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Při procházkách v přírodě jsme letos mohli obdivovat krásně rozkvetlé okolí rybníka a výsadby u Novomlýnské nádrže.

Poděkování

Deník
starostky

◼ Byla provedena rekonstrukce komunikací:

a) za areálem družstva

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří bezplatně šili roušky
pro naše občany. Renata Polášková, Martina Nevědělová,
Blažena Svobodová, Zdenka Svobodová,
Klub pro malé a velké lidi.

starostky

 Vážení spoluobčané,
letošní rok 2020 je pro nás velkou zkouškou, protože pandemie koronaviru zasáhla každého z nás. Dětem se prodloužily
prázdniny, z rodičů se na čas stali učitelé, mnozí museli pracovat z domu a nebo nemohli chodit do zaměstnání vůbec,
přestalo se cestovat a kulturní a společenský život v obci se zastavil. Na druhé straně nám ukázal, že elektronizace státní
správy je užitečná záležitost – recepty, e-neschopenky,… Některým z nás dala tato situace spoustu volného času, který
jsme mohli věnovat rodině a bližšímu poznání okolí obce. Vnesl nám do života schopnost umět se opět dívat po lidech,
vnímat kdo potřebuje naši pomoc a nabídnout mu ji. Mezi našimi občany se našla spousta dobrovolníků, kteří šili roušky
a za to jim patří velký dík.

b) odbočka z ul. Výhon

◼ Na víceúčelovém hřišti byla provedena oprava povrchu hři-

c) kolem myslivny

◼ Na ul. Přívozní bylo provedeno prodloužení vodovodu.

ště - dopískování a nové sítě.

I když to vypadá, že život v obci se téměř zastavil, snažili jsme
se pokračovat v plnění plánů, které jsme si na letošní rok dali
do rozpočtu. Některé akce jsme museli přesunout na pozdější
dobu, ale i tak se nám podařilo toho celkem dost zvládnout:
◼V

březnu tohoto roku byla dokončena rekonstrukce fotbalových kabin. Nové kabiny poskytují zázemí pro fotbalová
utkání a kromě toho i zázemí pro školu.

◼ Po ukončení prací byla provedena výsadba 19 stromů v oko-

lí fotbalových kabin, která by měla pokračovat na podzim
tohoto roku.

◼ Za

orlovnou byla zhotovena nová pergola a broušená podlaha.

V současné době probíhá:
a) na ul. Výhon výstavba nových chodníků
b) osvětlení na ul.Isidor
c) osvětlení na ul. Za školkou
d) obdrželi jsme další dotaci na zadržování vody v krajině
a výsadby stromů, pod názvem USES 3. Nejvýhodnější nabídku podala firma Kavyl s.r.o. Mohelno. Práce začnou na
podzim tohoto roku.

◼ Na

ul. Podhrází byla vybudována nová komunikace včetně
kanalizačních přípojek.

◼ Dále zde bylo vytvořeno zázemí pro hasičský sport.

Máme rozpracované projekty:

◼ Na

ky.
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a) zasíťování pozemků za kabinami
b) zasíťování pozemků – spojnice Podzahrady a U hřiště
c) přístavba MŠ na ul. Dlouhé
d) přístavba třídy a rozšíření jidelny ZŠ
e) studie na rekonstrukci sokolovny
f) USES4 – další výsadby v okolí obce.

dětském hřišti byla provedena oprava povrchu u lanov-
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víc kontejnerů po obci (To jsme vyzkoušeli loni před
sběrným dvorem, čím víc jsme dali před sběrný dvůr kontejnerů, tím víc se plnily vším možným, v plastu byl stavební
materiál, mikrovlnka v bioodpadu atd. Do sběrného dvora
se jezdilo minimálně a vše se nám shromažďovalo mimo provozní dobu před sběrným dvorem).

◼ dát

 Co nás trápí
Na různých částech obce jsme rozmístili posezení, která by
měla sloužit k tomu, abychom si zde v klidu poseděli, odpočinuli si, případně abychom se zde setkávali s kamarády a se
sousedy. Bohužel, dost často se setkáváme s tím, že zde do
noci vysedává mládež a zůstává po nich dost velký nepořádek. Obyvatelé z okolních domů si stěžují na hluk, který zde
bývá do noci. Byla bych ráda, pokud by rodiče svým dětem
vysvětlili, jak se mají chovat na veřejnosti a především, aby
byli ohleduplní ke svým spoluobčanům. Neděláme to rádi, ale
pokud si spoluobčané budou dál stěžovat na hluk a nepořádek, budeme nuceni problémová odpočinková místa zrušit.

plast od RD (Toto už funguje několik let, kdy plast
odvážíme 1x v měsíci od RD).

◼ odvážet

 Výsadby
Územní systém ekologické stability v katastru obce Šakvice - 3
Výsadba bude zahájena na podzim tohoto roku, dotace ze SFŽP 85 %, projektant Arvita Kroměříž, ing. Psotová H., zhotovitel
Kavyl s r.o. Mohelno.

otevřený nonstop sběrný dvůr, tak jak to je třeba
v Rakousku (Tak to si opravdu neumím představit).

otevírací dobu ve sběrném dvoře (Ve srovnání
s okolními obcemi máme otevřeno mnohem víc hodin).

◼ prodloužit

◼ sběr papíru od RD, v některých obcích to tak funguje (Zva-

žujeme, že od nového roku zavedeme sběr papíru, ale nebudou se odvážek krabice, pokud nebudou roztrhané na kousky
a sešlápnuté. Samozřejmě tímto krokem vzrůstají další náklady na odpad, které někdo musí zaplatit. Řeší se to tím, že
se zredukuje svoz komunálu na 1x za 3 týdny až měsíc a je
nahrazen svozem papíru a plastu).

Po obci máme rozmístěny kontejnery na plast, sklo, bio a na
některých místech ještě na plechovky a papír (jednota, orlovna, horní zastávka, park Isidor, večerka, ul. Kopeček, u sběrného dvora). Z důvodu netřídění odpadu a velkého nepořádku v okolí kontejnerů byly zrušeny na sběrných místech
kontejnery na papír, prozatím zůstaly jen u sběrného dvora.
Kontejnery na papír měly sloužit pro sběr papíru jako jsou
noviny, časopisy apod. Peníze, které jsme tímto způsobem
vydělali byly věnovány dětem ve škole např. na zaplacení autobusu.
V poslední době to fungovalo tak, že do kontejnerů na papír
se naházely nesešlápnuté krabice od nábytku, pracích prostředků atd., které se plnily komunálem. Všichni jsme si zvykli na výbornou službu pro občany a to internetový prodej, kdy
nám doručí balíky až do domu. Je to výborná věc, ale na druhé straně se pozapomnělo na to, že nám doma zůstanou velké
krabice od zboží a už je pro mnohé velký problém tyto krabice
sešlápnout a odvézt do sběrného dvora. Není nic jednoduššího, než krabice vyhodit ke kontejnerům a obec ať se postará.
Kolem zrušení kontejnerů se hodně diskutovalo. Pro příklad
uvádím:

na víc míst po obci kontejnery (Nikdo si nepřeje mít
kontejner na odpad blízko svého domu, z těchto důvodů jsme
některá sběrná místa museli zrušit).

◼ dát

byly přemístěny kontejnery u hřbitova? (Někteří neukáznění občané nám do kontejnerů házeli uhynulá zvířata
a další odpad, který zapáchal, kontejnery byly plné červů. Na
základě stížnosti byly kontejnery posunuty kousek dál).

◼ proč

 Chodníky v obci
Postupně se snažíme budovat ve všech částech obce chodníky,
protože doprava v obci se neustále zvyšuje a je dost nebezpečné se pohybovat po silnici především pro maminky s dětmi
a starší občany. Z vlastní zkušenosti jsem vděčná za chodníky,
po kterých můžu s vnuky bezpečně projít od ulice Nádražní,
Hlavní, Kopeček atd.
Nyní se snažíme propojit bezpečně školu, školku, autobusové
zastávky, poštu, obchody. V některých částech máme zpracované projekty, ale jejich realizaci se nám snaží překazit někteří
naši spoluobčané, kteří myslí především na své osobní zájmy
a nezajímá je bezpečí spoluobčanů, neustále mají připomínky
k projektům, dávají si nesmyslné požadavky. Takže nyní stavíme chodníky v těch částech obce, kde se s lidmi dokážeme
domluvit.
Kdy budou kompostéry?
Podali jsme žádost o dotaci, pokud budeme úspěšní, předpokládám, že to bude asi za rok.
Drahomíra Dirgasová, starostka obce

zrušíte kontejnery po obci, nebudeme třídit (Pokud
nebudeme třídit a vše půjde do komunálu, tak se automaticky zvýší poplatky za popelnice. Třídit odpad by mělo být
samozřejmostí pro každého, komu alespoň trochu záleží na
životním prostředí a na okolí, v jakém žije. To za trochu té
námahy stojí).

◼ když

Upozornění
Na obecním úřadě máte možnost si zakoupit nové
pohlednice, magnetky a knihu s překrásnými
fotografiemi okolí naší obce .

◼ ať

zaměstnanci obce každý den nepořádek kolem kontejnerů uklízí, alespoň se využije autíčko (Přála bych autorovi
tohoto příspěvku strávit jeden den na obci, aby si uvědomil,
že někdo musí také sekat, zalévat, okopávat, zametat atd).

V letošním roce se z obavy před rozšíření koronaviru
nebude konat setkání důchodců.

4

Na ploše interakčního prvku
je navrhována výsadba lesního charakteru. Od zemědělské půdy je navržen keřový
pruh. Na jihu lokality jsou navrženy výsadby vrb a tvorba
drobných periodických tůněk
(dub letní, střemcha hroznovitá, lípa srdčitá, kalina obecná, javor babyka, topol bílý,
jilm vaz, brslen evropský, vrba bílá, svída krvavá, vrba košíkářská, vrba nachová).

Je zde navržena liniová výsadba ovocných stromů s podsadbou skupin keřů a obnova travních porostů pomocí
obohacené travní směsi.
(dřín obecný, višeň obecná
„šakvická“, kalina tušalaj, růže
galská, líska obecná, brslen
bradavičnatý).

◼ nechat

 Třídění odpadu

Lebra, p. č. 3059

Černá zárybnická, p. č. 3529, 3528

Šakvické vrbiny, p. č. 3191
Část lokálního biocentra je
navržen jako plocha lesního charakteru s ponecháním
travních pásů. Po obvodu (v
mírném svahu) vzniknout
skupiny tvrdého luhu. V terénní depresi budou vysázeny skupiny dřevin měkkého
luhu. V místě vyústění meliorací budou vybudovány drobné periodické tůně.
Stávající vzrostlé vrby budou
zachovány. Dojde pouze ke
zdravotnímu řezu, který zajistí delší životnost těchto dřevin
(dub letní, brslen evropský, lípa srdčitá, střemcha hroznovitá,
javor mléč, kalina obecná, olše lepkavá, krušina olšová, vrba
bílá, hloh obecný, vrba košíkářská, svída krvavá, vrba nachová, vrba trojmužná, vrba popelavá).

Mokřiny Štinkavky, p. č. 3665
Je zde navržena plocha lesního charakteru s ponecháním
travních pásů a linií dubů
podél nezpevněné zatravněné
polní cesty. Plocha je navržena do 4 výsadbových segmentů, které jsou lemovány keři.
Mezi segmenty je navrženo
obnovení vlhkomilných travních porostů (dub letní, topol
černý, lípa srdčitá, střemcha
hroznovitá, javor babyka, kalina obecná, jilm vaz, krušina
olšová, topol bílý, hloh jednosemenný, brslen evropský,
hloh obecný, svída krvavá).

 Novinky z pošty

 Návštěva hejtmana

Balíkovna
Od 1. 7. 2020 si můžete na šakvickou poštu objednat Balík Do
Balíkovny. Je to cenově nejdostupnější řešení doručení vašeho
zboží objednaného z e-shopu. Při vyzvednutí stačí sdělit jméno
a kód pro vyzvednutí zásilky. Zásilku může vyzvednout i pověřená osoba, která bude mít kód pro vyzvednutí. Dobírku můžete
uhradit jakoukoliv platební kartou nebo hotově.
Svobodová Kateřina

Dne 6. 8. 2020 navštívil naši obec hejtman JMK pan Bohumil
Šimek. Během návštěvy naší obce pan hejtman navštívil domov
pro seniory, pohádkovou výstavu na u.Přívozní a tábor pro děti
pod vedením Lenky Podborské. Panu hejtmanovi se u nás moc
líbilo a ocenil krásnou květnovou výzdobu v celé obci a veškeré
projekty, které se nám podařilo zrealizovat.

Jihomoravského kraje

 Nové kontaktní místo Zdravotní

pojišťovny ministerstva vnitra ČR

Citát

Od září 2020, bude na Poště Partner v Šakvicích zřízené nové
kontaktní místo ZP MV ČR. Pro občany bude poskytovat informační a poradenský servis z oblasti zdravotního pojištění
a služby v rozsahu podatelny. Bude zde možné vyřídit registraci,
podat žádost o příspěvky z preventivních programů, provést registraci novorozence či podat přehled OSVČ.
Svobodová Kateřina

Lingvist.František Vymazal:
„Rozumný počíná mysliti tam, KDE HLOUPÝ PŘESTAL.“
( Buch. )

5

 Hody 2020

 Hasiči

Mnohé obce v našem okolí se rozhodly pro zrušení hodů
z důvodu obavy z rozšíření pandemie koronaviru. V naší obci
se hody konaly 3. červencový víkend. Děkujeme pořadatelům
a stárkům za skvěle vydařenou akci.
Stárci a stárky 2020:
Ondřej Zeman, Jana Albrechtová
Josef Bílek a Klára Stehlíková
Jan Trněný a Barbora Čechová
Adam Janoušek a Sabina Hochmanová
Jiří Kaňa a Tamara Francová
Martin Matocha a Simona Líčeníková
Tomáš Čížek a Sabina Derblová
Pavel Haluza a Zuzana Osičková
David Zeman a Jana Kurcová
Martin Svoboda a Dominika Francová
O hladký průběh hodů se starali sklepníci: Jakub Fiala a Lukáš
Fic, Filip Nevěděl.

Tak jako ostatní spolky v obci i hasiči museli díky pandemii
koronaviru měnit plány v programu pro rok 2020. Zrušené
akce: pálení čarodějnic, oslava sv. Floriána, soutěž v požárním
útoku (okrskové kolo).
Přesto se nám podařilo uspořádat brigádu na sběr železa, dětský den a stanování na hřišti.
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Dětský den 27. 6. 2020

Stanování 4. 7. 2020

Narychlo naplánovaná akce, která se povedla i díky krásnému
počasí. Od rána jsme chystali soutěže pro děti a začali opékat
selátko.
Ve 14 hodin se začalo soutěžit. Byla nachystána spousta stanovišť: skákací hrad, byla přistavena hasičská auta a kamion
P. Holáska. Kdo chtěl, mohl se svézt. Vystoupila i nová šakvická country kapela Dva Báby.
Protože bylo dost vedro, pustili jsme na hřišti závlahy, které si
děti náramně užily.
Na závěr naši mladí hasiči předvedli požární útok a štafetu
4 x 60 m.
Akce se vydařila a příští rok akci rádi zopakujeme. Děkujeme
obecnímu úřadu za zajištění skákacího hradu a poskytnutí
nového zázemí v kabinách.

Tak jako loni i letos jsme pro naše mladé hasiče udělali stanování. To děti necháme dělat, co samy chtějí, jde hlavně o to si
odpočinout. Večer opečeme špekáčky. Až se setmí, následuje
stezka odvahy a jde se na kutě. Ráno snídaně, pak rychlý trénink požárního útoku a jde se domů. Stanování jsme udělali
tentokrát na hřišti, kde máme vybudovanou základnu pro požární útoky a vlastně i hřiště pro běh štafety. Málokterý sbor
se může tímto pochlubit a jsme rádi, že naše obec investuje
i do tohoto našeho požárního sportu. Přes prázdniny necháváme děti odpočinout a těšíme se, že po prázdninách konečně
vyrazíme na některou soutěž.
f. p.
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 Ze života ZŠ a MŠ Šakvice

 Šikovní prvňáčci

 Učíme se děkovat

Školní rok 2019/2020 byl plný neočekávaných událostí a velkých změn. Zastupitelstvo obce rozhodlo o obnovení devítileté školy v Šakvicích. 1. září 2020 přivítá šakvická škola po
13 letech žáky šesté třídy, kteří zahájí 2. stupeň základního
vzdělání. Přivítají je kvalifikovaní pedagogové, ale i nové
učební pomůcky zářící novotou, které dostanou žáci zdarma, stejně jako děti na 1. stupni základní školy. Třída šesťáků
bude vybavena novými žákovskými stoly a židlemi, které odpovídají výšce chlapců a dívek.

Během nouzového stavu a uzavření škol si učitelé i děti spolu
s rodiči vyzkoušeli vzdělávání na dálku (tzv. distanční výuka).
Děti dostávaly na procvičení učiva různá výuková videa, drobné
testíky a měly možnost využít mnoho online her do angličtiny i
jiných předmětů. Úspěch sklidila i videa do matematiky a českého jazyka, která byla natočena přímo na míru pro malé prvňáčky. Největší zájem ze strany dětí byl ale o pravidelné videohovory, kde se po delší době zase mohly děti spolu vidět. Při nich jsme
si ověřovali, jak děti učivo zvládají a co je ještě potřeba procvičit.
Prvňáci distanční výuku zvládli a po více než dvou měsících se
vrátili zpět do školních lavic. Tam je ovšem čekal nový režim,
na který si ale velmi rychle zvykli. Do konce školního roku jsme
doháněli vše zameškané. Věřím, že co se nám nepovedlo dokončit tento školní rok, doženeme spolu ve druhé třídě.
Markéta Göttingerová, učitelka ZŠ

V posledním školním týdnu jsme se zaměřili na fakt, že věci
kolem nás se nedějí jen tak samy od sebe. Někdo po nás musí
každý den uklidit, jiní nám navaří, další lidé zajišťují chod školy,
placení faktur, objednávání všeho možného a ti "odvážnější" si
dali za cíl nás v hodinách něco naučit. Zkrátka přišel čas, kdy
ukončujeme jednu etapu života (první stupeň školní docházky)
a začíná nám etapa nová (po třinácti letech se v Šakvicích obnovuje druhý stupeň ZŠ).

náměty na velikonoční a jarní tvoření pro malé i větší děti.
Návrat do tříd školky i školy byl radostný a využila jej většina
dětí. Velmi rychle se všichni aklimatizovali, protože se těšili
z vzájemné přítomnosti. Kromě výuky se děti věnovaly i relaxační činnosti na školní zahradě. Plánované akce na druhé pololetí byly v důsledku situace zrušeny, pouze prvňáčci
zvládli preventivní program „Veselé zoubky.“
Mateřská škola se rovněž rozrůstá. V budově na Dlouhé ulici
bude od začátku školního roku otevřena nová třída školky
nazvaná Sluníčka. I zde bude na děti čekat krásný nový nábytek s motivem zoologické zahrady, nová kuchyňka, obchůdek, montážní stolek a mnoho dalších nových hraček.
Základní škola a Mateřská škola Šakvice bude mít v příštím
školním roce celkem 150 dětí!

Všichni doufáme, že se již podobná krizová situace nebude
opakovat. A pokud ano, víme díky předchozím zkušenostem,
že ji zdárně zvládneme a na vše budeme připraveni. Pro pracující rodiče musela být situace velice náročná, ale věřím, že
byla i cennou zkušeností a vedla k hlubšímu uvědomění si,
jak vzácný je čas strávený s dětmi.
Přejeme všem dětem i dospělým krásné léto plné bohatých
zážitků a rodinné pohody.
Lenka Havelková, ředitelka školy

Školní rok byl výjimečný také nečekanou událostí nejen pro
nás, ale i pro občany a děti celé republiky. Na začátku druhého pololetí ještě naštěstí proběhl úspěšně tradiční lyžařský
kurz v Němčičkách. Z plaveckého kurzu se realizovala pouze
první lekce. Poté následovalo uzavření škol z důvodu mimořádného stavu v důsledku epidemie koronaviru.
Pedagogové zahájili distanční výuku, kdy úkoly posílali žákům mailem a postupně všichni využívali výuku formou videokonference. Poděkování za zvládnutí náročné situace patří dětem, rodičům i učitelům. Do dálkové výuky se zapojili
všichni – asistentky, vychovatelky i učitelky z mateřské školy.
Dětem učitelky posílaly pracovní listy, omalovánky a náměty
různého typu. Na stránkách školy se pravidelně objevovaly
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 Čtenářská gramotnost v ZŠ
Víme, co čteme?
V průběhu školního roku se žáci ZŠ Šakvice věnovali rozvíjení
čtenářské gramotnosti. Ve druhé třídě děti přečetly oblíbeného Medvídka Pú od Alana Alexandera Milna. Žáci 3. třídy si
při společné četbě velmi oblíbili Děti z Bullerbynu od autorky
Astrid Lindgrenové a v páté třídě se četla známá dobrodružná
kniha Robinson Crusoe, kterou napsal Daniel Defoe. To, jak

Pět let navštěvujeme naši školu a spousta věcí je pro nás zcela
automatická (čisté prostředí, vždy připravené jídlo,...), denně
míjíme tytéž lidi - často však bez povšimnutí. Je běžné, že ani
nevíme, jak se lidé, které pravidelně potkáváme, jmenují, natož odkud jsou a co všechno je náplní jejich práce. Většinou si
všimneme rozdílu, když nějaký ten článek lidského řetězce na
chvíli vypadne. Kéž se tak děje minimálně. Proto je třeba všímat
si všeho a všech kolem sebe. Učíme se být vděční za každého
zaměstnance naší školy a učíme se vážit si jeho práce a podílu na

dobře si žáci příběhy zapamatovali, si vždy ověřili formou kvízu
na interaktivní tabuli. Součástí úkolů byly testové otázky ze tří
možností, křížovka a další úkoly nejrůznějšího typu. A zvládli
to na jedničku.
Aneta Jedličková, asistentka pedagoga

pohodovém chodu školy. I proto jsme poslední vyučovací pátek
věnovali přípravě malých poděkování v podobě přání a kytky
a s těmito drobnostmi jsme obešli celou školu (od jídelny, přes
chodby, třídy, sekretariát až do ředitelny) a osobně poděkovali
každému zaměstnanci školy za vše, co pro nás dělá.
Děkujeme! Páťáci
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 Projekt Známí sportovci světadílů

 Školní družina I. oddělení

 Školní družina II. oddělení

 Za zvířátky kolem světa

V týdnu od 10.–14. 2. 2020 byla většina našich žáků v Němčičkách na lyžařském kurzu. Zbylí žáci však nezaháleli a v rámci
projektu s názvem "Známí sportovci světadílů" se dennodenně

Po Novém roce jsme si pobyt v družině zpestřili soutěží ve skládání puzzle. Dětem se podobné soutěže moc líbí, ale jak už to
tak bývá, ne všem se daří a vyhrát může jen jeden. První místo
obsadila Natálka Hotárková (1. třída), druhé místo Zuzanka Ritterová (1. třída) a třetí místo Evička Bílková (2. třída).

Jako po celý rok, tak i v 2. pololetí jsme hodně tančili. Ať už
podle dětmi velmi oblíbeného youtuberského kanálu ,,JUST
DANCE‘‘, nebo při soutěžích na maškarním karnevalu, který

Všichni víme, že pro předškolní děti je velmi důležité prožitkové
učení. Každé dítě si zapamatuje nejvíce z toho, co samo prožilo.
Za zvířátky kolem světa je téma mezi dětmi velmi oblíbené. Kdo
by neměl rád zvířátka? A tak jsme se v rámci tohoto projektu
dostali do různých kontinentů. Nejvíce děti zaujala Afrika.
Během chvilky nám v naší mateřské škole vyrostla zoologická zahrada. Při své práci děti používaly různé materiály - dřevěné a molitanové kostky, židličky, deky. Jejich fantazie byla obdivuhodná.
Exotická zvířátka a námět africké přírody jsme rozvíjeli i po výtvarné, tělesné i hudební stránce.

dozvídali spoustu zajímavostí z oblasti zimních sportů a zimních olympiád. Projekt navázal na loňské téma "České úspěchy
v zimních sportech" a posunul žáky za hranice naší republiky.
Na začátku týdne se žáci seznamovali s jednotlivými olympijskými symboly (kruhy, oheň, hymna,...), naučili se píseň "Na
lyže", poté hledali a zjišťovali, kdy a kde se konaly 1. zimní OH,

Na konci ledna nechyběl zábavný karneval, kdy jsme se převlečeni v maskách, přesunuli na soutěže a tanečky do tělocvičny školy.
Následoval druhý díl naší cesty po České republice, tentokrát
jsme se zastavili v Brně. Povídali jsme si o významných brněnských památkách, vytvořili jsme mapu města Brna a brněnského draka z papíru a namalovali Petrov. Na školních tabletech
jsme pak hledali různé informace o Brně.

družina každoročně pořádá. V rámci projektu ,, Cestujeme po
ČR‘‘ jsme virtuálně navštívili Brno - prohlédli jsme si památky,
přečetli brněnské pověsti a vyrobili si mapu. Dále jsme se zapojili do soutěže ,,Požární ochrana‘‘, kam děti přispěly svými

Než jsme se pustili do výtvarných aktivit, prohlíželi jsme si globus a encyklopedie, povídali si na toto téma a pracovali s programem „Hravé učení“ na interaktivní tabuli. Pak už nic nebránilo
tomu, aby se nám nepletly barvy zvířátek a my jsme mohli začít
výtvarně tvořit. Malí umělci se hned pustili do práce a vznikala
zvířátka opravdu jako živá.
Projekt jsme zakončili jako správní Afričané písní "Pět minut
v Africe" a tancem na pravou africkou hudbu.
Lenka Winterová, učitelka MŠ - Motýlci

 Den dětí u Berušek
kde všude již proběhly a kde jsou v plánu v blízké budoucnosti.
Ke konci týdne se blíže seznámili s několika známými sportovci
z každého světadílu a shlédli zajímavá či vtipná videa z oblasti
zimních sportů. Každý den tvořili nebo malovali různé výrobky
(olympijská pochodeň, kruhy, návrh na helmu hokejisty nebo
snowboard, návrh medaile, apod.). V hodinách TV si zahráli závodivé hry, honičky, štafetové závody. Nechybělo ani závěrečné
vyhodnocení sportovního klání. Ti nejzdatnější byli odměněni
medailemi. Obě skupiny - lyžaři v Němčičkách i ti, kteří ve škole
realizovali zimní projekt - byly spokojeny.
Eliška Brúčková, učitelka ZŠ

V druhém pololetí školního roku nás zasáhla epidemie koronaviru a nejen naše škola zůstala ze dne na den uzavřená. Paní
učitelky posílaly dětem úkoly domů a paní vychovatelky a asistentky jim zase na školní stránky přidávaly náměty na jarní a velikonoční vyrábění, náměty na čarodějnické výrobky a výrobky
pro maminky ke Dni matek.
Koncem května, po obnovení provozu ZŠ, jsme se v naší družině sešli v omezeném počtu (z důvodu zachování skupin po
patnácti dětech ve třídě) navštěvovalo zájmové odpolední vzdělávání v I. oddělení 8 dětí a v II. oddělení 7 dětí. I přesto jsme
si tento „zvláštní čas“ s rouškami uměli krásně užít. Vyráběli
jsme jarní výrobky - ptáčky, berušky, kytičky, malovali motýlky,
jahůdky, navlékali náramky se jménem apod.
Na konci školního roku jsme si namalovali putovní kamínky,
které se právě v době koronavirové, staly zábavou mnoha rodin. Děti mohou spolu s rodiči na svých prázdninových cestách
nechat kamínek na nějakém zajímavém místě a naopak k nám
přivézt zase jiný. Na kamínku je uvedeno PSČ místa, odkud kamínek pochází a odkaz na facebookové stránky Kamínky, kde si
všichni, co kamínky malují nebo hledají, předávají informace.
Už se těším, až mi budou děti po prázdninách vyprávět, kam
kamínek odvezly a kolik jich na výletech našly.
Markéta Bílková, vychovatelka ŠD
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První červnový týden v mateřské škole byl tak trochu odlišný
od těch obvyklých. Slavili jsme totiž společně svátek všech dětí.
V omezenějším režimu, než jsme zvyklí, ale ani to nám nebránilo si užít den dětí plný zábavy a legrace. Celý týden se hrálo, zpívalo a tancovalo. Na konci týdne naše děti oslavily svůj sváteční
den na zahradě školky, kde pro ně byly nachystané různé úkoly,
hry a soutěže jako například skákání v pytli, hod kruhem na tyč
a mnoho dalšího. Také byl k dispozici teepee stan, kde si děti zahrály na indiány. Děti zvládly všechny úkoly na jedničku, a proto si zasloužily diplom. Bylo to krásné a pohodové odpoledne.
Lenka Matulová a Zuzana Osičková, učitelky MŠ - třída Berušky

výtvory. I navzdory nepříznivé situaci, která nečekaně zasáhla
nejen do chodu družiny, ale i celé školy, jsme své plány realizovali prostřednictvím pravidelného zasílání námětů na tvoření.
Děti tak mohly tvořit z pohodlí domova. Po skončení povinné
karantény a obnovení provozu ZŠ fungovalo namísto družiny
,,Zájmové vzdělávání‘‘, kam děti docházely dobrovolně a kromě
jiného utužovaly své znalosti z výuky.
Aneta Jedličková, Veronika Otáhalová, vychovatelky ŠD
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 Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

 Pohádková výstava byla slavnostně otevřena
Dne 23. 5. 2020 Majka Lexová slavnostně otevřela svoji dlouho vytouženou výstavu českých pohádek a strašidel, které

MAJKA LEXOVÁ VÁS ZVE NA VÝSTAVU

POSTAVIČKY TRADIČNÍCH ČESKÝCH
POHÁDEK A JINÁ STRAŠIDLA

První den školního roku jsme v orlovně přivítali žáky, rodiče
a hosty. Setkání uvedla paní starostka přivítáním žáků školy, zejména nových prvňáčků a šesťáků. V Šakvicích jsme po
13 letech slavnostně obnovili 2. stupeň základní školy. Součástí
zahájení bylo také pasování letošních druháků na čtenáře, které
připravila paní knihovnice. Poté následovalo krásné přivítání
milých prvňáčků, kteří se do školy těší, ale trošku se i obávají
neznámého. Po pasování na školáky odešli společně s paní učitelkou a rodiči do své třídy, kde je čekaly dárečky na uvítanou,
ale i nové učebnice a sešity.

Šakvice 691 67, ul. Přívozní 82

OTEVÍRACÍ DOBA:

květen, červen a září: Pá 15–19, So, Ne 10–19
červenec a srpen: Po–Ne 10–19
📞📞+420 728 050 250 ❚ www.pohadkoveloutky.cz

Všem dětem přejeme příjemně strávený školní rok, plný nových
zážitků, načerpaných znalostí, zkušeností nebo i nových kamarádů.
Lenka Havelková, ředitelka školy

Celá výstava je ve formě labyrintu, kterým děti procházejí z pohádky do pohádky, kde každá má svůj prostor ohraničený ručně malovanými kulisami. Závěrem se dostávají návštěvníci do
pekla ve sklepním prostoru. To je tak strašidelné, že je jako živé,
díky nasvětlení a ozvučení.
Kvůli nepříznivému počasí při otevření a v dalších dnech nebyla návštěvnost tak velká, jak se plánovalo. Velký vliv na to měl
i zvláštní režim na školách, s návštěvou kterých Majka v červnu

vytvořila různými technikami v průběhu 15 let.
Speciálně pro tuto výstavu
namalovala přes 50 pláten o
rozměrech 2 × 2 metry a několik kulis. Příprava výstavy
trvala 9 měsíců za pomoci
celé rodiny, hlavně švagrové Věrky. Dřevěné kulisy
a perníkovou chaloupku vytvořil Jenda Franc ze Šakvic.
Finanční náklady byly velké, proto každý příspěvek
formou vstupného je vítaná
pomoc.

tak trochu počítala, a které se neuskutečnily. Proto doufáme,
že Vy, kdo jste tu krásu ještě neviděli, a Vaši známí a kamarádi, kteří přijedou v létě na návštěvu, se určitě přijdete podívat.
A pokud potkáte turisty s dětmi, pošlete je rovnou do pohádky!
Výstava je během prázdnin otevřená každý den od 10 do 19 hod.
Hezké léto přejí Majka Lexová a Zuzana Francová

 Ukázky prací dětí

V základní škole máme celkem 86 žáků, z toho je 19 šesťáků.
Děti bude učit ve škole devět kvalifikovaných pedagogů. Dále
ve škole pracují tři asistentky pedagoga a dvě vychovatelky ve
školní družině.
Mateřská škola se nám rovněž rozšířila. Ke třídě Motýlků v hlavní budově a ke třídě Berušek na Dlouhé ulici přibyla nová třída
Sluníček. V mateřské škole působí šest učitelek a jedna asistentka pedagoga. Ve školce je 61 dětí a dalších pět bude postupně
přijato během školního roku.
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 Jak jsem se stal trempem
Už jako mladýho kluka mě zaujala příroda svou krásou a jedinečností. Někdo je povahou klidnější a rozvážnější a druhý
zase prudší, výbušnější. Hodně z nás má povahu romantickou,
no a podle toho si vybírá i své přátele a kamarády, kamarádky i záliby. U mě to byl tremping.
K němu mě vlastně vedlo vyprávění mého otce.
On pocházel z Ostravy Přívozu, kde se pravidelně rok co rok vylévala z břehu řeka Odra
a zalívala na Oderce ulice vodou. Kluci vzali necky a prožívali to jako staří mořští vlci nebo kapitáni. Zprvu na neckách, pak na opravdových lodích.
To je začátek trempů vodáků, a tady taky začaly
vznikat první vodácký kamarádství, kamarádský
party a z nich časem trempský osady. Starší otcovi
bratři si dali název trempská osada T. O. Albatros, to
byla jedna z nejstarších osad na severní Moravě. Otec
se svýma kamarádama si zas založil svoji T. O. Čahouni, podle lodí, co si sami postavili, protože to byly
rychlý a štíhlý lodě. A vodácká osada byla na světě.
Na první vandry směřovali do beskydských lesů a hor.
Tam poprvé přenocovali a večer u táboráku, při kytaře,
mandolíně či foukací harmonice trávili zpěvem svoje víkendy. Snídaně, obědy a někdy i večeře vonící kouřem
z ohně, dostávaly typickou příchuť. Spávali pod širákem,
pod holou oblohou. Na stany zprvu neměli peníze a muselo se nejdřív naspořit. Spalo se v senících, nebo kde se dalo.
Když sehnali vojenský celty, tak pod celtou a jen pod dekou,
než se sehnaly spacáky. Romantika byla, to je fakt.
Oblečení jsme
chodili v betlu (bunda) a
maskáčích, často jsme měli
pumpky, jak otec
vypráví. Boty tak
zvané brazilky,
U.S. tornu, jinak
usárnu nebo usku. Místo batohu se dalo sehnat tzv. tele
(ruksaky z první
světové války,
z telecí kůže).
S sebou kotlík či
ešus, nůž a lžíci,
nutný k vaření.
Chleba a nějakou konzervu nebo sádlo, sůl a tak. Vždycky se vzala nějaká
koruna, kdyby se potřebovalo, člověk nikdy neví. Na vandry
chodili pěšky nebo na kolech, do Beskyd, Jeseníků, Štramberka, na Štramberskou trúbu, do Nízkých nebo Vysokých Tater.
Jinak Čechy, Slovensko a na lodích pak až do Černýho moře, to
byly překrásný vandry. Řeky Opava, Odra, taky Bílý Karpaty,
prostě, uctívali jsme přírodu kdekoliv a zpívali písně, říká otec.
Děvčátko z kolonie, Kominíčku, Vandrák je ve světě sám, Píseň
severu a mnoho dalších, to všechno při kytaře, havajce nebo
foukací harmonice. Otec si přál syna, který by byl taky tremp.
To se mu splnilo. Svoboda a volnost v přírodě, to je krása.

Jak ale vznikla naše první osada: ještě když jsem byl v učení, v Jihlavě a Telči jsem poznal trempa Kocoura z Miroslavi,
odkud byli T. O. Démoni. Scherif byl Miky. Jezdil jsem s nima
a byl platným členem této osady, která se stále rozrůstala, až na pětadvacet lidí. Tolik lidí si už tak
nerozumí, proto jsme se rozdělili. Oni byli
T. O. Vlčíci a my T. O. Zlatý netopýr, kde
scherifem byl Faja, neboli já. Kluci byli hlavně ze Šakvic, Hustopečí, Miroslavi a Podivína. Svůj kemp jsme měli v Kozlanech, zvaných
Jokec, na skautské louce u řeky Jihlávka. Osadní
totém, nejhezčí na Jokecu, nám dělal řezbář Bobr
z Prahy. Na zimu jsme jezdili do jeskyně na druhé
straně řeky. Byla deset na pět metrů, do výšky tří, na
konci obrovský ohniště, vpředu křížem dvě kulatiny
a celta. Nad celtama u stropu otvor cca 1 x 2 metry, tudy
nám nad hlavami odcházel dým. Uvnitř bylo příjemný teplo, bezva pocit. Nedaleko stál starý mlýn, kam jsme chodili
pro vodu. Jinak celý léto u totému na skautské louce, i tady
byla studánka s pitnou vodou. Krásný místo, nad kterým se
vysoko nad řekou, na skalním výstupku, tyčila zřícenina hradu Holoubek. Zůstaly mu už jen části kamenných zdí, pomalu
neznatelných. Na tomhle území měly kempy taky osady T. O.
Zlatý pádlo, T. O. Lutnaři a T. O. Tuláci provozoven. Kousek
odsud byl taky srub Mirka Juříčka, v něm jsme v nepřízni počasí přespávali.
Na našem prvním výročí jsme měli 160 trempů. U totému byl
kříž, kde visela špičatá vlajka ČR a osadní, rovněž špičatá. Světle modrá barva oblohy a uprostřed červený skautský býček se
zlatým netopýrem a jménem osady, to proto, aby všichni věděli, která osada pořádá potlach. Při zapálené hranici se zpívala
trempská hymna Vlajka vzhůru letí, na rukávech jsme měli
všichni domovenky, taky s býčkem a netopýrem. Osada čítala
10-12 členů, podle toho, kolik nových lidí přicházelo nebo odcházelo. Členové osady: Zdeněk Votava ze Šakvic (hráč na kytaru, mandolínu a na slezině i na basu), Zdeněk Kuba ze Šakvic
(kytara), Josef Šnajd ze Šakvic (dvanáctka kytara), Čáp z Hustopeč (pětistrunné banjo), ostaní zpěváci: Kocour, Chlup, Myšák,
Džorč, Tom, miroslaváci. Na T. O. Delavár ve zpěvu osad – první cena. A dalších bylo hafo. Jinak se jezdilo na Křišťál, Chvojnicu, Orlák, Ketkovák, Dářko, hlavně Beskydy, Nižní Krásná,
Osada klidu (scherif Sámo). Taky tábor Štvaných Trenčín,
kde se pořádal potlach pro všecky trempy z celýho světa. Taky
T. O. Trempský samotář, Toulavý zpěvák, T. O. Askalóna (scherif Luňák), T. O. Bojoví vlci, T. O. Pražský Utah (Olda Vrtiška), T. O. Mikefeláci, T. O. Starý mlýn, T. O. S. B. O. Spojené
brněnské osady, T. O. Tarantule, Bílá peřej Přerov, T. O. Hobó,
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Krásných míst máme po naší republice i Slovensku mnoho
a poznávat tremping je opravdu moc bezva. Věřte, že prožít to
co já, je lepší než sedět u počítače, a néni na to závislost. Získáte
mnoho přátel, kamarády
a kamarádky, a to néni nikdy k zahození. Bratranci
z T. O. Albatros se dostali
až na Olympijské hry do
Mnichova, kde skončili
jako třetí v kanoistice.
Úspěch se ocení hlasitým:
umíííí!!! A aby se na nic nezapomnělo, k tomu slouží cancák, kam se události
zapisují. Na vzpomínky
slouží placky ze dřeva
s malbami, umělecký díla,
co se nosí na betlu. Toto
všechno patří k trempování a trempingu, a je to zapotřebí
v každé době, zkuste to taky! Je to bezva a nikdy se to neomrzí.
Za kamarády z T. O. Zlatý netopýr zdraví
scherif Faja (Polda Měšťan)

Skalní orli… Osad jsou snad stovky a trempů tisíce, néni možný je všechny vypsat. Vlastně, kam jsme přijeli, tam nás znala spousta lidí. Nejvíc v Brně na 5. nástupišti, směr Zastávka.
To bylo samý: ahoj, kam
jedete, jeďte s nama. Atmosféra úžasná. Dnes už
je to snad trochu jinší,
ale zvadla (pozvánky na
potlachy) chodily ještě
dlouho, i když už zdraví účast nedovolovalo.
Všechno jednou končí,
ale vzpomínky zůstávají.
Vandry na Bílý Karpaty,
Beskydy, Venušinu sopku, Uhlířský vrch, sopku
u Bruntálu, hrad Helfštýn
nad Lipníkem nad Bečvou
i s jeho kovářskýma slavnostma Hefajdos. Raritou je jeho čelní zeď, široká 9 metrů, před hradem dobývací prak s katapulty.
Na nádvoří bezva hospůdka ve vás zanechá krásnou vzpomínku. Sem jezdil Petr Vok za mladičkou Kateřinou z Ludanic.

Citát

Něm.filoz. Arthur Schopenhauer: „ Mnohý člověk má čisté
svědomí jen proto, že MÁ SLABOU PAMĚŤ „.
( Buch.)

 Jak jsem se podruhý narodil
Rodiče potřebovali nutně pohlídat děcka, no a komu je svěřit?
Byla tady maminka mojí matky, babička Josefka Chalupova,
tak pomáhala. A já jsem přímo miloval starý věci, boty, papuče
a různý oblečení. No a já jsem si týto věci začal tahat na prašnú
cestu před Chalupovým, co vedla dolů do rol a k mostu k trati.
A tam jsem si hrál. Nejlepší byly vidličky a lžičky z hliníku. Ony
se tak pěkně leskly, a dal se s tím dobře nabírat prach z cesty
do botů a papučů. Vrčel jsem, že je to traktor a že vozí hlinu.
Hromada na silnici vypadala jako čapí hnízdo. Moc se mně tam
líbilo, a tak jsem po chvíli usnul s palcem v puse. Spal jsem určitě
moc tvrdě, že mě nic jen tak nemohlo probudit.
Do Šakvic kolem Isidóra vedla cesta do státních statků, po níž
jezdili i traktory na rola a nazpět. Na vlečce tahl traktor „buldok“ ženský brigádnice ze Slovenska, kterým lidi říkali „kače“.
Práce bylo hodně, a tak každá pomoc byla vítaná. Pomáhali
i slovenští chlapi: traktoristi, koňáci, prostě co bylo třeba. Byli
to hodně pracovití lidi, mnozí se tu vdali nebo oženili. Neznali
odpočinek a v práci byli od rána do večera. Ten den, co jsem
usnul na cestě, jeli z práce na vlečce týto ženský. Najednou křik:
Ježišmarija, dyť on přejel děcko! Šofér hned zastavil a s úlekem
se šel podívat, co se vlastně stalo.
Na svou obhajobu říkal: „Já jsem tam žádný děcko neviděl. Jakýsi bordel na cestě byl, to je fakt. Myslel jsem, aby v tom nebylo
něco ostrýho, abych teda nepichl, vzal jsem to mezi kola. Jaká
hrůza, když vidím malý děcko.“ To už vyběhla aj ustrašená babička, která o ničem nevěděla. Traktorista jí nesl v náručí děcko
živý a zdravý. „Babičko, dejte si pozor, ať se to příště nestane,

vždyť jste o to děcko mohla přijít!“ Když o tom babička vyprávěla, se slzami v očích říkala: „Krve by se ve mně nikdo nedořezal.
Ještě dnes mě pojímá hrůza, když na to vzpomenu.“ Chvíle nepozornosti a mohlo byt všechno uplně jinak. V životě se stávají
různý věci, ale někdy konec může být moc moc špatný. Proto,
když už dostanete pohlídat děcko, tak se ničím nerozptylujte
a skutečně se tomu hlídání věnujte.
Měli jsme všichni štěstí, já, šofér aj babička. Když se zahledím
nazpět, vidím, že lidi toho odpočinku opravdu moc neměli.
Nebylo tolik strojů, co je dnes, ani peněz na ně. Čas běží jako
voda, někdy se tomu divíme, jak všechno utíká. Říká se: mládí
už je pryč a stáří za dveřmi. Mladýmu člověku jde všechno líp a
jakoby rychleji. Pak na stáří se všechno táhne, a i ta kvalita někdy začne pokulhávat. Jedno je ale pravda, máme víc zkušeností
a vzpomínek. Proto jsem se dal na psaní. Jaksi mě to naplňuje
a svým způsobem i uklidňuje. Rád si vyprávím se staršími lidmi, většinou mi to dá něco pro život. S mladými si ale taky rád
vyprávím. Víte, někteří působí jako raubíři, ale ve skutečnosti
jsou to úžasní lidé a bezva kamoši, mají jinší náhled na všechno
a to je dobře, patří to k životu. Rozdíly věku nejsou podstatné.
Dnešní doba je moc uspěchaná a ono je třeba trochu přibrzdit,
jinak vám mládí uteče a nebudete mít na co vzpomínat. Moje
babička ráda vyprávěla, a čím jsme byli starší, tím raději jsme
ji poslouchali, vždycky nám s ní bylo dobře. Taková pohoda by
měla panovat všude. Važte si svých dětí, je to krásný poslání, bez
nich by nám bylo moc smutno.
Tak zase příště, Leopold Měšťan
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 Rekonstrukce kabin

Nově zrekonstruované sociální zařízení

Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí

Sprcha pro rozhodčí

Sprchy

Zázemí pro občerstvení

Šatna

Šatna pro rozhodčí
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