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 Sokol v Šakvicich opět ožívá
Nové vedení Sokola má velké plány. Chce podpořit společnou pohybovou aktivitu, vrátit děti, mládež i dospělé na hřiště.
Podpořme je svojí účastí na sportovních a kulturních akcích.
Sportu zdar.

 Nová komunikace ul. Na Pustých
Žádost o pomoc.
Jistě jste si mnozí všimli, že po cestě na nádraží jsou záměrně zničené 3 nově vysázené stromy a nově byl záměrně zlomen i strom,
který vysázeli místní zahrádkáři na Cípech u vysílače. Nevím, co
je to za člověka a proč to dělá, možná je to i hloupost nebo nějaký
rozmar. Proto bych tomu dotyčnému chtěla vzkázat, aby si přečetl těchto pár řádků, proč tak záleží na tom, abychom vysazovali
stromy a proč se každý strom počítá.
Díky stromu je na zahradě život. V jeho koruně švitoří ptáci, po
dřevěné kůře lezou mravenci a brouci a do stromu si své oříšky
schovává rezavá veverka.
Jen jeden plně vzrostlý strom dokáže vyprodukovat přibližně
120 kg kyslíku za rok. Pro lepší představu to znamená, že jeden
strom umí ročně zajistit kyslík dvěma lidem. Čtyři stromy ročně
„napojí“ kyslíkem čtyřčlennou rodinu.
Jabloň, třešeň, hrušeň, švestka a tak dále. Ovocné sady by měly
vzkvétat, protože pomáhají nasytit nejen nás, ale i srnky, zajíce,
ptáky, hmyz a další živočišné druhy.
Déšť díky stromům nedopadá přímo na zem, ale postupně klouže po listech až dolů. Půda je zavlažená, ale netrpí pod náporem
silného deště. Rovněž kořeny stromů chrání zem před protékající
vodou a pomáhají předcházet erozi.
Během 40 let každý strom pohltí přibližně 1 tunu oxidu uhličitého. Stromy nás rovněž chrání před cizorodými látkami, polétavým prachem a těžkými kovy v ovzduší.
Asi nemusíme říkat, že stromy uklidňují jak na pohled, tak na
dotek. Zelené parky a příměstské lesíky vybízejí k procházkám
a sportování a udržují dobrou fyzickou i psychickou kondici.
Zeleň ve městech má ale ještě mnohem hlubší význam. Snižuje
tlak na kanalizaci a předchází vzniku povodní. Prostředí kolem
sebe ochlazuje a zvlhčuje, pohlcuje sluneční záření a nabízí příjemný stín.
Symbolika stromů je schovaná i v jejich barvě. Zelená přináší
harmonii, uklidnění a pocit bezpečí. Je s ní spojený odpočinek,
klid a ticho. A přesně takový vliv má i zeleň kolem nás. Čím více
jí je, tím se cítíme vyrovnanější a klidnější.
Neměli bychom ale zapomenout ani na léčivé účinky stromů. Každý ze stromů vysílá jiný druh léčivé energie, kterou podprahově
vnímáme a nasáváme. Například borovice pomáhá při dýchacích
obtížích a podporuje odolnost, bříza zase posiluje rodinné vztahy
a zahání chmury.
Význam stromů v přírodě je stejně důležitý jako u lidských obydlí. Stromy umí pohlcovat a odrážet zvukové vlny, takže zajišťují
klid a podporují hluboký spánek.
Mezi vlastnosti stromů patří také
schopnost přinášet čerstvý
a chladný vzduch. Jsou to
takové klimatizační jednotky, které uvítáme
především v letních
měsících.
Stromy je zkrátka
nejen příjemné,
ale především nezbytné mít kolem
sebe. Z pohledu
životního prostředí jsou totiž nenahraditelné.

Deník
starostky

starostky

Vážení spoluobčané,
v současné době zažíváme velmi těžké chvíle v souvislosti s válkou na Ukrajině. Asi nikomu z nás není lhostejné utrpení lidí,
kteří jsou válkou zasaženi. Mnozí z nás pomáhají ze všech sil a za
to jim patří velké poděkování. V souvislosti s touto válkou nastala velká vlna zdražování, která se dotkla každého z nás. Nejdříve
zkrachovaly některé společnosti zabývající se dodávkou plynu
a elektřiny. Někteří naši spoluobčané se ocitli u dodavatelů poslední instance a pokud do poloviny dubna neuzavřou standardní
smlouvu o odběru energií, hrozí jim odpojení od plynu a elektřiny. Aktuálně se jedná o 30 000 odběratelů elektřiny a plynu. Řada
občanů si v dané situaci neumí poradit nebo vůbec netuší, že se
svou nečinností mohou dostat do problémů. Pokud se někteří z Vás
octli v této situaci, prosím, neprodleně se obraťte na obecní úřad
nebo na Úřad práce ČR.
Pokud patříte mezi ty občany, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich
placení, máte možnost požádat Úřad práce ČR o pomoc. Můžete
požádat o příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc. Bližší informace získáte na Úřadu práce.
Pomalu se dokončuje stavba penzionu pro seniory v Hustopečích pro klienty se zvláštním režimem. Na webových stránkách
www.domovhustopece.cz je možné si stáhnout nejen potřebné
formuláře žadatele o umístění klienta, ale také nabídku pracovních míst, která zahrnuje pozice od ošetřovatelské a zdravotní
péče přes kuchaře až po mzdové účetní.
◼

Žádost o přijetí

◼

Životní příběh žadatele o přijetí

◼

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

Dotazník nepříznivé sociální situace
Na četné dotazy zavedení optické sítě v naší obci sděluji, že
16. 9. 2019 byla schválena smlouva, dne 14. 12. 2021 bylo vydáno
územní rozhodnutí na rozvody optické sítě v obci Šakvice. Dle
smlouvy musí být stavba hotová do 12 měsíců od vydání územního rozhodnutí. Pravděpodobné zahájení výkopových prací bude
v průběhu letních měsíců tohoto roku.
◼

Na závěr bych všem chtěla popřát klid, mír a pohodu a ráda bych
se s vámi podělila o příběh, který mně nedávno vyprávěla jedna maminka. Má pětiletého syna. Ráno, když se probudila, stála
u dveří krabice od bot polepená vatou a když ji otevřela, byly v ní
namalovány obrázky s přáníčkem pro Ježíška. Ptala se syna, co to
má znamenat, protože Vánoce budou až za dlouho. Chlapec odpověděl, že to ví, proto krabici polepil vatou, aby si Ježíšek myslel,
že je to sníh a že jsou Vánoce. Na to mamince odpověděl: „Ježíšek
je moc hodný a vždycky mně splnil každé přání a tak bych si maminko moc přál, abys Ježíškovi napsala, že si moc přeji, aby na
Ukrajině nebyla válka“.
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◼ Byl

zde zbudován bezbariérový chodník, po kterém se bezpečně dostanete do prodejny. Navíc zde byl zbudován i přechod pro chodce na protější stranu.

Koncem roku 2021
jsme dokončili rekonstrukci
komunikace
ul. Na Pustých. Na tuto
akci jsme obdrželi do- Projekt „ŠAKVICE – rekonstrukce místní komunikace Na Pustých“
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
taci z Ministerstva pro
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
místní rozvoj ČR ve
výši 1 641 834 Kč.
Z vlastních zdrojů jsme zafinancovali rekonstrukci chodníku
a parkoviště před COOP.
Protože se jedná o stavbu tolik diskutovanou, ráda bych objasnila důvody, proč se stavba musela udělat tak, jak je.
Dřívější stav všem naprosto vyhovoval. Každý si před prodejnou parkoval, kde se mu zachtělo a hlavně, jak mu to nejlépe
vyhovovalo. Nikdo neřešil, že couvá do křižovatky, občas se
muselo včas rychle šlápnout na brzdu, když se Vám při couvání objevilo za autem dítě nebo vozíčkář. Zvykli jsme si na to
občas zrychlit krok a poodběhnout, když se zde v křižovatce
otáčel autobus. Nikdo neřešil, a možná jsme si to nikdy neuvědomili, že pokud bychom se chtěli dostat po chodníku (ve
směru od Staroviček)do COOP bezbariérově, museli bychom
absolvovat nebezpečnou cestu přes celé parkoviště a dávat si
pozor, aby nás nesrazilo couvající auto. Prostě jsme to tak nějak zvládali a naštěstí se nikdy nic nestalo.

◼ Bylo

předlážděno parkoviště před prodejnou s tím, že zde
byly vymezeny parkovací pruhy. Tzn. před prodejnou je 8
parkovacích míst a v oblouku jsou 3 parkovací místa, která
jsou jasně vyznačena. Oblouk se zde udělal z toho důvodu, aby řidiči nemohli při parkování couvat do křižovatky.
Pokud jsou auta zaparkovaná v oblouku, mají správně při
výjezdu couvnout do volného prostoru a pak vyjet. Nesmějí vycouvávat. Bohužel někteří řidiči se snaží i nadále parkovat, jak je napadne, tzn. parkují mimo vyznačené pruhy
a tím brání ve výjezdu vozidlům, která jsou zde zaparkovaná.

Takže pokud v oblouku nebudou stát neukáznění řidiči,
vjíždět a vyjíždět se bude bez problémů.
◼ Další problém, který se zde objevuje, je snaha některých
řidičů zaparkovat až u schodů COOP, přičemž si neuvědomují, že parkují na chodníku.
◼ Další 3 parkovací místa vznikla z boční strany budovy
COOP. Nejsou určena pro parkování autobusu.

Bohužel toto se nelíbilo dopravní policii a plně chápu jejich
důvody. Abychom získali stavební povolení, bylo potřeba
udělat takové úpravy, aby se zde nastavil určitý řád a pohyb
před COOP byl bezpečný.

Před COOP máme celkem 14 PARKOVACÍCH MÍST, pokud tato místa nebudou využívat řidiči ke garážování aut,
míst je zde dostatečně.
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 Autobus
Součástí této rekonstrukce bylo utlumení dopravy u školky.
Tzn. zmenšila se křižovatka, abychom museli přibrzdit. Je
to nejjednodušší řešení, než sem umístit retardéry a značky
omezující rychlost, které stejně nikdo neřeší.
V letošním roce se bude na ul. Dlouhé stavět chodník, takže
po dostavbě chodníku zde bude bezpečný i pohyb chodců.

Další diskutovaný problém je autobus, který nyní jezdí dočasně
po ul. Dlouhé. Zde je i pro mě nepochopitelné toto rozhodnutí
ze strany dopravce. Problém vznikl z toho, že řidič se nesmí točit
v křižovatce, bylo doporučeno, aby autobus jezdil dál po Hlavní ulici, netočil se v křižovatce u COOP, ale aby to objel po ulici
Výhon. Dopravce nesmyslně tvrdil, že jsou to kilometry navíc
a rozhodl, že se bude jezdit po ul. Dlouhé. Od února bude nový
dopravce, tak snad se s ním dohodneme, aby jezdil tak jak dřív.
Kromě toho od dubna začne výstavba chodníku na ul. Dlouhé
a neumím si představit, pokud by zde měl jezdit i autobus.
Překážky pro řidiče poblíž komunikace:
Další nešvar, který se po obci rozšířil a na který nás dopravní
policie upozornila, jsou kameny a různé zábrany na obecních
i soukromých pozemcích, které mají zabránit řidičům, aby vlastníkům nemovitostí nevjížděli na vjezdy a předzahrádky. Po jedné
stránce vlastníky nemovitostí chápu, ale na druhé straně, pokud
by se zde stala nehoda, veškerou zodpovědnost a náhradu škody
nese ten, kdo sem tyto zábrany umístil. Jen pro představu dávám
příklad: pojede cyklista, bude se třeba vyhýbat traktoru, narazí na
překážku a bude mít úraz nebo si někdo o překážku jen poškodí
auto. Nastane vyšetřování a hledá se viník, který škodu zaplatí.

 Poplatky za popelnice

SVOZ 2021

Zvyšující se náklady na dopravu, poplatky za ukládání a likvidace
odpadů nás donutily, abychom zvedli poplatek za popelnice na
700,- Kč na osobu a rok. V loňském roce jsme za odpady zaplatili 1 446 391,03 Kč. I když se snažíme třídit, náklady pro obec
se neustále zvyšují. K tomu samozřejmě vzrůstají i náklady na
sběrný dvůr a svoz plastu a papíru po obci. V loňském roce jsme
vybrali na poplatcích 957 000,- Kč, příjem za zpětný odběr atd.
činil 218 915,29 Kč, náklady na SD činily 158 164,- Kč. Výtěžek
ze sběru železa se dává na Jednotku dobrovolných hasičů, loni to
byla částka 97 692,- Kč.
To znamená, že v loňském roce jsme dopláceli na odpady
428 639,04 Kč (1 446391,03 + 158 164 – 218 915,29 = 1 385 639,74)
(1 385 639,04 – 957 000 Kč = 428 639,04 Kč).

odpady

Bio

SD - TKO

SD - ostatní

celkem měsíc

leden

56 665,42 Kč

16 593,15 Kč

49 388,10 Kč

13 040,77 Kč

únor

51 788,28 Kč

17 828,84 Kč

5 862,80 Kč

8 165,00 Kč

135 687,44 Kč
83 644,92 Kč

březen

53 933,33 Kč

19 016,23 Kč

13 776,40 Kč

76 214,16 Kč

162 940,12 Kč

duben

54 212,37 Kč

23 586,32 Kč

9 716,80 Kč

19 477,09 Kč

106 992,58 Kč

květen

53 076,56 Kč

21 902,14 Kč

10 404,70 Kč

6 742,73 Kč

92 126,13 Kč

červen

51 524,71 Kč

21 584,46 Kč

5 806,30 Kč

82 086,71 Kč

161 002,18 Kč

červenec

65 092,17 Kč

24 982,09 Kč

8 431,37 Kč

16 447,24 Kč

114 952,87 Kč

srpen

54 760,62 Kč

20 879,77 Kč

10 630,52 Kč

15 700,00 Kč

101 970,91 Kč

září

52 133,35 Kč

23 944,42 Kč

25 363,90 Kč

66 399,92 Kč

167 841,59 Kč

říjen

53 004,07 Kč

20 734,88 Kč

10 171,60 Kč

12 122,00 Kč

96 032,55 Kč

listopad

61 493,37 Kč

18 394,03 Kč

3 169,20 Kč

8 908,78 Kč

91 965,38 Kč

prosinec

70 044,20 Kč

16 649,51 Kč

4 831,15 Kč

39 709,50 Kč

131 234,36 Kč

celkem

677 728,45 Kč

246 095,84 Kč

157 552,84 Kč

365 013,90 Kč

1 446 391,03 Kč

FAKTURACE 2021 - příjem

V čem máme velkou mezeru, tak v tom, že málo třídíme. Odměny Eko-komu by se mohly pohybovat kolem 250–300 tis. Kč.

11 450,001 Kč
Kč
325,00294,39
Kč

únor
březen
březen
duben

Samozřejmě se zastupitelstvo intenzivně zajímá o to, jak nastavit
motivační systém, který by občany přiměl k tomu víc třídit. Bohužel ze zkušeností jiných obcí vidíme, že ne vždy je to spravedlivé a někdy i proti cíli, který máme (MÉNĚ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU).

10 050,00 Kč

21 794,39 Kč

13 815,002 Kč
225,00 Kč

9 315,00 Kč

2 225,001 Kč
39 984,50 Kč
525,00 Kč
39 984,50
Kč Kč
1 525,002 Kč
39 883,00
075,00 Kč

9 933,00 Kč

325,00Kč
Kč
91315,00
23
130,00Kč
Kč
9 933,00
12 357,65 Kč

199,65 Kč
199,65 Kč

červen
červenec
červenec
srpen
srpen
září
září
říjen
říjen
listopad
listopad
prosinec
prosinec
celkem
celkem

949,85 Kč39 883,00 Kč
949,85 Kč

11 526,00 Kč

3 000,001 Kč
925,00 Kč

12 352,00 Kč

1 925,001 Kč
250,00 Kč

9 476,00 Kč

11 401,00 Kč

25 500,00 Kč

250,00Kč
Kč
251500,00
26
821,90Kč
Kč
9 540,00

1 250,00 Kč
850,00 Kč

471,90 Kč
471,90 Kč

850,00 Kč

1 621,40 Kč
79 867,50 Kč
39 440,00 Kč
1 621,40 Kč 79 867,50 Kč 39 440,00 Kč
294,39 Kč

Eko-kom
SD
- výběr- odměna
poplatků za suť
SD - výběr poplatků
za suť elektrozařízení
Elektrowin
- zpětný odběr

9 540,00 Kč

9 540,00 Kč

294,39 Kč
97 692,00 Kč

- Kč
Kč
97 692,00
218 915,29 Kč

SD - výběr poplatků za suť
Elektrowin - zpětný odběr elektrozařízení
Výdaje - SD:

Elektrowin - zpětný odběr elektrozařízení

zaměstnanci - obsluha SD, svozy papír, plast

85 937,00 Kč

PHM
svozy papír, plasty
Výdaje - SD:

13 100,00 Kč

Výdaje - SD:materiál
zaměstanaci -- obsluha
obsluha SD,
SD, svozy
svozyel.
papír,
plast
85 937,00 Kč
zaměstanaci
papír,
energie
plastpapír, plasty
85 937,00
PHM svozy
13 Kč
100,00 Kč
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41526,00
509,50Kč
Kč
11
53352,00
484,00Kč
Kč
12
16
301,85Kč
Kč
9 476,00

2 075,003 Kč
000,00 Kč

Asekol - -zpětný
odběr
elektrozařízení
Asekol
zpětný
odběr
elektrozařízení
Asekol - zpětný
odběr elektrozařízení
Eko-kom
- -odměna
Eko-kom
odměna

V některých obcích dali do domácností nádoby na plast, papír,
bio. Zde mnohonásobně vzrostla doprava a dost často se stávalo,
že svozové auto v den svozu např. plastu svezlo jen 10 popelnic,
přitom museli projet celou obec. Opět vysoké náklady na dopravu.

Kovokom
celkem
měKč
síc
10 050,00

1 325,00
13 Kč
815,00 Kč

duben
květen
květen
červen

V některých obcích je motivace nastavena hmotností odevzdaného vytříděného odpadu -papír, plast. U tohoto systému jsou biti
lidé, kteří tento odpad netvoří anebo málo – nekupují pití v plastu
atd. Jedná se především o starší občany. Aby lidé dosáhli bonusu,
stávaly se případy, kdy vozili odpad- plast ze zaměstnání nebo dokonce vybírali kontejnery s plastem.

Eko kom
Sběrný dvůr
Elektrowin
Eko kom
Sběrný dv
r Elektrowin
Kovokom
294,39 Kč
11 ů
450,00
Kč

Asekol
Asekol

leden
leden
únor

0,00 Kč

služby - ostraha, monit. zpráva dotace SD, internet

26 792,00 Kč
32 335,00 Kč

celkem

158 164,00 Kč

Jak funguje dnešní systém svozu odpadů:

Máme na to celý rok, abychom se na nový způsob pomalu připravovali. Proto všem doporučuji, důsledně třídit a ke svozu dávat
jen popelnici, která je skutečně plná.
Hantály nebudou smět vyvézt neokódovanou popelnici a pokud
to tak udělají, bude za to sankce.
Po každém svozu nám bude dodán seznam vyvezených popelnic,
takže si to bude moct každý odkontrolovávat průběžně.
Samozřejmě, aby občané tohoto systému nezačali zneužívat, bude
se evidovat u každého občana i odpad vyvezený na sběrný dvůr.
Uvažuje se i o tom, že důchodcům, kteří bydlí sami v rodinném
domě bude poskytnuta menší popelnice, aby ji dokázali do určité
doby naplnit. Bylo by nesmysl, aby měli popelnici 240 litrů, kterou by nenaplnili ani za 2 měsíce.
Pokud se nám podaří dobře nastavit tento systém, věřím, že domácnostem, které opravdu třídí, se náklady mnohonásobně sníží.
Odměny, které obec získá společným tříděním, se využijí pro celou obec a každým rokem může zastupitelstvo rozhodnout, jak
s touto částkou naložit.

Dnešní systém funguje tím způsobem, že jednotlivé popelnice
mají kódy, zaměstnanec svozové společnosti při výsypu popelnice
sejme kód a musí zadat objem naplněnosti popelnice. To znamená, že pokud je popelnice naplněna jen do poloviny zadá 50 %
atd. Přitom tato popelnice může být mnohem těžší, než popelnice, která je plná. Svozové auto po skončení trasy přijede na skládku,
zváží se a skutečně navážená váha se rozpočítá na všechny přečtené popelnice, a to potom musíme zaplatit. To znamená, že pokud
k popelnici přistavíte pytel s odpadem, odveze se, ale protože nemá
kód, tak se tato váha rozpočítá na všechny svezené popelnice.
Další problém je, že pokud auto stojí v kopci, popelnice nejde
přesně zvážit. Z uvedeného důvodu zrušili vážení i společnosti,
které mají vážní systém.
Občas se také stávalo, že když hodně pršelo, čtečky nefungovaly
a dopočítávalo se to odhadem nebo se to připočetlo na popelnice,
u kterých se dal přečíst kód.
V letošním roce by měla svozová společnost Hantály pořídit kvalitnější čtečky, které budou fungovat i za nepříznivého počasí.

Svoz BIO
Z přiložené tabulky vidíte, že za loňský rok nás svoz biopopelnic
stál 246 095,84 Kč. Z toho důvodu jsme z dotace pořídili pro občany kompostéry, aby odpad dál zpracovali a nemuseli jsme ho
vyvážet za drahé peníze na skládku.
Z těchto důvodů si můžeme dovolit zredukovat svoz BIO na 1 závoz měsíčně. Omlouváme se za chybu, která vznikla v kalendáři.
Termíny svozu Bio popelnic jsou: 13. 1., 10. 2., 10. 3., 7. 4., 5. 5.,
2. 6., 14. 7., 11. 8., 8. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12..
Drahomíra Dirgasová, starostka

Co nás čeká
Od příštího roku bychom chtěli změnit celý systém platby za likvidaci odpadů.
Pro jednotlivé druhy popelnic bude stanovena cena za výsyp
popelnice. Například výsyp 240 litrové popelnice bude stát 80
Kč. Pokud se popelnice vysype každý svoz, budu platit za rok
2080 Kč (26X80). Pokud vysypu popelnici 20x za rok, budu platit
1600 Kč. Upozorňuji, že to není cena za osobu, ale za nemovitost.
Cena 120 litrové popelnice bude např. 40 Kč. Pokud popelnici
vysypu každý svoz 26x, budu za celou nemovitost platit 1040 Kč.
Pokud popelnici vysypu 12x za rok, budu platit za nemovitost
480 Kč. Upozorňuji, že ceny jsou jen orientační.

 Sbírka na opravu hrobu
V roce 2000 při rekonstrukci kostela byly nalezeny lidské ostatky, které
byly uloženy na místním
hřbitově. O důstojné uložení ostatků se zasloužil pan
farář Sedlák.
Oprava hrobu, která proběhla v roce 2021, stála
33 000 Kč. Od farníků bylo vybráno 23 000 Kč za
významného přispění pana
faráře Sedláka.
Děkujeme paní Martě Gronové, která celou akci zorganizovala a zajistila. Současně s opravou hrobu byla zbourána márnice a bylo zde zbudováno stání
na popelnice. Upozorňujeme, že zde nesmí být ukládán jakýkoliv
odpad z hrobu - hlína, obrubníky, pomníky. Děkujeme.

Co z toho plyne:?
◼ bude jedno, zda budete mít jednu nebo víc popelnic, zda ji bu-

dete dávat k výsypu poloprázdnou nebo plnou. Prostě zaplatíte
za výsyp popelnice. Snahou občanů by mělo být, aby na výsyp
dávali jen plné popelnice a aby zde byl jen komunál.

◼ nebudeme

se dohadovat s podnikateli, zda mají zaplacený
svoz odpadů, a hlavně zda vyváží zvlášť podnikatelské popelnice. Dnes se to totiž nedá uhlídat. Podnikatel musí ze zákona
uzavřít se svozovou společností smlouvu na likvidaci odpadu.
Stává se dost často, že podnikatel zaplatí nejnižší částku, kterou
mu zákon ukládá a potom dává odpad do popelnic z domácností. Tyto náklady potom zaplatí všichni spoluobčané.

◼ nebudeme

se dohadovat s vlastníky rekreačních chalup, kteří
nyní platí ze zákona jen za nemovitost, i když vyprodukují víc
odpadu, který opět zaplatí všichni spoluobčané.

◼ nebudeme

se muset dohadovat s občany, kteří platí poplatek
za odpad v místě trvalého bydliště a tím pádem nemusí platit
odpad v obci.

◼ budeme

si muset jen hlídat to, aby byla popelnice plná a zda
nám byla vyvezena. Pokud se rozhodneme, že budeme vyvážet
poloprázdnou popelnici, budeme muset počítat s tím, že za ni
zaplatíme jako by byla plná.
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Schválený
rozpočet
Šakvice na rok 2022
obce Šakvice
na Obce
rok 2022
 Schválený rozpočet
VÝDAJOVÁ ČÁST
Název

§

PŘÍJMOVÁ ČÁST
Daň z příjmu FO placená plátci
Daň z příjmu FO placená pooplatníky
Daň z příjmu FO vybíraní srážkou
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ZPF
Poplatek za likvidaci TKO
Poplatek ze psů
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za povolení k vjezdu
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů- pronájem MND a.s.
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
Příjmy z poskytování služeb - stočné
Záležitosti pošt
Ostatní zájmová činnost - posilovna
příjmy z pronájmu - pronájem Orlovna
vratky energií VO
pronájem hrobu
Inženýrské sítě - pronájem plynovodu
Komunální služby - příjmy z věcných břemen
Komunální sužby - příjmy z pronájmu pozemků- Cípy, zem. pozemky
příjmy z pronájmu nemov.- budova bývalé knihovny
vratky energií dílny
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
vratky energií OÚ
Příjmy z úroků
Převody fondům - Fond obnovy, soc. fond
Vratka volby do parlamentu
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
příjmy z prodej pozemků
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Neinvestiční přijaté transfery - volby, jednorázový příspěvek obcím od
státu
Neinvestiční přijaté transfery ze SR- SDV
Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES II, III
Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES IV
Neinvestiční přijaté transfery - výsadba kolem rybníka
Neinvestiční přijaté transfery - kompostéry
Investiční přijaté transfery ze SR
Investiční přijaté transfery ze SF
DOTACE CELKEM
Příjmy celkem
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položka

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1342
1343
1346
1356
1361
1381
1511

2141
2219
2321
2411
3429
3613
3631
3632
3633
3639
3639
3639
3723
3724
3725
3745
5512
6171
6310
6330
6402
3639

2420
2112
2111
2111
2111
2111
2132
2324
2111
2132
2119
2131
2132
2324
2111
2111
2111
2111
2324
2141
4134

3111

4111
4112
4116
4116
4116
4116
4211
4213

Rozpočet na rok 2022

4 256 800,00
130 000,00
591 200,00
4 418 800,00
700 000,00
12 384 800,00
30 000,00
1 300 000,00
31 000,00
17 000,00
5 000,00
50 000,00
79 500,00
38 000,00
132 500,00
1 150 000,00
25 314 600,00
60 000,00
3 000,00
2 500 000,00
30 000,00
10 000,00
21 000,00
600,00
275 000,00
2 220 000,00
700 000,00
20 000,00
12 000,00
100 000,00
1 000,00
50 000,00
100,00
655 000,00
1 756,00
6 659 456,00
45 000,00
343 000,00
1 687 636,00
5 917 440,00
191 442,00
174 593,00
4 348 909,00
12 708 020,00
44 682 076,00

Ostatní činnost v lesnictví - biokoridor
Vnitřní obchod - směrovky v obci
Silnice - oprava komunikací, U hřiště 3etapa, směr Zaječí
Výstavba chodníků - Dlouhá, parkoviště MŠ, u COOP, spojnice Výhon MŠ
Dopravní obslužnost - IDS JMK
dopravní značení - zákaz stání Výhon, Novomlýnská
Pitná voda - vodovod za kabinama
Odvádění a čištění odpadních vod, kanal.
Vodní díla v zemědělské krajině - rybník údržba
Záležitosti pošt
Mateřská škola- vybavení, venkovní úpravy
Základní škola + Mateřská škola - provozní náklady, projekt jídelna
Provoz knihovna, nákup nových knih
Ostatní zležitosti kultury - kronika
Obnova hodnot nár. povědomí - hrob Nosek, oprava křížů
Příspěvek fara
Rozhlas- opravy a údržba
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků- zpravodaj
Kultura - údržba krojů, setkání důchodců, vítání
Sportovní zařízení v majetku obce- dostavba kabin
Využití volného času mládeže- revize hřišť, hřiště Polní
Dotace spolkům obce
Nebytové hospodářství Orlovna - provoz budovy, energi, opravy
Veřejné osvětlení - opravy, údržba, za kabinami
Pohřebnictví

1032
2141
2212

8 801 748,00
10 000,00
7 200 000,00

2219
2292
2229
2310
2321
2341
2411
3111
3117
3314
3319
3326
3330
3341
3349
3399
3412
3421
3429
3613
3631
3632

7 200 000,00
152 400,00
20 000,00
805 000,00
1 800 000,00
101 500,00
30 000,00
4 000 000,00
8 050 000,00
150 000,00
27 000,00
500 000,00
50 000,00
50 000,00
60 000,00
85 000,00
100 000,00
310 000,00
60 000,00
270 000,00
900 000,00
10 000,00

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

3636

150 000,00

Komunální služby a územní rozvoj - údržba, opravy, nákup pozemků,
směna vrátnice v družstv, fasáda dílny v družstvu
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů- TKO
Sběr a svoz separovaného odpadu- Sběrný dvůr
Využívání a zneškodňování kom. Odpadů - kompostéry

3639
3721
3722
3723
3725

4 900 000,00
20 000,00
1 500 000,00
500 000,00
-

3745
4329
5212
5213
5512
6112
6114
6115
6171
6310
6320
6330
6399

1 000 000,00
5 000,00
5 000,00
25 000,00
8 500 000,00
1 750 000,00
30 000,00
2 500 000,00
1 000,00
40 000,00
655 000,00
2 200 000,00
64 523 648,00
36 123 648,00
28 400 000,00
19 841 572,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - materiál, květiny, výzdoba,
výsadba stromů
sociální pomoc
Ochrana obyvatelstva- rezerva
Krizová opatření - covid
Požární ochrana - hasiči, stavba hasičky
Zastupitelstvo obce
Volby do parlamentu
Volby senát, zastupitelstvo
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
Výdaje celkem
Třída 5 -Běžné (nenvestiční) výdaje
Třída 6 - Kapitálové (investiční) výdaje
Třída 8 - Přebytek hospodaření minulých let
Třída 8 - Financování

Obec Šakvice má dlouhodobou pohledávku (ČOV), která je pravidelně splácena do roku 2021.
Schváleno v Zastupitelstvu dne 16.12.2021 usnesením č. 3/21/Z21
Obec Šakvice má dlouhodobou pohledávku
kterázveřejněno
je pravidelně
splácena
Zpracovala:(ČOV),
Petra Hollá,
i elektronicky:
17.do
12.roku
20212021.

Schváleno v Zastupitelstvu dne 16.12.2021 usnesením č. 3/21/Z21
Zpracovala: Petra Hollá
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 Ze života ZŠ a MŠ Šakvice
i výklad na téma návykové látky, který doplnil filmem s reálným
příběhem o současných mladých lidech a který žáci sledovali se
zatajeným dechem.

Zahájení školního roku 2021/2022 bylo výjimečné. Po mnoha letech
jsme v šakvické škole přivítali děti z Popic, které nastoupily do šesté
třídy. Velmi oceňujeme, že žáci a jejich rodiče dali přednost Šakvicím, i když do hustopečských škol měli možnost nastoupit také.
V základní škole máme letos 7 tříd. Žáci se učí ve svých kme-

Po letech zákazů a omezení naše děti slavnostně zazpívaly
u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu. K vánočnímu období připravily v šakvické Hlavní ulici učitelky mateřské školy
také program pro rodiče a děti Ježíškova cesta.
Přes všechny karantény zvládají žáci úspěšně i soutěže a různé
olympiády. Úspěchu dosáhli především naši šesťáci. Získali 1. místo v okresním kole soutěže Wocabee – v jazykovém šampionátu.
Aktivity dětí ve škole i ve školce jsou velmi pestré a rozmanité
a uvidíte je na našich webových stránkách ve fotogalerii, kam
Vás srdečně zveme.
Lenka Havelková, ředitelka školy

nových třídách a navíc využívají nově vybudovanou moderní
jazykovou učebnu. Školní družina funguje ve dvou odděleních.
Ve škole máme 105 žáků a ve školce 69 dětí. Mateřská škola má
3 třídy. Dvě na ulici Dlouhé a jednu na ulici Hlavní, která bude
od příštího školního roku umístěná v nově vystavěné moderní
školce. Hlavní budova tak bude sloužit 1. a 2. stupni základní
školy. Obě instituce celkem navštěvuje 174 dětí.
Děti ve škole mají na odpolední zájmové činnosti pestrou na-

 Přírodopis a fyzika zábavně

 Od svatého Martina po paní Zimu

Na druhém stupni se
žáci seznamují s novými předměty, ve kterých
poznávají svět kolem
nás více do hloubky.
V šestém a sedmém
ročníku jsou to například přírodopis, dějepis, fyzika a zeměpis.
Probírané učivo v hodinách přírodopisu a fyziky se snažíme žákům co
nejblíže přiblížit prakticky. Proto do výuky
zařazujeme pokusy, na
kterých jde látku nejlépe předvést. Žáci tedy nemají pouze teoretické znalosti, ale mohou si je vyzkoušet na vlastní kůži. Lépe si
tak učivo zapamatují, ale také je to více baví a motivuje do další
práce. V přírodopisu si žáci 6. třídy například vyzkoušeli mikroskopovat buňku vodní rostliny a také pozorovat prvoky ze senného nálevu.

Jedenáctého listopadu slaví svátek všichni Martinové, i my, s dětmi z Berušek, jsme si tuhle českou tradici nemohli nechat ujít.
Hned v pondělí jsme si s dětmi přečetli příběh o legendě
sv. Martina a vysvětlili si pár důležitých slov, např: voják, žebrák…Také jsme nezapomněli zmínit, jak je důležité a hezké pomáhat ostatním lidem. Stejně jako pomáhal Martin.
V týdnu jsme pak hráli různé pohybové hry na toto téma. Hádali jsme, koho přikryl Martinův plášť, naučili se hned 2 básničky spojené s pohybem i rytmem a foukali sněhové koule
do cíle. Pro děti bylo nachystáno několik pracovních listů. Některé byly i zalaminované, aby děti mohly chybu smazat. Povídali jsme si o svatomartinských symbolech. Jeden i více symbolů mohly děti vyrobit v rámci výtvarné a pracovní činnosti.

Vymýšleli jsme různá jména pro koně, vytleskávali je, určovali počet slabik a zdatnější i počáteční písmena. V neposlední řadě jsme
se seznámili s pranostikou „na svatého Martina, bývá bílá peřina“.
Sníh jsme s dětmi vyhlíželi celý týden, bohužel v listopadu nenapadl.
Od listopadu jsme čekali až do ledna, kdy by právě měla venku vládnout královna Zima. Měla by přikrývat vodní hladiny ledem, pole bílou sněhovou nadílkou, a čarovat sníh.
Proto třetí lednový týden kralovala i ve třídě Sluníček. Povídali jsme si o tom, jak taková Zima vypadá, jak si ji děti představují. Jaké studené barvy by mohla na sobě mít? Je královna Zima mladá, nebo je stařenka? Jaké má vlasy? Čím by
mohla být ozdobena? To, jak si představují paní Zimu děti ze
Sluníček, si můžete prohlédnout na naší společné fotografii.
Zpívali jsme písničku s doprovodem kláves „Bude zima,
bude mráz“ a také plnili zimní úkoly –skládali puzzle, rozstříhané obrázky, procvičovali si dovednosti díky grafomotorickým cvičením, hledali rozdíly a stínové dvojice, počítali sněhuláky, či řadili soby od nejmenšího po největší.
Děti zkoušely psaní do „sněhu“ (cukru), skládání vloček z kosmetických tyčinek a zimní královnu ozdobily papírovými vločkami. Velice nás bavilo malování slanou vodou, která se teplem
odpařila a zůstaly jen slané obrázky, které se třpytí.
Zuzana Osičková, Eliška Straková, učitelky MŠ

 Novoroční návštěva OÚ
V prvním lednovém týdnu se obě oddělení školní družiny vydala
na návštěvu obecního úřadu. Společně jsme popřáli paní starostce a ostatním zaměstnancům úřadu do nového roku 2022 hodně
štěstí a především zdraví.
Paní starostka dostala od dětí různé výrobky a všichni jsme si
zazpívali píseň ,,My tři králové‘‘. Všechny děti se mohly podívat
k paní starostce do kanceláře, kde především obdivovaly historický stůl z r. 1783 a mohly procvičit své matematické znalosti
výpočtem, jak je tento stůl starý. Ukázána nám byla také zasedací
místnost, kde jsme si prohlédli obecní prapor a děti si vyzkoušely,
jak probíhá schůze zastupitelstva a mohly klást různé otázky směřované na paní starostku.
Na závěr jsme směli ještě nahlédnout do archivu obecního úřadu
a děti si odnesly i něco dobrého na zub.
Příjemnou prohlídku úřadu jsme si všichni užili a tímto paní starostce a celému OÚ v Šakvicích děkujeme.

bídku kroužků. V letošním školním roce mají úplnou premiéru
kroužky hry na kytaru, IT hravě, hry s legem, angličtina hravě s písničkami, basketball a tvořivá dílna. Dále děti navštěvují kroužky
náboženství, keramiku, čtenářský klub, florbal a taneční kroužek.
Z podzimních akcí musím zdůraznit velmi zdařilý výlet zorganizovaný pro starší žáky do Prahy, jehož hlavní náplní byla
prohlídka Pražského hradu s průvodcem. Poté následovala
vycházka ke Karlovu mostu. Mladší žáci také nepřišli zkrátka.
Absolvovali program ekologického projetu „Z Bílých Karpat
na Pálavu“ v Ekocentru Trkmanka. Naučný a zábavný program
Sférického kina pak absolvovali všichni a získali poučení nejen
o ekologii, ale i o astronomii. Nezapomínáme ani na preventivní
programy v oblasti šikany a kyberšikany, se kterými ve třídách
vystupuje příslušník Policie ČR. Starším dětem zprostředkoval

Fyzika je obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů. Není
cílem naučit se spoustu vzorců, ale přemýšlet nad věcmi, které
většinou bereme jako samozřejmost. Žáci v těchto hodinách
testovali působení tlakové síly při pokusech s vejci, pomocí nafukovacích balónků vytvářeli statickou elektřinu, žasli nad silou
magnetického pole a v neposlední řadě zjistili, že Newtonovy pohybové zákony jsou platné.
Marie Hádlíková, Hana Tomášková a Tereza Lengálová

Děti ze ŠD a paní vychovatelka Klára Macháčková, ZŠ Šakvice
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 Pojďte s námi na betlém

 Putování cestičkou, za betlémskou hvězdičkou

 Z knihovny

Během Vánoc se na mnoha místech světa vystavují nejrůznější
betlémy. Nejčastěji je najdeme v kostelích. Náš šakvický kostel
svaté Barbory není výjimkou. Letos v něm byly k vidění hned dva
betlémy. Jeden tradiční, který místní dobře znají, a ten druhý-

Do prvních dvou týdnů nového roku jsem zařadila projekt s názvem „My tři králové jdeme k vám“. Tyto dny jsme s dětmi prožili
ve velice radostné atmosféře. Nejdříve si děti navzájem sdělovaly zážitky z prožitých Vánoc, později se slovně pochlubily svými
dárky, které dostaly od Ježíška a nakonec společně prozkoumaly
i dárky, které Ježíšek přinesl do naší třídy.

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny, děkujeme všem, kteří si
v loňském roce našli cestu do knihovny. Během podzimního období jsme si mohli v knihovně zpříjemnit čas kulturními akcemi
pro děti i veřejnost.

- ručně vyřezávaný - zapůjčila farnosti paní Rákosníková, která
je jeho autorkou. Žáci 1. stupně ZŠ měli možnost prohlédnout
si oba zmíněné betlémy, podívali se na sošky svaté rodiny, pastýřů a tří králů a přivoněli ke kadidlu. Starší se dozvěděli něco
z historie kostela, prohlédli si zblízka prastarý presbytář i obraz

Manuální zručnost si děti rozvíjely při výrobě královské koruny,
vyobrazení tří králů, modelování písmen z plastelíny a zatloukáním hřebíčků. Za pomoci vršků z petlahví se děti zabavily soutěží
pod názvem: „Tříkrálovou cestičkou, za betlémskou hvězdičkou“.
Prostorovou představivost, předmatematické dovednosti a další
vzdělávací oblasti si naši předškoláci náležitě procvičili velmi pestrou nabídkou různých aktivit motivovaných tématem tří králů.

svaté Barbory, zaposlouchali se do zvuku varhan a zjistili, co znamená nápis K+M+B. Protože se ani letos (z epidemiologických
důvodů) nekonalo tradiční tříkrálové koledování, dostali žáci na
památku tříkrálovou klíčenku a cukr. Do školy se všichni vrátili
zase o kousek moudřejší.
Eliška Brúčková

Radost jsme také prožívali nejen při dramatizaci příběhu „Putování do města Betléma“, ale také při zpěvu koled a procházkou
naší obcí s vlastnoručně vyrobenými královskými korunami.
A víte vůbec, co znamená K+M+B? Překvapivě, jména králů to
nejsou. Jedná se o nápis: Christus mansionem benedicat- ať Kristus požehná tomuto příbytku.
Pevné zdraví a radost z každého příjemně prožitého dne Vám
přejí děti a učitelky ze třídy Motýlků.
Lenka Winterová, MŠ - Motýlci

 Obnovení vánoční tradice
Na Štědrý den 24. prosince chodili muzikanti z kapely Fanoša
Bílka dědinou a hráli vánoční koledy lidem pro radost.
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a vyřazené knihy jsou
uloženy do regálu
v přízemí obecního
úřadu před poštou
a nabídnuty zdarma
občanům bez jejich
vrácení.
Úpravou prošly také
webové stránky knihovny. Využili jsme
novou šablonu, která je přehlednější
a modernější. Dostat se na ni můžete buď z odkazu na
obecních webových
stránkách, nebo na
www.knihovnasakvice.webk.cz. Na webu knihovny můžete najít
a stáhnout si elektronický časopis Malý tvořivec, určený pro děti
i hravé dospělé. Časopis je tematicky věnován ročním obdobím
a obsahuje pracovní listy různých kvízů. Díky vstřícnosti obce
přibyla v knihovně spousta krásných knížek a mohly být uskutečněny různé společenské akce.

V rámci projektu JMČ se nám podařilo po dlouhém odkládání
uspořádat v knihovně besedu s Galinou Miklínovou. Ilustrátorkou mnoha skvělých knih pro děti. K nejznámějším patří knihy
Lichožrouti. Školní výuka žáků 2.,3. a 4.třídy ZŠ Šakvice se tím
obohatila o spoustu nových zajímavostí z autorčiny tvorby, na
jejímž závěru nechyběla diskuse a autogramiáda. Bylo to příjemné setkání. Projekt Škola naruby na podporu dětského čtenářství
v rodině stále probíhá. Vyhlášení nejlepších čtenářských deníčků
se uskuteční v červnu na konci školního roku. Říjen je tradičně

Nejžádanější tituly za rok 2021
Beletrie pro dospělé:
Grmolec, Zdeněk – Jošt
Jacobsová, Anne – Kavárna U Anděla
Lednická, Karin – Šikmý kostel
Beletrie pro mládež:
Kinney, Jeff – Deník malého poseroutky, Staré dobré časy
Lebeda, Jan – Medovníček na cestách
Pospíšilová, Zuzana – Kouzelná třída
Nejpilnější čtenářkou za rok 2021 se stala paní Ernestie Hutterová, která si vypůjčila 90 knih.
Nejpilnějším dětským čtenářem se stal Petr Macourek, který si
vypůjčil 21 knih. Výhercům blahopřejeme a předáme dárek.
Těšíme se na Vás v knihovně.
-mar-

 Na co přispíváme v oblasti
sociálních služeb

Týdnem knihoven, kdy můžete využít amnestii zapomnětlivých
čtenářů a noví mají čtenářský průkaz na 1 rok zdarma. Seznámit
s knihovnou se přišli také noví prvňáčci s paní učitelkou. V předvánočním čase jsme se mohli ještě dvakrát sejít v knihovně na
přednášce Trénování paměti s lektorem Zděňkem Glozem. Přednášky budou probíhat i v letošním roce. Některé naplánované
akce v loňském roce musely být zrušeny. Doufejme tedy, že je budeme moci uskutečnit letos.
V současné době má knihovna 3 477 knižních titulů. V loňském
roce navštívilo knihovnu 541 návštěvníků. Vypůjčilo se 1 067
knih. Registrovaných čtenářů je 64, z toho 27 dětí. V roce 2021
bylo nakoupeno a zaevidováno 114 nových knih. Vyřazeno bylo
20 zastaralých knih. Nákup novinek probíhá většinou přes internet poštou, částečně od prodejců. Byly přivezeny 2 soubory o 537
svazcích z VF (výměnný fond). Knižní fond je nově obohacen
o audioknihy (zvukové knihy), které si můžou zaregistrovaní čtenáři vypůjčit. Aktualizace knihovního fondu probíhá průběžně

Obec Šakvice má uzavřenou Smlouvu na spolufinancování
sítě sociálních služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče. Na základě této smlouvy přispíváme každým rokem částkou
51,80 Kč/občan. Loni jsme platili 78 228,-Kč. Jedná se o zajištění
spolufinancování minimální sítě sociálních služeb ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností – Girasole, Diakonie Betlém, Práh jižní Morava, SRP, Charita Břeclav, Biliculum, Dotyk II,
Město Klobouky, Kobylí, Město Hustopeče, Filia, Charita Rajhrad, Ratolest Brno, Spondea.
Dále přispíváme:
Girasole Hustopeče – domácí hospic
20 000,-Kč.
Svaz tělesně postižených Hustopeče
4 000,-Kč
Oblastní charita Rajhrad – příspěvek na hospic 29 565,-Kč
Právní ochrana dětí
9 483,-Kč
Drahomíra Dirgasová, starostka
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 Kříže
3. Kříž na ul. Sklepní – z roku 1904 nechal postavit Jan Franc
č. 56 na památku promoce na faráře svého bratra Františka France, v r. 1904. Nápis vpředu: V kříži spása, v kříži život, v kříži záštita proti nepřátelům. V kříži radost ducha...dále nečitelný nápis.
Nápis vzadu: Tento kříž byl postaven na památku vysvěcení velebného pána Františka France, L. P. 1904.

Kříže v krajině jsou tichými svědky historie. Připomínají významná místa, stará rozcestí i tragické události.Každý má svůj
příběh, a i když je zub času nahlodá, stále nám mají co říct, stačí
se jen zastavit.
Nejstarší kříže byly dřevěné, až zhruba ve 13. století se začaly objevovat kříže kamenné. První byly do kamenů tesány jen reliéfně.
Od 18. století pak začaly kamenné kříže nahrazovat kříže železné,
kované či litinové. Ty bývají umístěny na kamenném podstavci.
Kříž je symbol ochrany. Byl postaven obvykle na křižovatce cest,
na okraji pole nebo na místě nějaké důležité události. Důvod výstavby křížů byl značně různorodý. Často byly projevem osobní
zbožnosti a zároveň poděkováním Bohu za pomoc v těžké životní
situaci nebo naopak prosbou o pomoc budoucí. Zvláštní význam
pak měly kříže na okrajích polí podél cest. Ty znamenaly prosbu o požehnání pole, u kterého stály, a o ochranu úrody. Kříže k
polím umisťovali zástupci selských rodů. Zvláštní skupinu křížů
tvořily, hlavně ve středověku, takzvané smírčí kříže, které musel
viník zločinu, nejčastěji vraždy, sám vytesat a umístit tam, kde se
tento čin stal. Takový kříž ale v našem katastru nemáme.
V katastru naší obce máme celkem 17 křížů.
Nejstarší kříž je z roku 1877. Část křížů byla opravena v roce
2012, nyní postupně opravujeme zbývající kříže.
1. Kříž na ul. Přívozní – u přehrady z r. 1941-Štefanie Šuralová
Nápis vpředu: Pochválen buď JEŽÍŠ KRISTUS a pomni, abys den
sváteční světil. Nápis vzadu: Věnováno ku cti a chvále Boží, Štěpánka Šuralová (roz. Kánská), L. P. 1941.

7. Kříž v zatáčce u sklepa JZD – 1877-Vilhema Terezie Gobl
nečitelný nápis.

4. Kříž na ul. Výhon z roku 1934 – Jan Franc č.56. Nápis vpředu:
Pochválen buď Ježíš Kristus. S úcty ku svým rodičům postaven L. P. 1934.

11. Kříž Na Pustých – Dlouhá, manželé Košovi č. 29. Bez nápisu.
8. Kříž u závor směr Starovičky 1928 – rodina Ernestova-Hofmanova č.15. Nápis vpředu: Poutníče zde chvíli stůj. Rány moje rozvažuj. Rány moje kynou.Léta tobě plynou. Přijde smrt. Soud nastane.
Kam se duše tvoje dostane? Matičko bolestná přimlouvej se za duše v očist
ci. Ke cti a chvále boží věnovali Jan a Barbora Hoffmanovi L. P. 1928.
5. Kříž na ul. Přívozní z roku 1900 - František a Marie Kubískovi
č. 144 na výzvu tehdejšího papeže k výročí milenia. Nápis vpředu:
Ježíš Kristus buh.člověk.žije.kraluje.vítězí. Tento sv. kříž věnovali ke
cti a chvále Boží manželé František a Marie Kubískovi, L. P. 1900.
2. Kříž pod Isidorem u železničního mostu - z roku 1900 - Barbora a Josef Karasovi č. 108. Nápis vpředu: Kdo za mnou přijíti
vezmi kříž svůj na se a následuj mne. Tento kříž byl vystaven ve
prospěch duší v očistci. Nápis vzadu: Ku cti a chvále Boží věnovali
tento kříž Josef a Barbora Karasovi L. P. 1909.

6. Kříž na rozcestí Cípy z roku 1877 - vdova po Jakubu Ernestovi
č. 66. Na tomto samém místě stál dříve kříž dřevěný od r. 1863.
Byl to kříž, který dříve stál u kostela a byl postaven v roce 1806.
V roce 1865 byl přemístěn na Cípy, zde stál do r. 1877, kdy byl
nahrazen současným křížem.
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12. Kříž u vchodu kostela z r. 1900-Barbora a Josef Karasovi,
č. 108. Byl vysvěcen 1. 1. 1901 na výročí papeže LVA XIII. - kdo se
u něj pomodlí, dosáhne plnomocných odpustků. Nápis vpředu:
Bůh člověk. Žije.vládne.kraluje.
Ó jak smutné a žalostné stojíš
Matičko bolestná pod křížem
Syna Svého želíc bolesti Jeho.
Tento svatý kříž jest vystavěn ku
cti a chvále Boží. Na prospěch
duší v očistci. Na památku
minulého a budoucího století
1. ledna L. P. 1901.
Kdo tento svatý kříž políbíš,
Otčenáš a Zdrávas Maria se
pomodlíš, získáš jednou za den
100 dní odpustků.

9. Kříž na Furhaple 1947 - Josefa a Jan Týmovi, č. 266. Pane Ježíši chraň rodnou domovinu. Krásnou naši vlast. Požehnej naší práci
a ochraňuj nás. Jednou až brázdu doořeme mohli patřit ve tvou tvář.
Zbudováno ke cti a slávě matky Boží Svatohostýnské věnovali Josefa
a Jan Týmovi č. 266, r. 1947.
10. Kříž na rozcestí Černá Zárybnická a Písečných (u přečerpávačky) z r. 1947- Hutr Matěj, č.269. Tento kříž nechal zbudovat
v roce 1947 Hutr Matěj, jako poděkování za uzdravení své dcery
Barbory Ficové, která se opařila horkou vodou a mnoho týdnů
bojovala o život. Bez nápisu.
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 SDH Šakvice
13. Kříž u Gronového na ul. Vinohradní před č. p. 145 z roku
1913, František a Marie Gronovi č. 63. Nápis vpředu: Pochválen buď Ježíš Kristus! Pojďte
ke mně všichni, kteříž pracujete a
jste obtíženi a já vás občerstvím.
O vy všichni, kteříž jdete touto
cestou, pohleďte a vizte, jestli jest
bolest vaše jako bolest má. Matičko Sedmibolestná, oroduj za
nás a za duše v očistci. Na zadní
straně: Tento kříž jest věnován
ku cti a chvále Boží od manželů
Františka a Marie Gronových,
L. P. 1913, č. 63. Opraven r. 2020.

15. Kříž před kostelem
16. Kříž na hřbitově
z roku 1887- obec.
z roku 1891.
Nápis vpředu: Svatý kříži, tebe
ctíme. Tvrdé lůžko JEŽÍŠE jež
v den soudný uvidíme na obloze
třpytit se. Nápis vzadu: Ku větší
cti a slávě Boží zbudovala zbožná obec ŠAKVICKÁ L. P. 1887.

14. Kříž před č. p. 334 na ul.
Nádražní - z roku 1897, Jan a
Alžběta Francovi. Nápis vpředu: Pochválen buď JEŽÍŠ KRISTUS. Chce-li kdo za mnou přijíti
zapři sebe sám a vezmi kříž svůj
a následuj mne. O JEŽÍŠI vzpomínati nám i všem abychom
Tvého příkladu následovali a Tvé
přikázání zachovávali. Nápis
vzadu: Tento kříž ke cti a chvále Boží postavila zbožná rodina
Jana a Alžběty Francových ze
Šakvic z roku 1897.

17. Kříž na ul. Novomlýnské
před č. p. 164 - z roku 1913,
Karel Knoll č. 58
Nápis vpředu: OTČE v ruce tvé
poroučím ducha svého. Sv. Lukáš -XXIII.40. Postaveno z nadace Karla Knolla.
Čerpáno z kroniky Jana Svobody, Šakvice 62

Mapa šakvických křížů
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A jak to tedy bylo?
Rodina Hutrů bydlela na Dlouhé ulici 268, poblíž kovárny (horní zastávka ve vesnici). Staříček měl nemocnou ženu Barboru
a čtyři malé dcerky - Annu, Marii, Barboru a Božku, proto se
musel také někdy starat o chod domácnosti a pomáhat tak své
ženě. Když nesl horkou vodu na spaření husy, malá Barborka,
které bylo v té době 5 let, pobíhala okolo tak nešťastně, že ji vodou opařil záda.
Popáleniny byly velkého a hlubokého rozsahu, Barborce odpadávala nejen kůže, ale i tkáň. Staříček ji celé týdny vozil na voze
vystlaném slámou a peřinami k lékaři (jeho jméno si již nepamatuji) do Velkých Pavlovic. Jezdili každý den na ošetření a převazy, lékař vždy jen konstatoval, že snad se dožije dalšího rána
a všichni měli velké obavy z toho nejhoršího - ze smrti Barborky.
Nakonec se přes všechen strach, díky dobré péči lékaře a vyslyšeným modlitbám rodičů, malá Barborka uzdravila. Jako velké
poděkování Pánu Bohu staříček postavil tento křížek, který tam
zanedlouho bude stát už celých 100 let. A moje teta Barbora Ficová se dožila krásných 94 let (* 10. 5. 1923, † 21. 5. 2017), bydlela
na Isidoře 128.
Dnes ke křížku se svíčkou nebo kytičkou často chodí můj nejstarší vnuk Daniel Plot.
V Šakvicích ještě žije sestra Barbory, teta paní Božena Trávníková (Podzahrady, zvaná „Pepůška“).
Pavla Polášková (Martynková)
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 Křížek (č. 10) za uzdravení dcerky
Křížek u rozcestí pod hrází přehrady postavil můj pradědeček Matěj Hutr (* 20. 2. 1891, † 1974) - říkali jsme mu staříček a pamatuji si ho jako opravdu drobného staříčka.
O příběhu křížku mi ale vyprávěla babička (jeho dcera) a dědeček – Anna a Leopold Svobodovi (z domu na Hlavní 10, kterým
se říkávalo „Poldíčci“). Příhodu nám často připomínali s tím,
abychom se vyvarovali nebezpečného opaření se horkou vodou.

14

Na přání převážně starších občanů, jsme se ještě během letních prázdnin rozhodli uspořádat koncert kapely Fanoša
Bílka. Konal se 21. 8. a to pod názvem Letní noc s kapelou Fanoša Bílka. Hudba byla opravdu skvělá a dvůr za Orlovnou s novým tanečním pláckem je k tomu jak dělaný.
I posezení ve stínu vzrostlých stromů a k tomu dobré občerstvení
přispěly k dobré náladě. Jen škoda, že návštěva občanů byla slabší.
Přesto se vše zdařilo a kdo tam byl, neprohloupil.
15. 9. se na naší klubovně konala schůze OORR (okresní odborná
rada represe). Tato rada se podílí na odborné přípravě velitelů,
strojníků a dalších členů jednotek SDH obcí. Na programu bylo
uspořádat u nás v rámci přípravy zkoušku odbornosti HASIČ III.
stupně. Ta se konala opět u nás na klubovně 10. 10. 2021. Účastnili se i hasiči z některých okolních obcí a zkoušku všichni úspěšně
udělali.
16. 10. jsme provedli už tradiční podzimní sběr starého železa.
Tento den byl náročnější, protože jsme někteří odjeli s naší mládeží na soutěž do Velkých Bílovic. Vše se ale zvládlo a za staré
železo občanům děkujeme.
Jak už jsem psal v předešlých článcích, z výtěžku za železo se snažíme dokupovat potřebné vybavení a zajistit chod sboru. Značná
část šla na povinné ručení na Avii, z toho důvodu jsme se rozhodli Avii prodat, tak ušetříme pěknou částku peněz. Musíme
teď ale zajistit dopravu nářadí na soutěže. V plánu je pořízení
nového nákladního přívěsu. Vše se snad podaří a na jaře bude
v garážích nový přívěs.
16. 1. 2022 jsme na valné hromadě SDH přednesli plán práce na
rok 2022 a zhodnotili minulý rok. Pozvání přijala i paní starostka
D. Dirgasová, místostarostka V. Zemanová a kronikářka R. Kříčková. Tímto bych chtěl paní Kříčkové poděkovat za pečlivé vedení naší kroniky.
Jednotka SDH
30. 9. 2021 vydalo KŘ HZS (krajské ředitelství hasičského záchranného sboru) oddělení IZS (integrovaný záchranný systém)
souhlasné stanovisko ve věci zřízení jednotky SDH obce Šakvice. Předpokládaná kategorie JPO V (místní působnost). Máme
přidělené číslo jednotky a přístup do PORT.ALL (portál pro komunikaci velitele jednotky s HZS). V současné době čekáme na
školení velitelů, které bude v Tišnově 2.–6. května.
Mladí hasiči
4. 9. 2021 vyjeli naši mladí hasiči na soutěž v požárním útoku do
Bratčic, kde se umístili na 8. a 9. místě.

18. 9. 2021 soutěž v TFA Moravská Nová Ves. Je to závod jednotlivců a naši mladí předvedli pěkné výkony.
16. 10. 2021 Hra plamen ve Velkých Bílovicích, štafeta a závod
požární všestrannosti tzv. braňák. V mladších naši skončili na
8. místě z 11. Starší bohužel po zranění jednoho člena v družstvu závod nedokončili. Po příjezdu domů jsme dětem přichystali
menší občerstvení, jako ukončení soutěžní sezóny. Starosta sboru
p. Trávník dětem poděkoval za pěkné výkony a dobrou reprezentaci našeho SDH.

Ještě musím zmínit, že na další soutěže už máme zakoupené nové
dresy, na které nám velkou částkou přispěla firma Vitrotree by
Battistini s.r.o. Poděkování patří p. Křižanovi.
František Polomini
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 Bílý kruh bezpečí

 Vzpomínky na cestu k přívozu

 Pytlačení na Ponsách

Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí obětem trestných činů, pozůstalým i svědkům trestných činů. A od
loňského roku dokonce není vázaná na prostory brněnské poradny. Díky tomu, že pro svou činnosti získala vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za klienty i mimo své domovské město.
Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na
brněnskou poradnu Bílého kruhu bezpečí žije v Brně či okolí.
Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají i lidé mimo tuto oblast.
A pokud nebydlí v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo je pro
ně zkrátka nemožné na pobočku přijít, zůstávali až do nynějška
odkázáni pouze na naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na
čísle 116 006. Změnu v této situaci přináší právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc může dostat do
kteréhokoli kouta Jihomoravského kraje.

Cestu k přívozu všichni šakvičtí dobře znali. Byla písčitá a vymletá od dešťů a kol vozů, který této erozi napomáhaly. Tudy se
chodilo k Dyji na Dětský se koupat, k chalúpce, kde žili Jožka
Fic a jeho žena Valerie. Ona převážela na pramici po laně lidi na
druhou stranu Dyje. Jožka těžil na korečkovým rypadle vodní písek. Kousek dál proti proudu byla Malá špica a za ní u splávku
Velká špica. Dozadu se šlo po cestě k Hanzlu, přes splávek a louku až k Vazu. (Správně to byl vykotlaný jilm.) Další byl už první
hájek, louka, druhý hájek, zase louka, třetí hájek a Podkovy, za
nimi Čápí (jezero). Jinak před Třetím hájkem po louce v pravo
na Hrůdek, na němž byla Hložkova chalúpka. Sem se chodilo
z jara na sněženky. Dál dozadu už byla bažina Pansee (Ponse).

Každý jaro a pak ještě během roku z Vysočiny přišla velká voda,
která způsobila rozsáhlý povodně na Dyji, Svratce a území kolem nich. Od nás ze Šakvic až do Břeclavi byl spád na řece pouze
jeden metr. Náhlý příval vody koryto nemůže pojmout a tak se
začne vylévat z břehů. Vylití vody sledovali pytláci ze Šakvic, který
jsem dobře znal. Ostatně, v každé obci se pytlačilo. Někde méně,
někde více, ale pytlačilo se všude. Jde jen o to, jak to mezi nimi
chodilo a jak se ke zvěři chovali. Co to bylo za lidi? Ti, co jsem je
znal, byli úplně bezva kamoši. Nikdo neměl na čeli napsaný: já su
pytlák. Ze začátku jsem jim záviděl to napětí, odvahu a s jakým
nasazením lovy dělali. Po čase mě začali brát s sebou, tak jsem to
zažil i na vlastní kůži. Když jsem poslouchal starý pytláky, to bylo
třeba: takový háčky, jak jsou dneska, jsme neměli. Dělali jsme si je
sami. A když jsem se zeptal, jak a z čeho, odpověď zněla: z velkých
jehel, co jsou na šití. Ty by přece praskly, jsou křehký, říkám já.
Víš, Poldo, to jsme vzali svíčku, kleště, a jehlu vyhřáli do červena.
Pak se z ní dalo dělat, co se potřebovalo. Do ucha od jehle se dala
struna a tvar háčku už byl udělanej, my jsme si uměli poradit. Aj
čeřeně jsme si dokázali udělat. S háčky se šlo na klidnější vodu
a s čeřeněm třeba do kanálů na Ponsa, záleželo na stavu vody.
Když voda klesala, ryby šly s vodou, hlavně kanálama. Tam jsme
čekali s čeřeňama. Když se po záplavách veliká voda časem vracela zpět do koryta Dyje, to v tůních zůstalo plno ryb, který se nestačily stáhnout zpět do řeky. Začali jsme kalit vodu, ryby začaly
lapat po vzduchu a tehdy začal lov. Chytalo se do košů bez dna
a někdo taky vidlama. Úlovky se daly do měcha, odnesly dom
a o úlovky jsme se dělili, nikdo nepřišel zkrátka. Ryb bylo dostatek jak pro nás, tak pro známý. Ovšemže se o takových věcech nesmělo ani ceknout. Někdy ve sklepě, když se přebralo, někteří už
ani nevěděli, co je pravda a co lež. Takže někdy se i něco přidalo
nebo ubralo. No ale to neva, tak to chodilo.

Tak to je zhruba, kam se dalo všude zajít. Kolem cesty, co vedla
k přívozu, zprava rostly obrovský třešně, veliký jak dubiska, co
když dozrály, byly sladký jak med. To žádný neodolal a jen tak
do hrstě si musel utrhnút pro chuť. Tehdy se tak nestříkalo a já už
ani nevím, že by byly s červíkama, ale asi né. Prostě jsme si toho
ani nevšímali. Byly moc dobrý a to mně utkvělo v hlavě. Když se
pak začaly dělat hráze kolem budoucí přehrady, bylo nám líto, že
nám oddělují místa nám tak důvěrně známá, tu naši přírodu, lužní les, od našich vzpomínek. Padl na nás smutek. Dnes už se pomalu zapomíná na to krásný, o co jsme vlastně přišli. Lužní lesy,
louky, mokřady a tůně. O mnoho květeny, různýho hmyzu, zvěře
a ptactva. Naši vnuci už neví, co tvořilo tento kraj tak krásným
a jedinečným. Dole u paty cesty, která vede nahoru na hráz, jsme
já a Jara Příjemský vysadili každý jeden kaštan. Jara vpravo a já
vlevo. Stromky pěkně růstly. Ten Jarůj někdo usekl, ale můj tam
zůstal dodnes. Je to krásný veliký kaštan a je úplně zdravý. Nikomu
tam nezavazí a ani nevadí. Každý rok co růstl, jsem se strachem
sledoval, aby ho nikdo nepokácel. Dnes už je to víc jak čtyřicet let.
Mně bude letos sedmdesát čtyři. Doufám, že mě přežije a nikdo
nebude tak krutý a nezničí ho. Bude dál tvořit vzpomínku na naše
mládí a na to, jak to kdysi u Dyje vypadalo. Když na jaře rozkvete,
objeví se včelky, posbírají pyl a nektar a odnesou ho domů do úlů.
Po odkvětu je zase plný kaštanů pro zvěř, která se jimi živí. No
a taky jsou tam pro radost dětí, který si s kaštany umí hrát. Jara
zase vysázel pod hrází desítky či stovky nových stromů, dnes
už jsou mohutné. Vznikl tam celý hájek. Je tam klid a příjemné
rozjímání. Kousek odtud pak obec nechala vysázet lesík, který
má své kouzlo a potěší oči každýho, kdo do těchto míst přijde.
Stromy navrátily přírodě zpět její kouzlo. Nedávno jsme byli se
ženou na procházce a u hráze jsme potkali ženský, který se taky
šly podívat do přírody. Pozdravili jsme se a zavzpomínali na
kraj, co jsme dobře znali už zamlada. Sem jsme rádi chodili.
Později jsme poznali, co nám čas odnesl a vzal. Musím říct,
že se příroda se vším tím zlem začíná vypořádávat. Je to jinak
a v jinší kráse. Ona je totiž krásná vždycky, má svoje kouzlo
a šarm. Važme si jí, hýč- kejme ji a ona nám to bude vracet opět
svou nekonečnou krásou. Už musím končit, ale příště snad, bude-li čas, zase něco napíšu.
Polda Měšťan

Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na
zdraví, týrání, vydírání, znásilnění, porušování domovní svobody, loupeže, podvodu, krádeže a mnohých dalších trestných činů.
Poradci jim nabídnou především konzultaci, při které vyslechnou
konkrétní příběh a poskytnou právní informace a psychickou
podporu. Poradci pracují bezplatně a konzultace jsou diskrétní.
Setkat se s právníkem a psychologem může klient prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně samotné. Je vybavena tak,
aby konzultaci bylo možné vést přímo uvnitř. Klient tedy nemusí
uvádět svou adresu pro to, aby si poradce k sobě zavolal.

Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý.
Stačí jedno zavolání na kontaktní telefonní číslo 732 842 664.
Pracovnice Bílého kruhu pak s volajícím domluví vše potřebné
a dohodne konkrétní podobu a možnosti konzultace. Díky mobilní poradně již není domluva vázaná pouze na konzultační
hodiny brněnské pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle
možností klienta. Přijít však stále může klient i osobně, a to každé
úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se objednat na
uvedeném mobilním telefonním čísle.
V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kontaktovat.
www.bkb.cz, e-mail: bkb.brno@bkb.cz
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Taky se chodilo na rybníky, když byl výlov. U výpustě lovili rybáři
a v ústraní pytláci. To bylo dost nebezpečný. Rybníky hlídali porybní, z Rakvic Hycl, ze Šakvic Jenda Votava a nedej bože, když

někoho čapli. To bylo facek jak much. Někdy aj kopanec do zadku.
Otisk gumáku chytl správnou barvu a to byla modřina na pěkně
dlouho a pěkně veliká, že delší dobu nebyla ani chuť na rybu. Ti se
s nikým nepárali. Někdy naháněli pytláky aj na motorce. Žalovat
doma, to se nedalo. Rodiče neměli pro to žádný porozumění, to
by se nemuselo vyplatit, leda mohla být další nakládačka. No ale
přesto všecko, příště se šlo znova, i za cenu výprasku. S tím se
muselo počítat. Toto vyprávění mám ale od druhých, já jsem měl
štěstí, že mě tato záliba nepotkala. Buď jsem měl veliký pichy, že
mě nikdo nechytl, nebo tak velký štěstí. Pytláky každý dobře znal,
ale do očí jim to nikdo neřekl. Oni totiž byli tvrdí a ničeho se jen
tak nezalekli.
Prý z pytláka je nejlepší myslivec. To je pravda. Mají přírodu
v malíčku a nemuseli se to učit v žádné literatuře, jich to učil sám
život. Kdo chce znát myslivost, musí chodit ven vždycky, za každýho počasí, a to není pro každýho. Vědět, co je novýho v revíru.
U nás se ještě říkalo: půjdeme za honem. To když byl hon na zajíce či bažanty. Staří pytláci říkali: slípky bažantů se nestřílí, to jsou
nositelky života. Většinou se to dodržovalo. Víte, u nás se tehdy
dala najít v kapci jen kolomastyka, takže zvěř měla určitou šanci. S kolomastykou se to muselo umět. Dnes někteří pytláci mají
lepší zbraně než myslivci: noční vidění, různý tlumiče a bůhví co
ještě. Zvěř nemá žádnou šanci a to není fér. V televizi jsem viděl
pořad, kde na Šumavě moderní pytláci kuší postříleli majiteli několik krav. Vyřezali jen nejlepší kusy masa a zbytek nechali ležet.
Takový zvěrstva se přece nedělají. Kdo nemá rád zvířata, nemůže
mít rád ani lidi. Od takových lidí radši dál. Každý, kdo byl mladý,
dělal špatný ale i dobrý věci. Musí to ale být v mezích slušnosti.
Respekt musí být, a kdo ho nemá, není správnej chlap.
Znám se s hodně myslivcema a to jsou bezva lidi. Mnohý umí
o zvěři a lovech tak poutavě vyprávět, že někdy není ani kniha
tak dobrá. Dřív si příroda regulovala život v přírodě sama, skrze
predátory. Dnes to musí zaobstarat člověk. V Šakvicích jsem poznal jednoho opravdovýho milovníka přírody, a tím byl pan Jakub Votava, legenda šakvické myslivosti. U lidí byl oblíbenej pro
svůj charakter a upřímnost. Historii měli oni v malíčku a dobře
se poslouchali. Takovýho vyprávění není nikdy na škodu. Bydleli
na Kopečku, tehdy vedle Jirky Míkovýho. Tam ležel kmen akátu,
který sloužil lidem místo lavečky. Tady se po večerech nebo po
práci scházeli lidi z okolních baráčků k odpočinku a taky na kus
řeči. Jednou jsem šel okolo se synem Lumírem a povidám: strejdo, možem si přisednút? „Proč ne, sednite si Květošu, možeme
si povykládat. Dyť se ani moc nevídáme.“ Oni si mysleli, že su

Každý si pak ryby upravoval, jak uměl. Tý malý, z nich se dělali
jakoby utopenci. Nakyselo s octem, cibulí, koření, mrkev a bobkáč (bobkový list). Některý se dělaly na sádle, kmín a sůl. Bezva.
Tý ještě větší: mouka, paprika sladká i pálivá, pro chuť pepř, to se
promíchalo a šup s tím na pánvicu se sádlem. Sádlo bylo v každé
rodině domácí, vlastní. Větší se smažily jako řízek, k tomu bramborový salát. To byla bašta, to se musí nechat. Z velkých kaprů,
z těch velkých žeber, se maso obralo a dělal se guláš. Tento guláš jsem jedl poprvé a můžu říct, že lepší jsem nejedl už nikdy
a nikde. Škoda, že mnozí z těch velkých kuchařů už nežijí a dnes
už se na nás mohou dívat jen z toho mysliveckýho nebe. Jsem
rád, že jsem je znal, i s tím jejich dobrotivým srdcem. Jinak, tý
největší ryby se udily. Někdy i tý plevelný, musely se umět naložit
a nasolit, aby to nebylo moc nebo málo. Prostě akorát a to bylo
taky veliký umění. Víno k tomu šlo, nebo pivo taky. Někdo si dal
kořalečku, jak se říkalo „na červa“. Už to nebudu rozvádět, protože mám už plnou pusu slin od té chuti. Když si vzpomenu, co
vyprávění a zážitků bylo, tak se mě stýská po tom všem.
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 Nešvary zimního období
Květoslav, po mém otci, no neva, tož jsem jich nechal, že pro nich
su Květoš. Než se dal do vypravování, vzal si svoji fajfku, do které
dal tabák, umně ho podusával prstem a zapálil sirkou při pomalém potahování (bafání). Až se z ní objevil obláček dýmu, vážně se zadíval, očima pohladil ležícího psa Bojka u svých nohou
a promluvil: znáš Dr. Josefa Ungera? Povidám: znám ho velmi
dobře, archeolog z mikulovskýcho muzea. Jezdí ke mně, zabývá se hlavně středověkem. No tak s ním, povidá, jsme zkoumali
okolí Šakvic a Podpálaví, Zelničky, Túfarku, Bílý břehy a všude
možně. Hodně jsem s Jožkou prošel. Su rád, že se s ním taky znáš.
A tím začalo dlouhý vyprávění o záchraně mnoha archeologických nálezů a památek. Strejc věděl, že se hodně zajímám o archeologii, proto začal to téma. Kraj jižní Moravy je přesycený takovými poklady. Je to daný tím, že tady byly ty nejlepší podmínky.
Ne každý o tom tolik věděl, jako on. Až jsme to probrali, taky
myslivost a pytlačení v revíru, pan Votava opět po chvíli zabafal
ze své dýmky, pohladil Bojka a dal se do dalšího vyprávění: víš, že
tady byli Švédi? Já na to: to jsem slyšel. Nejstarší usedlíci ze Šakvic
povidajú, že lidi se schovávali na Túfarce, kde byly lochy (sklepy). Odtáď bylo slyšet, jak ženský na sebe volajú: Kačo, Kačo, už
vylezte, Švédi už odtahli pryč, už se nemusíte bát. Jednou se prý
do jednoho z lochů probořila i domfka. S ní se poháněly různý
stroje a lidi si s ní usnadňovali těžkou práci. Pak nás strejc pozval

k nim. Sedli jsme si do kuchyně na sesel a strejc vyprávěli, co to
mají vystavený na okně. Samý starý zajímavý věci. Zavdali nám
sklínku od hořtice, takzvaný horčičák vína. Možeme pokoštovat
toho mojeho božího daru, tož na zdraví! A já to opětuji: ať slúží.
Ty starý věci jim pořád slúžily. Oni si toho všeho vážili a pěkně
o tom uměli vyprávět. Tetička pořád na dvoře něco chystali. Byla
tam taky studna s rumpálem na vodu k pití a vaření, ale taky k pití
pro dobytek. Spustili kýbl do studně a rumpálem vytáhli vodu
nahoru. Dali nám plecháč hrnek a povidají: napijte se chlapci,
je čerstvá, jako ze studánky. A byla. Tito staří lidi si všeho vážili
a i tá obyčejná voda byla dobroučká. Šak Květošu, zas někdy dojdite a povykládáme si zasej třeba o něčem jiným. Ještě jsme poděkovali, tak se tady mějte dobře, a pomalu šli domů. Pěkný deň
a zvláštní svým vyprávěním. Do dneška Lumír na strejca vzpomíná: taťko, vzpomínáš, jak uměli strejc Votavuj vykládat? Su rád,
žes mě s nima seznámil, uměli vyprávět, co jak dřív bylo. Nejhezčí
zážitky měli strejc z Túfarky, Šajkrúdu, z rybníků u starých ramen
Dyje. Odtud se často večer vraceli z lovu domů. Někdy došli ještě k šutráku, k Vazu a dom. Jindá vyprávěli o Čápích, Podkovách,
Hložkové chalúpce a Ponsách. Sem se jezdilo pro šťavnatý sena pro
dobytek a všude se potkávali lidi, se kterýma bylo o čem vykládat.
Vyprávěli Leopold Měšťan a syn Lumír
Leopold Měšťan

 Myslivecký spolek
Myslivecký spolek pokračuje ve své činnosti i přes omezení související s covidem, tj. zabezpečení krmení, opravy a instalace loveckých a krmných zařízení, údržba lovecké chaty a podobně.
Samozřejmostí je to, že myslivci loví téměř po celý rok. Ať už je to
lov srnčí zvěře, kachen, drobné zvěře nebo zvěře škodící myslivosti.
V srpnu jsme uspořádali závody ve sportovní střelbě. I přes zmíněné problémy se akce vydařila. Účast byla hojná, výkony byly
výborné a všichni odjížděli maximálně spokojeni. Už se těšíme
na to, až uspořádáme v letošním roce další podobné akce. Na
podzim jsme měli ještě naplánovanou Svatohubertskou mši, ale
z důvodů pandemie jsme se rozhodli tuto akci zrušit.
Začátkem dubna proběhne akce „UKLIĎME ČESKO“, které se
náš spolek zúčastní. Zapojit se mohou další spolky i všichni občané naší obce. O této akci budete informováni v místním rozhlase.
Momentálně připravujeme podklady a podmínky pro založení
kroužku pro mladé ochránce přírody. Do této akce se pustil náš
nový člen Hutter Štěpán a několik z nás se mu bude snažit pomáhat. Pevně věřím, že děti a jejich rodiče budou mít o tento kroužek zájem. Základní informace zájemcům sdělíme 2. dubna 2022,
kdy v našem areálu mysliveckého spolku proběhne zakončení
akce „UKLIĎME ČESKO“. Tady chceme rodiče a děti seznámit
s tím, co bude náplní kroužku.

Vážení spoluobčané, opět píši, abych vás seznámil s děním v našem spolku.

Rád bych vás ještě upozornil na to, že v posledních letech se v naší
honitbě velice rozšířily nutrie. Můžete je vidět kolem přehrady,
rybníka a svodnice. Na první pohled je to hezké zvíře, ale toto
zvíře dokáže nadělat spoustu škod. Škodí na zemědělských plodinách, způsobuje narušování hrází, je zdrojem nemocí. Může být
však také nebezpečné pro vaše pejsky. Svými ostrými zuby dokáže psa ošklivě zranit. Tímto vás nechci nijak strašit, ale při venčení
pejsků je raděj mějte na vodítku. Buďte opatrní.
Závěrem bych vám popřál v roce 2022 vše nejlepší, ale především
pevné zdraví.
Zdeněk Svoboda
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dlouho, dokud někdo neotevře. Heslo: „náš zákazník, náš pán“
si asi vykládají trochu nadneseně a nehledí na to, je-li brzy ráno
nebo pozdě večer. Také se vytrácí uctivost – a to ve všech ohledech. Je tedy na každém z nás, nechá-li se nevycválanou školní
mládeží zdravit drzým: „Zdar!“…Uhlí, vážení, uhlí! Ne Xbox…
Čtvrtá svíčka hoří a alespoň při ní by si člověk měl uvědomit, že
Vánoce nenajde v obchoďáku, ani v televizi. Vánoce jsou, byly
a budou atmosférou, kterou si mezi sebou vytvoříme. Alespoň
přes svátky odložme práci stranou a věnujme se jeden druhému.
Vypněme televizi a povečeřme s těmi, které máme rádi. Vždyť
to, že nám na někom záleží, projevujeme city a přístupem k dané
osobě, nikoliv dárky, kterými ji občas zahrneme. Já se nikdy nikoho neptám, co by chtěl k Vánocům; je mi to protivné, a tak nějak
to kazí to celkové kouzlo. Troufám si tvrdit, že vím, jak a jakým
dárkem v lidech probudit smích, překvapení, ale třeba i dojetí.
Moc mě mrzí, když někdo vnímá Vánoce jako čas výměnných
obchodů = dárek za dárek. To se pak kupují zcela zbytečné hlouposti, které plní jen formu, ale ne obsah. Myslím, že obdarovávat
a těšit bychom měli bez ohledu na to, jestli z toho budeme nějak
profitovat.
Svíčky dohořely, věnec se uklidil a zbytky nedojedeného bramborového salátu se vyhodily. Vánoční cukroví ustoupilo chlebíčkům a jednohubkám, otevřela se nová lahev a až do půlnoci se
v den posledního ledna koukalo na televizi. Oznámení půlnoci
(v televizi, z úst nějakého populárního moderátora, nikoliv z věže
kostela) přimělo lidi opustit komfortní zónu obývacího pokoje
či kuchyně. Pozdní noc starého roku a brzké ráno roku nového
rozřízla na černé obloze smršť všech barev a zvuků. Řvalo se, pilo
se a zvracelo se. A lidé se smáli, jací že to jsou kabrňáci, jak ten
rok krásně zvládli a planá předsevzetí se jim linula z úst plných
zvratků. Každý den máme možnost volit mezi tím, co je snadné a
tím, co je správné. Tak volme moudře.
-Char-

Zima, zima… když se řekne zima, leckdo z nás si pravděpodobně vybaví obraz Josefa Lady, na němž dominují ikonické české
chalupy s bohatou čepicí z bílého sněhu. Takovou zimu už jsme
dlouho neměli. Byť nám letos na Štědrý den sněžilo, zima nebyla
ani zdaleka tak krásná, jak ji vystihl třeba Alfons Mucha. Když se
pořádně zamyslím a vezmu v potaz všechny aspekty, zimu nejlépe
vystihuje obraz z cyklu Čtvero ročních období od Giuseppa Arcimbolda. Tento manýristický portrétista ztvárňuje zimu jako starce
odporného vzezření se suchým obličejem z kořenů a chorošů. Místo vlasů má holé větve a břečťan, naši jedinou stále zelenou liánu.
Jak píše M. Kaluzinska: „Ogromny smutek wypływa z tego obrazu. Szkaradna maska kudłatego starca, posuniętego w latach aż do
zgrzybiałości.“
Dílo nese název Zima, ale není na něm ani trocha sněhu. Jako
dnes, kdy sníh už roztál a nezůstalo po něm nic, jen suché větve.
Nikdo z nás by asi známým neposlal vánoční přání s takovým zjevem, z kterého běhá mráz po zádech. Na rozdíl od jiných obrazů
totiž nic neidealizuje, je nadčasový. A právě o zimních a vánočních ideálech bych chtěl psát dnes.
Den se začal krátit, noci přibývalo a advent rozzářil četné domácnosti v podobě první svíčky adventního věnce. Jaké byrokracie si
asi užil svatý Mikuláš při své cestě? Všechna ta očkování, covid
pasy, čestná prohlášení a výsledky testů. Pak zazvoní s košíkem
ovoce v ruce a respirátorem na obličeji, nadšený, že děti obdaruje - a oni na něj ve finále zavolají sanitku s tím, že nějaký Metuzalém
v respirátoru asi utekl z JIPky.				
Druhá svíčka plála jasným plamínkem a bylo rozhodnuto, že vánoční trhy se konat nebudou. Jsme ale národ vynalézavý a v kličkování mezi zákony bychom jistě na olympiádě získali zlato. Pod
vánočními stromy na náměstích se tedy v době adventu nekonaly
trhy vánoční, nýbrž farmářské. 			
Černé vrány obsadily parky měst a srnky zase bílá pole kolem vesnic. Bezbranné a v mrazu stály před tou vánoční štědrostí a pohostinností jako Zilvar z chudobince. Hledaly něco k snědku. Nějaký zbyteček, který kombajny na monokulturních polích snad
zanechaly.
Třetí svíčka mířila plamínkem k nebi jako pohled a sepjaté ruce
kající se prosebnice. Auta na silnicích rozstřikovala nahnědlou
břečku a pramínky ledové vody z tajícího sněhu unášely písek
a technický posyp z chodníků a komunikací do kanalizací. Před
supermarkety stáli skoro bezzubí prodejci kaprů s cigaretou
v koutku úst, vysmátí nad přeplněnou kádí s kapry. Voda tekla
po parkovišti a krev protékala mezi dlažebními kostkami. Spolu
s pískem z vozovky a šupinami, které údajně nosí štěstí, se lepila
nadšeným kolemjdoucím na boty.
Vánoce se blížily a my kupovali balicí papír po rolích, aby se po
pětivteřinovém roztrhání po Štědrém večeru mohl kompletně
vyhodit. Soutěžili jsme v tom, kdo upekl víc druhů cukroví a kdo
měl dřív ozdobený stromeček. Pro vlastní potřeby a touhy zapomínáme na to nejdůležitější. Pro hmotné statky nemyslíme na nic
jiného. Vánoce nazýváme svátky klidu a míru, ale udělali jsme si
z nich hektické svátky založené na drahých dárcích, spoustě jídla
a hluku. Tak moc spěcháme za svým, že nevidíme ostatní okolo. Kdyby to bylo možné, autem bychom zajeli až do prodejny.
Obchody i soukromí prodejci pro nás mají otevřeno od nevidím
do nevidím, někteří i v sobotu, neděli a o svátcích. Přes strašný
nátlak se snaží zákazníkům vyjít vstříc, a my bychom jim pomalu
hlavu rvali, že už mají vyprodáno nebo zavřeno. To se mezi námi
najdou i tací, co budou na dveře (soukromých prodejců) bušit tak

Hlučnost ohňostrojů se pohybuje mezi 120 a 190 dB. Jen pro
zajímavost a porovnání uvádím i další zdroje a jejich hranice
hlučnosti: řev motorky 100 dB, sbíječka 110 dB, start tryskového
letadla 130 dB. Nad hranicí 130 dB dochází k poruše sluchového aparátu. Ohňostroje těžce nesou domácí mazlíčci, ale i divoká
zvěř. Ta se v šoku snaží utéct z dosahu hluku, opouští své úkryty.
Ohňostroje mají na svědomí vyšší počet osiřelých mláďat divé
zvěře a četná úmrtí celých hejn ptáků v rozsahu stovek až tisíců
jedinců, kteří umírají šokem či nárazem do elektrického vedení
nebo nárazem do budov. Znečištění ovzduší na Nový rok zapříčiněné výbuchy ohňostrojů stoupá někdy až na desetinásobek.
(Epřehledy.cz, Wikipedia – upraveno)

zdroj Ekolist.cz

19

 Ukliďme Česko

 Využití bylinek při nachlazení

 Děti a pohyb

 Šakvické mandloně

Z obce jsme dostali tip upozornit vás na akci Ukliďme Česko,
která je v letošním roce plánována oficiálně na termín 2. dubna,
kdy má být hlavní úklidový den, ale neoficiálně je podporovaná
k zorganizování kdykoliv během roku.
Web www.uklidmecesko.cz funguje hlavně jako inspirace a motivace. Pokud chcete pro trochu práce navíc nadchnout i děti, je
možné váš úklid na webu zaregistrovat a stát se součástí komunity
podobně smýšlejících lidí. Prostřednictvím fotosoutěží z úklidů,
které web průběžně vyhlašuje, sdílejí účastníci své zážitky, nebo
kuriózní úlovky. Určitě se také vyfoťte, rádi ve Zpravodaji zveřejníme! Pokud nemáte odvahu zúčastnit se sami (jako organizátor),
nebo vás nebaví pracovat o samotě, můžete se přidat jako dobrovolník k některému již zaregistrovanému úklidu v blízkém okolí.
Nemusí se ale jednat o žádnou velkou celodenní akci. I tím, že
občas na nedělní procházku vezmeme s sebou sáček a po cestě
naplníme tím, co do přírody nepatří, děláme svět hezčí.
Pro organizaci větší akce je vhodné popřemýšlet, která místa by
to nejvíce potřebovala a domluvit si na obci, kde lze zanechat nasbíraný odpad. Podrobnější instrukce pro nováčky jsou sepsány
v Manuálu pro organizátory úklidů, který je na webu ke stažení.
Už jenom po prohlédnutí fotografií je jasné, že akce má smysl a připraví přírodu znovu do krásy předtím, než se probudí vegetace
a vyrazíme na jarní výlety. Každý, kdo někdy odpadky v přírodě
uklízel, sám ví, že by už nikdy nic v lese nezahodil, děti o to víc.
O igelitové pytle je možno požádat na obecním úřadě. Po akci
bude možné společně se potkat na myslivně u táboráku, podrobnosti budou zveřejněny v obecním hlášení.
Musím uklízet jen v hlavní úklidový den?
Nemusíte. Úklid můžete naplánovat v libovolném termínu, který
vám vyhovuje. Pokud ale termín úklidu zvolíte v hlavní úklidový
den (sobota 2. dubna 2022) nebo později, budeme moci váš úklid
v případě zájmu podpořit úklidovými pomůckami.
Co dělat když objevím černou skládku?
Narazíte-li na černou skládku, podejte podnět. Neuděláte chybu,
pokud podnět podáte obecnímu úřadu. Černou skládku lze nahlásit
na www.ZmapujTo.cz, nebo přes mobilní aplikaci Mobilní rozhlas.
Uklízeli jste individuálně sami, nebo s rodinou? Každý úklid je
pro nás důležitý! Zviditelněte i ten váš úklid v mapě proběhlých
úklidů. Vyplnění formuláře a vyznačení lokality, kde jste uklízeli, zabere jen chviličku a váš úklid se pak stane součástí našeho
společného úsilí za čistou přírodu. Váš individuální úklid prosím
vyplňte na UklidmeCesko.cz/report
(-fra-) a informace z webových stránek akce

Ať už vás trápí rýma nebo kašel, jsou bylinky vždy výborným
pomocníkem. Většinou se používají ve formě čajů. I u bylinek je
dobré vědět, na co se dají použít a jaké mají léčebné účinky. Také
nesmíme zapomenout na správné dávkování a případné vedlejší
účinky.

S nadcházejícím jarem se snaží většina z nás, především děti
a mládež, trávit většinu času mimo domov, to znamená v přírodě a na hřišti. Asi s dost velkou naivitou jsem si myslela, že když
dětem vytvoříme podmínky pro sport, začnou se trochu hýbat
a využívat hřiště k tomuto účelu. Mají k dispozici víceúčelové
hřiště, workaut, plážový volejbal, posilovnu, prostě možností je
spousta. Bohužel, zatím vidím skupiny dětí a mládeže, které dokáží celé hodiny bloumat před prodejnou potravin, občas do něčeho bouchnout nebo kopnout, ale spíš jen tak postávají. Potom
zajdou do prodejny a nakoupí si spoustu sladkostí, brambůrky,
energetické nápoje atd. Takto vybaveni se odeberou do parku
nebo na hřiště. Posedají si na lavičky, houpačky, skluzavky a začnou konzumovat to, co si nakoupily. Odhodit papírky od pamlsků do koše je asi hodně velká fyzická námaha, tak si raději ustelou
pod sebe. Však to někdo uklidí. Děti se prostě nudí. Ještě že mají
k dispozici mobily a tím alespoň trochu procvičí prsty.
Proto si nesmírně vážím těch, kteří to chtějí změnit a ve svém
volném čase se věnují dětem. Například naši hasiči pod vedením
Františka Polomini a Renaty Feigerlové. Nyní vkládám velké naděje do nově zvoleného výboru TJ SOKOL Šakvice. Tuto snahu
nemůžeme nechat jen na pár jedincích. Vím, že v naší obci je dost
sportovně založených občanů, a proto bych touto cestou chtěla oslovit všechny, kteří by se rádi zapojili do sportovního dění
v obci a pomohli s vedením různých sportovních kroužků, ať už
je to florbal, tenis, volejbal, cvičení rodičů s dětmi, házená, taneční atd. Prostě jakýkoliv sport, který by děti a mládež zaujal.
Drahomíra Dirgasová, starostka

Naše obec se pyšní vlastním mandloňovým sadem, ke kterému
letos přibylo dalších 80 mandloní. Stromy byly vysázeny na obecním pozemku na Cípech. Je zde celkem asi 300 mandloní a pár
ovocných stromů. V loňském roce jsme zde opravili kříž, dala
se sem lavička a koš na odpadky. Pozemek pro letošní výsadbu
mandloní jsme směnili s paní Annou Brzobohatou, které za tuto
směnu děkujeme. Doufám, že se nám podaří vytvořit další pěkný
kousek přírody v okolí naší obce. Je zde nejen pěkná procházka
ale i odpočinek s překrásným pohledem na Palavu.
Drahomíra Dirgasová, starostka

 Folklorní soubor Hanýsek

Před COOP je nově umístěn Z-BOX. Jedná se o samoobslužné
výdejní místo Zásilkovny, díky němuž je možné balíček nejen vyzvednout, ale v budoucnu i odeslat, a to bez nutnosti čekání na kurýra. K dispozici je nonstop, tzn. 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
Jak na to?
◼ Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
◼ V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
◼ V nabídce výdejních míst vyberte Z-BOX
◼ Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny k vyzvednutí zásilky,
můžete vyrazit!
◼ U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth
a otevřete aplikaci Zásilkovna. Telefon se pomocí bluetooth
sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.
Drahomíra Dirgasová, starostka

Zázvor – užívá se při nachlazení, chřipce, bolesti v krku, problémech se zažíváním a žaludeční nevolnosti. Používá se kořen (čerstvý či sušený), ze kterého se dělá nejčasteji čaj. Zázvor by neměly
užívat těhotné ženy.
Bez černý (bezinky, kozičky) – je výborný při nachlazení, horečce, kašli, bolestech hlavy, zahlenění. Vyvolává pocení, ničí hnilobné bakterie, uvolňuje zácpu a snižuje teplotu. Ve formě čaje se
může kombinovat s diviznou, lipovým či hluchavkovým květem.
Lípa – čaj z květů lípy je výborný při chřipce a s ní souvisejícími
onemocněními. Má silný potopudný účinek a schopnost snižovat
horečku.
Šalvěj – čaj z listů šalvěje se užívá při zánětech dásní, mandlí, bolesti zubů a dutiny ústní. S levandulí jsou jedinými léčivými rostlinami, které pomáhají při nočním pocení. Při bolestech v krku a
kašli se doporučuje kloktat odvar z listů. Není vhodná v těhotenství a pro kojící ženy (snižuje laktaci). Nesmí se používat ve velkém
množství. Obsahuje malé množství thujonu, který je jedovatý.
Jitrocel – čaj z jitrocele pomáhá léčit kašel, zahlenění, astma. Čerstvé listy urychlují hojení ran. Nejčastěji se používají listy, ale lze
využít i kořen, květy a semena.
Mateřídouška – nejčastější pomocník při problémech s průduškami. Výhodou je, že ji mohou užívat i děti a těhotné ženy. Posiluje imunitu a pomáhá při bolestivé menstruaci.
Kateřina Svobodová

 Z-BOX

přijme děvčátka a kluky se zájmem o lidové písničky a tance.
Zájemci se mohou hlásit u pí. Ivany Holáskové, tel.: 777 593 548
nebo na OÚ Šakvice. Mohou také přijít na zkoušku Hanýsku, která se koná každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 v Orlovně v Šakvicích.

Pošta partner

Šakvice
Navštivte naše

nové kontaktní
místo ZP MV ČR
na České poště
Hlavní 12.

 Konec platnosti bankovek

V červenci 2022 končí platnost starších vzorů bankovek z let
1995–1999 (hodnoty 100–2 000 Kč). Poznáte je podle tenkého stříbrného bezpečnostního proužku. Nové bankovky mají
ochranný pruh širší a při zaklopení mění barvu. Výměna je možná na jakékoliv bankovní pobočce nebo v České národní bance až
do 30. června 2024.
Kateřina Svobodová
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30. 4. Pálení čarodějnic ve spolupráci s SDH Šakvice
4. 6. Otevřené sklepy – jahodová ďůrka, hlavní organizátor Holky v akci za podpory Sokola
11. 6. Vzpomínkový zápas na Josefa Šurala
25. 6. Dětský den ve spolupráci s SDH Šakvice
24. 9. otevřené sklepy – dýňová ďůrka, hlavní organizátor Holky
v akci za podpory Sokola

VÍTÁNÍ OBcÁNKu 2021

Adéla Hutterová

¹

Milí spoluobčané,
rád bych Vám jménem výboru Sokola napsal pár řádků. Dne
20. 3. 2022 proběhla valná hromada, která byla volební a zásadní,
co se nových členů týče. Nazval bych to generační obměnou, která byla dopředu diskutována s odcházejícími členy. Loni v březnu jsme parta 3 trenérů udělali nábor fotbalistů ve věku 4–12 let.
I přes některé negativní názory o nedostatku mládeže pro sport
přišlo přes 20 dětí, a to nás samozřejmě velmi potěšilo. Začali
jsme tak s pravidelnými tréninky na hřišti a po krátké době se
k trenérskému týmu přidali další dva členové, otcové dětí z přípravky. Tímto vznikla trenérská základna, zároveň i parta přátel
a jelikož všichni máme zájem o to, aby se v Šakvicích dále konaly
sportovní a kulturní akce, přišli jsme s nápadem kandidovat do
výboru. Oslovili jsme další aktivní spoluobčany z oblasti kultury
a sportu, abychom mohli lépe spolupracovat a plánovat akce. Nabídku vstoupit do výboru Sokola přijaly také zástupkyně spolku
Holky v akci. Nově tedy vznikl 13 členný výbor v následujícím
složení:
Jaroslav Neuman – starosta
Jakub Votava – místostarosta
Vít Nevěděl – jednatel
Stanislav Komárek – hospodář
Pavel Čermák – hospodář
Magda Březinová – vzdělavatelka
Jan Franc – předseda sportu
David Zeman, František Dolníček, Pavel Novák, Lucie Šlorová,
Martin Kurc a Pavel Smutek – členové výboru.

Anna V ítová

Filip Cermák

|zabela Šlorová

¹

 Sokol Šakvice

Jir í V íšek

◼ Na kolech kolem Šakvic – cyklovýlet s předem určenou trasou

ukončený posezením na hřišti

◼ Nohejbalový turnaj
◼ Florbalový turnaj
◼ Šipkový turnaj

◼ Turnaj ve stolním tenisu

◼ Velikonoční a podzimní stezka pro děti
◼ Zimní výšlap na Pálavu
◼ Sokolský ples

Chtěl bych tímto veřejně poděkovat dlouhodobým členům Mirkovi Nevědělovi, Romanovi Šafaříkovi, Petrovi Svobodovi st.
a Jindrovi Jedličkovi za jejich práci, úsilí a přínos obci. Hlavní
cíl nového výboru pro letošní rok bude dokončit převod sokolovny na obec a organizovat jak zavedené, tak nové sportovní
a kulturní akce. Věříme, že zlá doba, která nás v podstatě zavřela doma, je u konce a my budeme moct rozhýbat jak děti,
tak i dospělé v Šakvicích. Ve spolupráci s ostatními spolky plánujeme na tento rok následující akce. Některé termíny jsou určené, u ostatních se termín vždy včas dozvíte. Většinu těchto
akcí chceme směřovat na hřiště, kde obec vybudovala krásné nové kabiny a díky kombinaci dětského, fotbalového hřiště, kabin a kiosku vzniklo místo, kde při večerním posezení
u západu slunce a výhledem na Pálavu každému srdce jistojistě
zaplesá.

¹ ¹

Srdečně Vás zveme na tyto akce, protože Vaší účastí nám vyjádříte
tu největší podporu a my budeme vědět, že jdeme správnou cestou.
V neposlední řadě děkuji všem, kteří se podílí na akcích pro
veřejnost v Šakvicích, protože v dnešní uspěchané době je času
opravdu málo a my všichni toto děláme ve svém volném čase
a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Poděkování patří především
obci za finanční podporu, bez které bychom nedokázali fungovat.
Sportu zdar a pevné zdraví všem!

Jonáš Nevedel

Kristian Kana

Kryštof Svoboda

Linda Šlorová

Poděkování

Matyáš Teplý

¹

¹
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Matyáš Kubícek

¹

Děkujeme panu Janu Hajdovi, ul. Hlavní č. 5, Šakvice
za darování krásného vánočního stromku.
V letošním roce činila za naši obec tříkrálová sbírka
15 302,00 Kč.
Děkujeme všem dárcům.

Premek Konecný
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T Corriaux

Vojta Kamenský
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V současné době firma AGROPROJEKT PSO s.r.o. Brno zpracovává projekt a s realizací se počítá v roce 2023.
Vozovka bude jednopruhová obousměrná s výhybnami, šířka
4m, povrch bude asfalt. Podél vozovky bude provedena výsadba
stromů.
Drahomíra Dirgasová, starostka

V souvislosti s pozemkovými úpravami naší obce byly vyčleněny
obecní pozemky pro komunikaci, která by měla odlehčit dopravu
přes naši obec. Jedná se především o zemědělskou techniku ve
směru od Zaječí a nebo od Staroviček směřující do průmyslové
zóny do Hustopečí v obou směrech (situační výkres SO101, 102,
103 – červená barva).
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