce na vybudování nového rybníka a několika tůní. Na začátku dalšího roku
byla stavba dokončená, okolí bylo zatravněno a osázeno stromy
a keři. Vznikla zde tak lokalita atraktivní pro mnoho živočichů,
kteří ji ve velmi krátké době obsadili. Při několika návštěvách
v uplynulých dvou letech jsem zde zjistil 71 druhů ptáků a bezpochyby mně i některé unikly. Uvedu zde vybrané druhy z některých ptačích řádů.

vzala se šiška, nebo loupač a klasy se olúpaly na krmení husí
nebo kačen. Zbytek se sešrotoval a spařený přidával dobytku.
Turkyň, co se krmila husám, se namočila, aby jim lezla líp do
krku při krmení. Kdo měl hodně dobytka, měl specielní lúpač
s klikou, se kterou se točilo. Do něho dáte celý klase, jedním
bokem padá turkyň, druhým bokem leze olúpaná šiška. S nimi
se pak topilo v kamnech, tak se všechno zužitkovalo. Když se
šústaly klase u Chalupů, zpívalo se. Franta Chalupa jim to kazil,
a děda ho vždycky káral: „Poslóché, ty neslyšíš, jaký mají kluci
a děvčata v krku boží dar? Když to neumíš, tak do toho nebruč.“
Tak on si jen tak potichu mumlal. To mně vykládala moje maminka, Franty sestra. Děda pocházel
z Velkých Němčic, tak jinak mluvil, měli tam jinší nářečí. Tak vidíte,
všechno se podělalo, i když prací po
rodinách bylo hodně. Když ale všichni
přidali ruku k dílu, udělalo se všecko.
Dnes už se to nedělá a život je úplně
jinší, ale mělo to dřív to svoje kouzlo.
Zima je dlouhá a práce je vždycky
hodně. Zamlada jsem chodil často
k Dyji a potkával hafo starších lidí.
Ale co mně v mysli utkvělo nejvíc, tak
hodně těch starých žen, snad to byly už babičky, jak nesou od
Dyje domů nepředstavitelný otýpky dřeva. Říkal jsem si jen tak
sám pro sebe: „To snad není ani možný, tuto nošu dříví unest.“
No a možný to bylo. Ony si tu otep dříví opřely o zem, na chvílu
si odpočinuly a pokračovaly dál k domovu. Nenadávaly, nenaříkaly si, a taky si nestěžovaly. Jen si otep pohodily výš a sledovaly,
kdy už budú doma. Co je ale zajímavý, chlapů jsem s takovýma
nákladama nikdy neviděl. Byla to prostě záležitost babiček. Mě
by ta otep zcela jistě zamáčkla jak červa, a bylo by po mně. Ani
pes by po mě neštěkl. Ony tu dřinu braly úplně normálně, aby
rodina nestrádala a mohla se v zimě u vincka (u kamen) ohřát.
Ono se řekne: byli zvyklí na těžkou práci. Na dřinu se těžce
zvyká, ale nese to i doba, ve které žijeme. Ale tato těžká doba
už je pryč a jsem vážně rád, že ženský se už nemusí tak dřít.
Teď máme zase jinší starosti, jako nemoci, se kterýma si nevíme rady. Korona trápí celý svět a my ji musíme trpělivě snášet.
Doufejme, že bude brzy líp, a to přeji všem lidem, ať jsou šťastní
a zase zdraví jako dřív. Tak příště zase u vzpomínek.
Polda Měšťan

to byl například orlovec říční. Atraktivní byl luňák červený
s typicky vykrojeným ocasem, podle kterého jej snadno určí
i laici. Nejvíce byli zastoupeni pěvci – dohromady 35 druhů. Nejpestřejším z nich byl slavík modráček středoevropský.
Samec je mimo atraktivního zbarvení zajímavý tím, že při zpěvu napodobuje jiné druhy ptáků. Z dalších druhů obývajících
rákosiny to byly čtyři druhy rákosníků, z nich rákosník velký
patří mezi chráněné. Mezi velmi vzácně vídané druhy v celé republice patřil konipas citrónový. Významné bylo hnízdění silně
ohrožených konipasů lučních, vyskytujících se (jak lze odvodit
podle jména) na vlhkých loukách. V našem kraji asi nikoho nepřekvapí, že nejpočetnějším druhem byl špaček obecný, kterých
se zde před společným nocování shromažďovaly stovky až tisíce.
Mnoho vzácných druhů, například bahňáků, vyžaduje otevřené
plochy s řídkou a nízkou vegetací bez stromů a keřů. Pro podporu místní populace čejek, tohoto „erbovního“ druhu Šakvic,
je proto nezbytné pravidelné sečení a odstraňování vegetace.
Jinak mokřad postupně zaroste rákosem a orobincem a pro
tento druh přestane být vhodný a opustí jej. Vhodným způsobem péče na obdobných stanovištích je i pastva. Podpora čejek
je bezpochyby žádoucí, protože patří mezi nejrychleji ubývající
ptačí druhy. Mezi lety 1973 a 1989 došlo ke snížení početnosti
populace v ČR v rozsahu 20‒50 %. Od roku 1989 do roku 2003
došlo k dalšímu poklesu zhruba o 70 %. Výskyt mnoha druhů
v dalších letech proto záleží na způsobu péče o lokalitu. Pokud
nebude docházet k redukci vegetace, zmizí většina bahňáků, ale
například i konipasů lučních. Na druhé straně rozrůstání rákosin vytvoří podmínky pro jiné druhy. Tento biotop osídlují
například lysky černé nebo jejich příbuzní chřástalové vodní,
z pěvců třeba cvrčilky slavíkové. Počet vzácných druhů by ale
spíš poklesl.
Pro úspěšné rozmnožování ptáků i dalších živočichů je ale důležité i chování návštěvníků. Zejména volně pobíhající psi mohou
hnízdícím ptákům způsobit velké ztráty. Proto by bylo vhodné
pro volný pohyb psů vymezit určitý prostor (například podle
hráze Štinkovky) a na ostatních místech by je na jaře a v létě
chovatelé nepouštěli z vodítka. Není žádoucí ani procházení
mokřadů, které ptáky vyrušuje, pravidelnému pohybu návštěvníků na stejných místech však zvířata přivyknou.
Petr Berka, Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí

Z potápek jsem zaznamenal jen nenápadnou potápku malou.
Vrubozobí byli zastoupeni pouze čtyřmi druhy. Z nich nejpočetnější byly kachny divoké, kterých se zde na podzim r. 2019
zdržovalo až 200. Mimo kachen se zde vyskytovaly čírky obecné i modré, obě jsou chráněné a hnízdí u nás jen velmi vzácně.
Z řádu dlouhokřídlých zde lovily potravu dva druhy racků a rybáci obecní. Velmi zajímavý je výskyt bahňáků. Mimo známé
čejky chocholaté se zde zdržovalo dalších devět (!) druhů bahňáků. Mezi málo vídané druhy patřil jespák šedý, mezi nejpočetnější zase bekasiny otavní, kterých se zde při tahu zdržovalo
téměř čtyřicet. Nejvýznamnější je však pravděpodobné hnízdění
vodoušů rudonohých – kriticky ohroženého druhu. Při posledním mapování hnízdního rozšíření ptáků v letech 2013‒2017
se jejich počet v celé České republice odhadoval na pouhých
40 párů. Dravců jsem pozoroval šest druhů, z méně běžných

 Kontaktní místo ZPMV ČR
V září 2020 bylo na poště v Šakvicích zřízené kontaktní místo Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. Poskytuje informační a poradenský servis z oblasti zdravotního pojištění
a služby v rozsahu podatelny. Pojištěnci zde mohou podat žádost
o příspěvky z preventivních programů, provést registraci novorozence, změnu zdravotní pojišťovny či podat přehled příjmů
OSVČ. Změna zdravotní pojišťovny je možná do 30. 3. 2021
s platností od 1. 6. 2021.
Kateřina Svobodová

 Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Sčítání lidu začíná od půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4.
2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní
aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnosti od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce
prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na vybraných pobočkách České pošty. Odeslání bude zdarma. Nejbližší
kontaktní místo České pošty je v Hustopečích, Husova 1168/5.
V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50.
Další informace a kontaktní místa České pošty naleznete ve vývěskách obce.
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 Brigáda na poště Partner v Šakvicích
Hledám brigádníka na poštu Partner v Šakvicích. Náplní práce
je obsluha klientů na přepážce, příjem/výdej listovních a balíkových zásilek, prodej losů... Vyžaduji pečlivost, spolehlivost
a základy práce na PC. Brigáda je vhodná pro studenty od 18
let a seniory.
Kateřina Svobodová
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 Kdy vznikla naše obec už asi přesně nikdy nezjistíme
Šakvice- 773 let

V této věci vzpomínám i na slova našeho faráře, pátera Škopíka,
který nás jako děti upozorňoval na vzácnost gotické klenby, jejíž
žebroví sahá až k zemi. Je to stavební řešení, které v našich končinách nemá obdoby. Staří kostela a tím i dobu vzniku naší obce
dokazují i výzkumy z archeologického průzkumu kostela provedeného v roce 1998–1999. Výsledkem tohoto výzkumu je potvrzení
doby stavby presbytáře kostela do let 1250–1300.
Závěrem je tedy možné vyslovit myšlenku, že si naše obec
15. listopadu roku 2021 připomene 773 let od první písemné
zmínky o existenci Šakvic.
Ing. Josef Bílek

Každý z nás, občanů Šakvic, si možná někdy ve svém životě položil otázky: Kdy vznikla naše obec? Jaká je její historie? Jsou
nějaké písemné dokumenty prokazující vznik naší obce ?
Odpověď na tyto otázky však není tak jednoduchá a jednoznačná. Musíme si uvědomit, že se v běhu historických událostí vracíme téměř o 800 let. Při hledání pravdy v tak daleké minulosti
však narazíme i na slova „možná, snad“. Někteří, asi většina,
začnou pátrat na internetu, jiní se ponoří do starých archivů
a foliantů …
Pokud při hledání vyjdeme z názvu naší obce – Šakvice a na
chvíli opustíme myšlenku přímého spojení Čičovice-Šakvice,
tak zjistíme zajímavé skutečnosti.
První listinou1, která zmiňuje název naší obce, je listina sepsaná
v neděli 15. 11. l. p. 1248. Je to nejstarší dochovaná listina, která
je uložena v johanitském archivu. Břeclavský vévoda, Oldřich
III. Sponheimský, vnuk českého krále Přemysla Otakara I., daruje templářům v Šakvicích (Schaeckwitcz) čtyři statky v Rakvicích (Raeckwitcz). V textu této listiny nacházíme název naší
obce jako Schaeckwitcz.
Druhou listinou2, která píše o Šakvicích je listina moravského
markraběte Jana Jindřicha, který dává panu Volfovi z Přítluk
a jeho dědicům rychtu s dvěma lány polí, sadem, lukami, jezerem a vším právem a příslušenstvím ve zpustlé vsi Šakvicích
(Schaykwicz) s podmínkou, že se postará o nové osazení vsi. Je
dobré si všimnout, že v této listině se píše „ve zpustlé vsi“, což
znamená, že tato ves – s názvem Šakvice, již existovala dříve.
Listina byla sepsána v pátek 29. března l. p. 1371.
Třetí listinou3, je listina sepsaná v pondělí 6. března l. p. 1380.
Touto listinou Jošt, moravský markrabě, daruje Janu z Lichtenštejna za prokázané služby lénem tvrz Nový Hrádek, ves Šakvice
(dorf Schackwitz) s mlýnem u Dolních Věstonic a s dvěma poddanými v Horních Věstonicích.
To jsou tři nejstarší dochované listiny, které se vztahují k naší
obci. Všechny používají popis názvu naší obce jako Schaeckwitcz, Schaykwicz, Schackwitz. Největší spor je však veden o listinu
první, která dle některých historiků je přisuzována Čejkovicím4,
podle jiných pak Šakvicím5.
Kde je tedy pravda, kde ji hledat? Odpověď je poměrně jednoduchá. Hledejme přímo u nás doma, v Šakvicích. Náš kostel
sv. Barbory, je místem, kam naši předkové po staletí nosili své
děti ke křtu, říkali si své ano a loučili se svými blízkými. Pokud
navštívíme toto místo a zůstaneme s údivem stát nad umem našich předků, tak v presbytáři tohoto kostela najdeme odpověď.
Gotické žebroví a zejména pak vzácná rozeta na jejich spojení
u stropu kostela, jsou důkazem, že pravda o Šakvicích se nachází v listině z roku 1248. Podle6 doc. JUDr. PhDr. Dobroslava
Líbala, DrSc. presbytář našeho kostela patří do druhé poloviny 13. století, nebo do začátku 14. století. To znamená do roku
1250–1315.

Šakvice-650 let

V kronikách a vlastivědných příručkách je založení obce Šakvice spojeno se jménem Číčo. Tento muž pocházel z panského
rodu Orfanů (Sirotků, Waisů). Na Moravu přišel asi ve 12. století, založil novou osadu a pojmenoval ji Číčovice. K panství Orfanů náležely i další obce, například Klentnice, Milovice, Lednice.
V první polovině 14. století, v době války krále Jana Lucemburského s Rakušany, obec zřejmě zpustla.
První písemná zpráva o Číčovicích pochází z roku 1371, kdy markrabě Jan Jindřich daroval Volfovi z Přítluk místní rychtu se dvěma lány s podmínkou, že pustou obec znovu osadí. V roce 1385
byli majiteli této osady Mikuláš Rulant a Jan z Holoubka, kteří prodali Číčovice spolu s dalšími obcemi (Zaječí, Nikolčice a Přítluky)
panu Benešovi z Kravař. Nový majitel nechal ihned zapsat čtvrtinu jmenovaných osad a čtvrtinu patronátního práva v Číčovicích
věnem Anně ze Šternberka, manželce Hartneida z Lichtenštejna.
Zbývající části obce náležely zmíněnému Benešovi z Kravař, po
němž je zdědil roku 1398 jeho syn Jan a roku 1400 vnuk Benešek, který zemřel bez dědiců. V roce 1423 získal tuto část Číčovic
příbuzný Jan Jičínský z Kravař. Tehdy byla ves zničena vojskem
uherského krále Zikmunda, české obyvatelstvo vypuzeno, ves
byla vypálena a znovu osídlena obyvateli z okolních osad. Po
smrti Jana Jičínského (r. 1435) prodal jeho dědic Jan z Cimburka
Šakvice (jak byla ves poprvé nazvána) panu Pertoltovi z Lipé. V té
době měla obec dvůr, rybník, lesy, vinohrady a patronátní právo.
Během krátké doby náležely Šakvice ke třem různým panstvím.
Kolem r. 1414 byla obec na krátký čas součástí panství mikulovského, později velkopavlovického a od roku 1512 hodonínského.
Šakvice byly rozděleny mezi Lichtenštejny a následníky pánů
z Kravař až do roku 1527, kdy se staly součástí pavlovského panství a jejich malý díl byl prodán Linhartem a Janem z Lichtenštejna panu Janu st. ze Žerotína na Strážnici. Ten jej téhož roku
přenechal Janu z Lipé, čímž byly Šakvice opět spojeny v jeden
celek. V roce 1591 zastavil Jan z Lipé obec na tři roky Bedřichovi ze Žerotína a roku 1594 ji prodal hrabatům Sahnům z Neuburgu (hrabě Vikhart ze Sahn-Neuburgu). V letech 1600–1614
vlastnil ves hrabě Illiezhaz a poté až do roku 1650 páni Žampachové z Potuštejna. V době třicetileté války (1618-1648) byla

1 Národní archiv Maltézští rytíři – české velkopřevorství (1085-1875) 3085, in:monasterium.net,URL </mom/CZ-NA/RM/3085/charter>Accessed at 2021-02-01Z;
2 Originál pergament, latinsky, pečeť markraběte;
3 Originál pergament, pečeť;
4 Prof. Libor Ján; Prof. Ladislav Horák; František Nosek;
5 RNDR. František Skřivánek – Templáři v zemích Koruny České; historiograf František Béda Dudík; Gregor Wolný – Kirchiche topografi; Archiv für Geographie Historie, Staats und kriegskunst;
6 Katalog gotické architektury; doc. JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal, DrSc., strana 226;
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obec silně poničena. Válku tehdy přežila necelá třetina obyvatel. V letech 1650–1692 získala Šakvice hrabata z Oppersdorfu.
Posledním z nich byl Beddřich Oppensdorf, který je roku 1691
předal na čas do správy spolu se dvorem, vinným a kořalečným
nálevem a vinopalnou svému mladšímu synovi. Ten tak mohl
právně zasedat na stavovském sněmu. Od roku 1692 spravoval
Šakvice Jan Adam z Lichtenštejna a po něm pak od roku 1750
Maria Antonia, kněžna z Lichtenštejna, která se provdala za

hraběte Czbona. V posledním roce držení obce Janem Adamem
z Lichtenštejna (r. 1749) byla v Šakvicích postavena školní budova. V roce 1762 byly Šakvice přidány k Pavlovicím do správy
císaře Františka I. V letech 1850–1960 náležela obec k okresu
hustopečskému, pouze v letech 1938–1945 k židlochovickému
a od roku 1960 se stala součástí okresu Břeclav.
Diplomové práce Elišky Brúčkové, která čerpala z knihy NEKUDA, Vladimír, ed. Břeclavsko. 1969. Břeclav: Musejní spolek Brno, str. 740.

 František Nosek (1840–1924)
movitosti. V roce 1930 se Anna provdala za Antonína Müllera.
O Olžinu nemanželskou dceru Jarmilu se v Kobylí starala její
prateta Augusta Šebestová.
F. Nosek byl upřímný a nadšený vlastenec. Počátkem osmdesátých
let začal sbírat materiály k dějinám jednotlivých obcí jižní Moravy.
Často vycházel z pramenů Zemského archivu v Brně a měl možnost nahlédnout i do archivů obecních a vrchnostenských. Pořizoval si vždy velmi pečlivě výpisky. Literatura Noskova je psaná
převážně česky, přestože prošel většinou školami německými.
První práce, která byla zveřejněna v roce 1900 v časopise Matice moravská, nesla název „Práva horenská na panství
Hodonínsko-Pavlovském“. Pod titulem „Z potulek
vlastivědných“ vyšly také Noskovy krátké topografické studie, popisující dějiny jihomoravských vesnic a měst.
F. Nosek se však své záliby v popisování
dějin nedokázal vzdát ani v pokročilejším
věku a zaměřil se na zpracování hospodářských a majetkových dějin regionu a jihomoravského vinařství. Publikační činnost
můžeme rozdělit do tří ucelených okruhů.
V letech 1901 a 1902 publikoval pod názvem
„Z potulek naším domovem“ drobné vlastivědné historické črty ve Slovanských listech, které vycházely v Hustopečích. Později začal Nosek
spolupracovat s časopisem Selský archív, kde v letech
1904–1909 otiskl více jak šedesát studií. První příspěvek popisoval právní poměry kováře v Šakvicích. V roce 1906 vyšel pátý
ročník tohoto časopisu a Noskovy příspěvky byly zařazeny do
rubriky „Všehochuť“. Každoročně bylo otištěno několik drobnějších studií, které se nejčastěji týkaly „obyčejného“ života na
vesnici.
Od roku 1909 píše pro časopis „Vinařský obzor“, který později
vycházel ve Velkých Pavlovicích. Od roku 1913 až do roku 1921
zde pod názvem „Příspěvky k dějinám vinařství na Moravě
v 16. a 17. století“ publikoval přehledné dějiny moravského vinařství. Napsal také česky kroniku Šakvic (Pamětní kniha obce
Šakvice) a Pohořelic (německy).
František Nosek patřil mezi osobnosti, které svou prací i působením dokázaly ovlivnit společenské i kulturní dění. Jeho generace
si mimořádně zakládala na poctivé a usilovné práci a tou byl jeho
život vyplněn. Zemřel v Šakvicích 6. června 1924 ve věku 84 let.
Písemná pozůstalost F. Noska byla předána do úschovy Moravskému zemskému archivu v Mikulově. Je doplněna také pamětní
knihou jeho vnučky Jarmily Noskové (1901–926), kterou psala
již jako žačka obecné školy v Kobylí v roce 1911. Jarmila však
v 25 letech zemřela. Rozepsanou knihu dokončila dva roky po
její smrti Augusta Šebestová, u které Jarmila žila jako schovanka.

Byl poslancem zemského sněmu, starostou obce, statkářem,
historikem. Prožil dlouhý, zajímavý a až do vysokého věku prací vyplněný život. Svými současníky byl vnímán jako úspěšný
muž, jeho politické, společenské i odborné působení bylo hodnoceno velmi kladně.
František Nosek se narodil 29. září 1840 v Pohořelicích. Jeho
rodiče (František Nosek a Rozálie, rozená Bžundová) byli zemědělci. Zatímco otec s matkou hospodařili, syn František navštěvoval místní dvojjazyčnou školu. Později chodil šest let do německého gymnázia v Mikulově, a nakonec studoval ještě tři
roky na Vyšší hospodářské škole v Libverdě u Děčína.
Tato škola byla internátní, takže je pravděpodobné,
že zde F. Nosek nějaký čas bydlel.
Po studiích začal pracovat jako úředník na několika panstvích v Čechách a po návratu na
Moravu pokračoval v tomtéž povolání jako
příručí na velkostatku ve Velkých Němčicích
a poté se stal úředníkem na císařském statku ve Velkých Pavlovicích. Oženil se s Annou (rozenou Bezděkovou), jejíž významná
rodina pocházela z Kobylí. Sestra jeho ženy
– Marie, byla provdána za Aloise Mrštíka.
S manželkou Annou měl tři dcery a jednoho
syna. V roce 1876 koupil v Šakvicích od notáře
Machánka zemědělskou usedlost č. 4. Usadil se zde
trvale i se svou rodinou a začal hospodařit jako statkář.
V roce 1881 přikoupil dům č. 5 i s polnostmi.
V Šakvicích byl v roce 1882 a 1885 zvolen členem obecního výboru, v roce 1889 radním a v roce 1891 starostou. Tuto funkci
vykonával deset let. V období 1896 až 1902 byl zemským poslancem, což mu přineslo obrovskou úctu a společenskou prestiž. Za svého působení zřídil obecní knihovnu, která obsahovala
knihy zábavné i poučné. Řada svazků byla zaměřena na problémy rolnictví a hospodářství obecně. Působil také ve funkci
předsedy okresního silničního výboru okresu hustopečského.
Brzy po příchodu do nového domova však manželka Anna
zemřela na tuberkulózu. Osiřelých dětí se ujala Annina sestra
a známá sběratelka lidových zvyků a spisovatelka Augusta Šebestová (rozená Bezděková). Na krátkou dobu se přestěhovala
do Šakvic a vedla švagrovi dům. Avšak během několika let zemřely i všechny Noskovy děti. (Irena v září 1902, Olga v dubnu
1903, Božena v červnu 1904 a v listopadu 1904 i Boženin ani ne
jednoletý syn a Noskův vnuk Karel).
Ani Noskův syn Hugo, dědic šakvické usedlosti, svého otce
nepřežil. Zemřel 22. června 1915 ve věku 31 let. Z celé rodiny
přežily pouze dvě vnučky. Hugova čtyřletá dcera Anička žila se
svou matkou na usedlosti v Šakvicích. Jí ve své poslední vůli
odkázal polnosti v Šakvicích i Pohořelicích i veškeré ostatní ne-
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 Krajinná struktura obce Šakvice

Rok 2020

Pro krajinu Šakvic byla již v polovině 19. století typická převaha
velkoplošných (1-30 ha) polí s ornou půdou, jejichž průměrná
rozloha se pohybovala kolem 5 ha a které byly často od sebe odděleny proužky maloplošných (do 1 ha) polí. Maloplošná pole
s ornou půdou byla druhou nejrozšířenější kategorií. Orná půda
tak zaujímala téměř 66 % celkové rozlohy katastru. Hlavní příčinou byl relativně plochý terén s úrodnou půdou a fakt, že Šakvice
patřily k císařskému velkopavlovickému velkostatku. Významnou rozlohu zaujímaly louky a pastviny na jihu katastru (v oblasti
dnešní dolní Novomlýnské nádrže), na východě a v nivě Šakvického potoka. Úzké pruhy luk také rozdělovaly pole s ornou půdou.
V nivě Šakvického potoka, severně od cesty spojující Šakvice s Novými Mlýny, resp. Zaječím, existoval rybník, na který navazovaly
další zamokřené plochy. Zamokřené plochy byly také v jižní části
v oblasti dnešní dolní Novomlýnské nádrže. Sem se rovněž koncentrovaly větší plochy lužních lesů. Do okolí obce, především na
západě, se soustředila drobná držba maloplošných polí se stromy,
vinic a vinic se stromy. Z hlediska rozmanitosti krajinných prvků
byla krajina Šakvic v tomto období relativně málo pestrá; na katastru se vyskytovalo pouze 17 různých skupin krajinných prvků.

Rok 1953

Krajina Šakvic v polovině 20. století vykazovala mnohem větší
pestrost, ať již do počtu skupin krajinných prvků (22), či do její
struktury. Díky pozemkové reformě, která proběhla na počátku
20. století, byly pozemky z původního velkopavlovického velkostatku rozděleny mezi drobné rolníky, čímž se významně snížila
rozloha velkoplošných polí s ornou půdou a narostla rozloha polí

Krajinná struktura obce Šakvice v roce 1827
Pro krajinu Šakvic byla již v polovině 19. století typická převaha velkoplošných (1-30 ha) polí s ornou půdou, jejichž průměrná rozloha se
pohybovala kolem 5 ha a které byly často od sebe odděleny proužky maloplošných (do 1 ha) polí. Maloplošná pole s ornou půdou byla druhou
nejrozšířenější kategorií. Orná půda tak zaujímala téměř 66 % celkové rozlohy katastru. Hlavní příčinou byl relativně plochý terén s úrodnou
půdou a fakt, že Šakvice patřily k císařskému velkopavlovickému velkostatku. Významnou rozlohu zaujímaly louky a pastviny na jihu katastru
(v oblasti dnešní dolní Novomlýnské nádrže), na východě a v nivě Šakvického potoka. Úzké pruhy luk také rozdělovaly pole s ornou půdou. V nivě
Šakvického potoka, severně od cesty spojující Šakvice s Novými Mlýny, resp. Zaječím, existoval rybník, na který navazovaly další zamokřené
plochy. Zamokřené plochy byly také v jižní části v oblasti dnešní dolní Novomlýnské nádrže. Sem se rovněž koncentrovaly větší plochy lužních
lesů. Do okolí obce, především na západě, se soustředila drobná držba maloplošných polí se stromy, vinic a vinic se stromy. Z hlediska
rozmanitosti krajinných prvků byla krajina Šakvic v tomto období relativně málo pestrá; na katastru se vyskytovalo pouze sedmnáct různých
skupin krajinných prvků.

Současná krajina Šakvic je z hlediska počtu skupin krajinných prvků nejrozmanitější, ale z hlediska struktury krajiny nejfádnější. Dominují
velkoplošná (nad 1 ha) pole, přičemž pole s velikostí nad 30 ha pokrývají téměř čtvrtinu rozlohy katastru. Pestrost krajiny jihozápadní části byla
smazána a na její místo nastoupila jednolitá masa vodní hladiny dolní Novomlýnské nádrže, kterou se snaží oživit vysazovaná dřevinná a
travinobylinná vegetace za hrází nádrže v podobě biocenter a biokoridorů Územního systému ekologické stability. Východně od nádrže vznikla
rekreační oblast, na kterou na severu navazuje solární elektrárna. Jistý ostrůvek biodiverzity v této části představují zbytky drobné držby –
vinohradů, resp. opuštěných vinohradů. V nivě Šakvického potoka byly oproti polovině 20. století obnoveny zamokřené plochy, na které navazují
nově vysazené plochy biocenter – dřevinné vegetace v kombinaci s vegetací travinobylinnou, a vybudovaných rybníků. Železniční trať v severní
části katastru lemují plně vyvinuté dřevinné porosty. Plocha sídla včetně se zahrad se opětovně zvýšila (o necelá dvě procenta), zatímco plocha
drobné držby se snížila a zkoncentrovala do těsného zázemí obce. Na katastru se také vyskytují ve větší míře plochy úhorů a ruderálních porostů
– jedná se buď o pozemky, které se budou časem zatravňovat či zalesňovat v rámci rozšiřování prvků Územního systému ekologické stability,
nebo o pozemky, u kterých dochází ke změně pěstovaných plodin.

Krajinná struktura obce Šakvice v roce 1953

Krajina Šakvic v polovině 20. století vykazovala mnohem větší pestrost, ať již do počtu skupin krajinných prvků (22), či do její struktury. Díky
pozemkové reformě, která proběhla na počátku 20. století, byly pozemky z původního velkopavlovického velkostatku rozděleny mezi drobné
rolníky, čímž se významně snížila rozloha velkoplošných polí s ornou půdou a narostla rozloha polí maloplošných. Jednotné zemědělské družstvo
bylo v Šakvicích zřízeno v roce 1953, nicméně kolektivizace nezačala ihned, a proto prezentovaná mapa zachycuje stále situaci před scelováním
pozemků. Oproti předchozímu období došlo k rapidnímu poklesu luk a pastvin, které byly rozorány, a to především ve východní části katastru
a v nivě Šakvického potoka. Rybník i zamokřené plochy ležící severně od cesty do Nových Mlýnů/Zaječího byly vysušeny a také přeměněny
na ornou půdu. Naopak v oblasti dnešní dolní Novomlýnské nádrže vznikl velký Šakvický rybník a mnoho vlhčích luk bylo trvale zamokřeno. Navíc
zde vznikla značná část přirozených vodních ploch v podobě tůní. Zároveň došlo k vykácení velké části lužního lesa lemujícího Dyji. Samotná obec
se rozrostla téměř na trojnásobek, a to díky zahradám, které obklopovaly rodinné domy. Zvýšil se také podíl drobné držby, kterou tvořily
především drobné sady s vinohrady či políčky se stromy. Ty se rozšířily nejen na západ a severozápad obce, ale také na jihovýchod a samostatná
lokalita drobné držby se objevila i východně od Šakvického rybníka (lokalita Písečný). V severní části katastru existovala železniční trať (uvedená
do provozu v roce 1839) lemovaná dřevinnou nebo travinobylinnou vegetací.

Krajinná struktura obce Šakvice v roce 1827
Pro krajinu Šakvic byla již v polovině 19. století typická převaha velkoplošných (1-30 ha) polí s ornou půdou, jejichž průměrná rozloha se
pohybovala kolem 5 ha a které byly často od sebe odděleny proužky maloplošných (do 1 ha) polí. Maloplošná pole s ornou půdou byla druhou
nejrozšířenější kategorií. Orná půda tak zaujímala téměř 66 % celkové rozlohy katastru. Hlavní příčinou byl relativně plochý terén s úrodnou
půdou a fakt, že Šakvice patřily k císařskému velkopavlovickému velkostatku. Významnou rozlohu zaujímaly louky a pastviny na jihu katastru
(v oblasti dnešní dolní Novomlýnské nádrže), na východě a v nivě Šakvického potoka. Úzké pruhy luk také rozdělovaly pole s ornou půdou. V nivě
Šakvického potoka, severně od cesty spojující Šakvice s Novými Mlýny, resp. Zaječím, existoval rybník, na který navazovaly další zamokřené
plochy. Zamokřené plochy byly také v jižní části v oblasti dnešní dolní Novomlýnské nádrže. Sem se rovněž koncentrovaly větší plochy lužních
lesů. Do okolí obce, především na západě, se soustředila drobná držba maloplošných polí se stromy, vinic a vinic se stromy. Z hlediska
rozmanitosti krajinných prvků byla krajina Šakvic v tomto období relativně málo pestrá; na katastru se vyskytovalo pouze sedmnáct různých
skupin krajinných prvků.

1953

Krajinná struktura obce Šakvice v roce 1953
Krajina Šakvic v polovině 20. století vykazovala mnohem větší pestrost, ať již do počtu skupin krajinných prvků (22), či do její struktury. Díky
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Krajinná struktura obce Šakvice v roce 2020

Současná krajina Šakvic je z hlediska počtu skupin krajinných
prvků nejrozmanitější, ale z hlediska struktury krajiny nejfádnější.
Dominují velkoplošná (nad 1 ha) pole, přičemž pole s velikostí nad
30 ha pokrývají téměř čtvrtinu rozlohy katastru. Pestrost krajiny
jihozápadní části byla smazána a na její místo nastoupila jednolitá
masa vodní hladiny dolní Novomlýnské nádrže, kterou se snaží
oživit vysazovaná dřevinná a travinobylinná vegetace za hrází
nádrže v podobě biocenter a biokoridorů Územního systému ekolo2020
gické stability. Východně od nádrže
vznikla rekreační oblast, na kterou na
severu navazuje solární elektrárna.
Jistý ostrůvek biodiverzity v této části
představují zbytky drobné držby – vinohradů, resp. opuštěných vinohradů. V nivě Šakvického potoka byly
oproti polovině 20. století obnoveny
zamokřené plochy, na které navazují
nově vysazené plochy biocenter – dřevinné vegetace s vegetací travinobylinnou, a vybudovaných rybníků. Železniční trať v severní části katastru
lemují plně vyvinuté dřevinné porosty. Plocha sídla včetně se zahrad
se opětovně zvýšila (o necelá 2 %),
zatímco plocha drobné držby se snížila a zkoncentrovala do těsného zázemí obce. Na katastru se také vyskytují
ve větší míře plochy úhorů a ruderálních porostů – jedná se buď o pozemky, které se budou časem zatravňovat či zalesňovat v rámci rozrozšiřování prvků Územního systému ekologické stability, nebo o pozemky, kde dochází ke změně pěstovaných plodin.
Fakulta humanitních studií
Univerzity Karlovy
1827

maloplošných. Jednotné zemědělské družstvo bylo v Šakvicích
zřízeno v roce 1953, nicméně kolektivizace nezačala ihned, a proto prezentovaná mapa zachycuje stále situaci před scelováním pozemků. Oproti předchozímu období došlo k rapidnímu poklesu
luk a pastvin, které byly rozorány, a to především ve východní části
katastru a v nivě Šakvického potoka. Rybník i zamokřené plochy
ležící severně od cesty do Nových Mlýnů/Zaječího byly vysušeny
a také přeměněny na ornou půdu. Naopak v oblasti dnešní dolní Novomlýnské nádrže vznikl velký Šakvický rybník a mnoho
vlhčích luk bylo trvale zamokřeno. Navíc zde vznikla značná část
přirozených vodních ploch v podobě tůní. Zároveň došlo k vykácení velké části lužního lesa lemujícího Dyji. Samotná obec se
rozrostla téměř na trojnásobek, a to díky zahradám, které obklopovaly rodinné domy. Zvýšil se také podíl drobné držby, kterou
tvořily především drobné sady s vinohrady či políčky se stromy.
Ty se rozšířily nejen na západ a severozápad obce, ale také na jihovýchod a samostatná lokalita drobné držby se objevila i východně
od Šakvického rybníka (lokalita Písečný). V severní části katastru
existovala železniční trať (uvedená do provozu v roce 1839) lemovaná dřevinnou nebo travinobylinnou vegetací.

Rok 1827
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Oliver Rabovský

Ondrej Kubísek

Jan Kabriel

Maxim Kortiš

Marek Madron

¹

Nina Novotná

Lucie Kurcová

Jaroslav Holásek

¹

Nikol Šlorová

Ela Kamenská

Va'na Novák

Metodej Svoboda

Vincent Novák
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Kamilka Lacinová

¹

Klaudie Nováková

David Konecný

¹

David Boleslav

¹

¹

¹

¹

Karel Špacek

Mikuláš Filip

¹

Anicka Jakubcíková

¹

Anicka Dobiášová

V neděli 11. 10. 2020 odpoledne proběhlo vítání občánků netradičním způsobem. Protože bylo a je zakázáno zpívání a jakýkoliv kulturní život, dohodly jsme se s paní místostarostkou Věrkou Zemanovou, nakoupily se dárečky a děti jsme navštívily přímo u nich doma.

Vítezslav Kucera

 Střípky z obecního facebooku
Víte, že naši obec najdete i na sociální síti Facebook? Stačí do
vyhledávacího pole zadat „Obec Šakvice“ a dát stránce „Like“.
Od této chvíle se vám mezi příspěvky budou nabízet i aktuality z obce. Snažíme se, aby tento informační kanál byl zajímavý
i užitečný. Málokdy tedy v příspěvku najdete fotku smutného
koťátka 😿, ale třeba ztraceného pejska už jsme zveřejňovali 🐕🦺.
Příspěvky za poslední tři měsíce, co nejvíc zaujaly:
7. 10. 2020: PAPÍR: Na základě vašich podnětů řešíme sběr papírového odpadu. Od listopadu ho budeme odvážet přímo od
domu a bude to každé 2. pondělí v měsíci od cca 7 hodin. Papír
odvážíme svázaný a sešlápnutý, ne velké kartonové krabice (plné
vzduchu).
14. 10. 2020: POZOR! V pondělí 19. 10. hlásí EON výpadek
elektřiny od 7.30 do 16.30 v dolní části obce (viz. mapka) kvůli
plánované údržbě. Prosím, počítejte s tím.
2. 11. 2020: Nezná náhodou někdo majitele tohoto psa (foto)?
Zn.: Buď praktikuje samovenčení bez páníčka nebo se prostě
ztratil 😀🐶 Díky za info do komentářů.
3. 11. 2020: Sice podchod pořád končí v půlce trati a pokračuje
jámou plnou bláta, ale už se blýská na lepší časy. Máme orientační cedule (foto). Prostě do Šakvic se jde dolů 😁
10. 11. 2020: Návrh jízdního řádu autobusu na příští rok 🚌🚌🚌 
(platný od prosince). Včetně vyznačených přípojů na vlaky. Vypadá to, že se zase trochu zkrátí prodleva mezi spoji - autobusy
na nádraží jezdí vesměs hh:52 a autobusy z nádraží do Šakvic
hh:00. Pokud máte k jízdnímu řádu nějaké připomínky, dejte
vědět do komentářů, předáme na IDS JMK. Díky. 👍
10. 11. 2020: POZOR. Čtvrtek 19. listopadu od 7:30 do 15:30 je
plánovaná odstávka elektřiny kolem Isidora.
20. 11. 2020: VÝZVA 📢 Rozsvěcení vánočního stromku 🌲🌲🌲 
bude letos v neděli 29.11. v 17:00. Kvůli opatřením se nesejdeme
u obce a svařák a perníčky bude potřeba vyřešit z domácích zásob 🙂 Chtěli bychom ale využít rozhlas 📢📢📢 a zpestřit si večer básničkami a koledami. A to můžeme udělat společně 🙂. Zapojte se a pošlete nám nahrávku (zvukovou) vašeho dítěte (nebo
klidně společně s dospělým). Může jít o krátkou básničku nebo
písničku (téma advent, stromeček, Mikuláš, Vánoce, ...). My to
do neděle nějak sestříháme a v neděli pustíme v rozhlase. 👍
8. 12. 2020: Dobrá zpráva pro milovníky sladkého ovoce
hruškoidního tvaru! Využili jsme nabídky na záchranu stromů
a 50 jich vysadíme podél komunikace u hřiště a pod Isidorem.
🍐🍐🍐🌳🌳🌳
21. 12. 2020: Od minulého týdne je možné projít z/na nádraží
podchodem rovnou z naší cyklostezky. Už žádné přeskakování
kolejí 🚆🚂🚦. Úpravy ještě budou pokračovat, chodník není ve
stejně dobrém stavu, jak byl před stavbou, chybí kousek zábradlí
a upravit plochu okolo. Ale i tak. Super zkratka. Už jste někdo
stihl využít? 😊

29. 12. 2020: U nás doma se říkávalo, že to, co má člověk na hlavě má být myslivna, ne hájovna. 😁🏡 Pokud je plný kontejner,
tak prosím vyhození papírových krabic vyřešte jinak. Papír vyhozený mimo kontejner znamená: někdo ho bude muset zvlášť
sebrat a uklidit okolí popelnice (na obci nemáme otroky, ale lidi,
co mají spoustu jiné práce s tím, aby to tady vypadalo hezky
a vše fungovalo), vítr ho může roznést po okolí (další nepořádek), déšť ho promáčí (pak se hůř uklízí a navíc musí do směsného odpadu, takže ani přírodě nepomůžete). To "vyřešte jinak"
může znamenat: odneste ho na sběrný dvůr během otevírací
doby (3x týdně), počkejte na svoz papírového odpadu, který
probíhá každé 2. pondělí v měsíci cca od 7 hodin (sbíráme sešlápnutý, svázaný). Díky, že vám není jedno, kde bydlíte a jak to
kolem vás vypadá 👍. Což dokazuje i nedělní procházko-úklid
by Akce v Šakvicích 👍☘🌳
13. 1. 2021: Na sběrném dvoře máme i poličku s "poklady", co by
se mohly někomu hodit 😁 Můžete se příště podívat, třeba něco
zajímavého objevíte.
19. 1. 2021: Víte o všech křížích a křížcích, které jsou u cest
v okolí Šakvic "na našem"? Se skupinou Srdce ze Šakvic jsme si
je obešli. Některé nejsou v dobrém stavu, některé jsou jako nové
(Vinohradní 145). Jak se budou objevovat dotace, tak plánujeme
u některých z nich rekonstrukci. Většina z křížů vznikla jako
poděkování od konkrétní rodiny, našich předků. Zkuste je taky
objevit a projít se kolem Šakvic 😊.
Určitě jsme rádi, pokud se zapojíte. Často vznikají věcné diskuze, z kterých si na obci můžeme vzít zpětnou vazbu.
A zvláštní poděkování patří všem, kteří s námi rozsvěceli vánoční stromeček na začátku adventu (přispěli básničkou nebo
písničkou do obecního rozhlasu).
David Tomášek

Kdo jsme?
Průmyslová prádelna Mydlinka v Podivíně
je novým subjektem poskytujícím služby praní prádla
pro klienty, jako jsou hotely, restaurace a podobně,
která se profiluje jako sociálně odpovědná firma.
pereme� žehlíme� půjčujeme� opravujeme
Máte zájem o služby, které Mydlinka nabízí?
Neváhejte nás kontaktovat:
info@ecoinnova.cz, tel.: 734 318181
Více o Mydlince: www. pradelna-mydlinka.cz
nebo V@prumyslovapradelnamydlinka

Šakvický zpravodaj najdete na internetové adrese www.sakvice.cz nebo www.flashknihy.cz/sakvice/
Své příspěvky můžete zasílat na adresu: knihovna.sakvice@seznam.cz.
Uzávěrka příštího čísla je 31. července 2021. Těšíme se na vaše příspěvky.
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