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ŠAKVICKÝ
MK ČR E 20162

ZPRAVODAJ
Číslo 01/2012

SLOVO ÚVODEM
ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků a už je tu nový rok, který pro každého z nás znamená i začátek
nových plánů a předsevzetí, určujeme si nové cíle, které bychom chtěli během následujícího roku uskutečnit jak
v soukromém, tak i pracovním životě. Je to ale i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý rok zažili,
vykonali nebo nestihli udělat. Každého z nás postihly jak zlé dny naplněné trápením, smutkem a nezdarem, tak
i dny plné radosti a štěstí. Proto vám do nového roku přeji víc hezčích dní než těch horších, víc lásky než nenávisti,
víc hojnosti a radosti než smutku a trápení a hlavně pevné zdraví.
Dirgasová, starostka

Koštování mladých vín
a domácích buchet.

Rozsvěcování vánočního stromu
Obec Šakvice a ZŠ a MŠ Šakvice pořádaly první adventní neděli před
obecním úřadem Rozsvěcování vánočního stromu.
Vánoční strom posvětil místní pan farář a po jeho slovech začal kulturní program, v průběhu kterého zazpívali členové folklorního souboru
Hanýsek a děti s žáky naší školy si připravili bohatý program plný písní
a básní.
Nechybělo ani malé pohoštění – čaj spolu s napečenými perníčky od žáků naší
školy, kteří si pečením zpříjemnili páteční výuku.
Podle návštěvnosti soudím,
že se tato akce občanům
líbila a že si zpříjemnili
adventní neděli poslechem
pěkných písní a recitací
svých nejmenších občánků.
Mgr. Alena Rohrerová,
ředitelka ZŠ a MŠ

Dne 26.11.2011 se v naší obci uskutečnila akce „Košt mladých vín
a domácích buchet“. Akci uspořádali šakvičtí stárci a jejich jménem
bych chtěla poděkovat všem organizacím a lidem za podporu, protože
bez takových lidí by to nešlo. Organizace této akce začala již mnohem
dříve kdy, kluci schraňovali lahve na víno a těsně před koštem obcházeli vinaře v Šakvicích a okolních vesnicích a shromažďovali vzorky mladého vína. Zároveň zvali spoluobčany, kamarády a rodinné příslušníky,
aby je došli podpořit a třeba upekli nějakou tu buchtu, koláč, nebo řez.
Návštěvníci akce měli možnost ochutnat přes 180 vzorků vín a velké
množství buchet. Mimo jiné jsme mohli vidět i ruční práce jako např.
výrobu adventních svícnů, věnečků, výrobky z papíru a šperky z korálků. Všechny tyto výrobky byly přímo k zakoupení na místě. Na koště se
hodnotila kvalita vín, ale i která z upečených dobrot nejvíce chutnala.
Není důležité, kdo nakonec zvítězil, ale hlavní je, že se sešlo dost lidí,
kteří tuto akci podpořili a přispěli svou troškou do mlýna. Poděkování patří určitě obci Šakvice, klubu maminek, TJ Sokolu a zahrádkařům.
Přejeme klukům, aby se jim dařilo a aby v naší obci bylo více takových
vydařených akcí.Věříme, že se příští rok opět sejdeme a ochutnáme
víno a třeba taky pomazánky….?

Kurcová Jana

www.sakvice.cz

Obec informuje
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Vážení občané, v krátkosti bych vás chtěla seznámit
s tím, co se nám za tento rok podařilo uskutečnit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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v budově kinorestaurantu Šakvice provedena výměna oken a zateplení stropu
v prvním patře, oprava střechy a okapů
provedena výměna střechy a okapů
v budově bývalých školních dílen, instalováno zabezpečovací zařízení včetně
mříží
za myslivnou vysázeno 160 kusů stromů
- topol černý
vyčištěn obecní pozemek vedle budovy
družstva, provedena přeložka zařízení
distribuční soustavy za účelem výstavby sběrného dvora. Je podána žádost
o dotaci na sběrný dvůr.
vyčištění obecního pozemku u hřiště p.č.
1027/1 k.u. Šakvice, je zpracována studie
pro výstavbu 11 RD - realizace po změně
územního plánu
vyčištěno okolí skládky, nyní jsou rozjednány smlouvy na odkoupení nebo směnu pozemků v této lokalitě za účelem
rekultivace skládky
vybudované zábradlí – odbočka z ul.
Hlavní (tzv. Votavova ulička)- záměrem
je větší bezpečnost chodců
vybudován chodník v uličce u kostela
zprovozněno osvětlení na hřišti a vybudováno osvětlení na ul. Podhrází
vykoupen pozemek pod kabinami na
fotbalovém hřišti, zrekonstruovány kabiny, podařilo se obnovit činnost fotbalu,
v tělocvičně ZŠ Šakvice je 3x týdně cvičení žen a mužů
zahájeny pozemkové úpravy
zahájeno zpracování nového územního
plánu
zpracována projektová dokumentace
včetně stavebního povolení na prodloužení vodovodního řádu na ulici
Nádražní, realizace bude v r. 2012
zpracována projektová dokumentace na
rekonstrukci ČOV a dobudování kanalizace. Realizace je závislá na získání dotace.
opravy na ČOV - oprava česlí a česlicového koše, výměna odtokového žlabu na
biologické jednotce, výměna rozdělovacího objektu u nátoku na biologickou
jednotku
zpracována PD včetně stavebního povolení na vybudování chodníku - ul. Kopeček- realizace jaro 2012
zpracována PD včetně územního souhlasu na dětské hřiště na obecním pozemku p.č. 1022/34 k.u. Šakvice vedle kabin
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na fotbalovém hřišti. Podána žádost o
dotaci.
zpracována PD na zbudování víceúčelového hřiště na obecním pozemku
p.č.1022/15,1022/16 k.u. Šakvice – jedná
se o pozemek vedle fotbalového hřiště.
Realizace je závislá od získání stavebního
povolení a dotace.
zpracovává se projektová dokumentace
na vybudování komunikace – plánovaná
výstavba RD pod školkou a na ul. Vinohradní
zpracovává se projektová dokumentace
na prodloužení vodovodu – plánovaná
výstavba RD odbočka na ul. Polní a pod
školkou
zpracovává se projektová dokumentace
na osvětlení - plánovaná výstavba RD
pod školkou, na ul. Vinohradní a Na Pustých
zpracovává se projektová dokumentace
na chodník – od horní zastávky po křižovatku
uzavřena dohoda s vlastníky fotovoltaické elektrárny týkající se výsadby stromů a keřů na pozemcích obce a Povodí
Moravy kolem fotovoltaické elektrárny.
Realizace do dubna 2012.
uzavřena dohoda s vlastníky fotovoltaické elektrárny ohledně výsadby lipové
aleje na cestě k přívozu. Bylo vysázeno
200 kusů lip srdčitých.
opraveno 5 křížů v okolí obce, průběžně
se budou opravovat i další kříže
zrekonstruováno sousoší Sv. Trojice
obnoveno vítání občánků a začali jsme
vydávat Šakvický zpravodaj
proveden ořez stromů odbornou firmou
na ul. Hlavní, u kostela, v parku a na hřišti
je rozjednán bezúplatný převod pozemku p.č.1022/1 k.u. Šakvice o celkové
výměře 19927 m2 mezi obcí Šakvice a
Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových Praha / pozemek – fotbalové hřiště/
je rozjednáno odkoupení části pozemku
PK 1048/2 k.u. Šakvice- cesta k družstvu
je rozjednán bezúplatný převod pozemku p.č. 626/1 k.u. Šakvice – silnice u bývalé sýpky mezi obcí a PF ČR Praha
je rozjednáno odkoupení pozemku p.č.
626/5 k.u. Šakvice mezi obcí a St.statek
Jeneč – část silnice u bývalé sýpky
je rozjednáno odkoupení pozemku PK

•
•
•
•
•
•
•

p.č. 1023/26 k.u.Šakvice mezi obcí a TJ
Sokol Šakvice /skládka/
je rozjednána směna pozemku PK
p.č.1023/27 k.u.Šakvice mezi obcí a SUS
JMK /skládka/
odkoupení pozemku PK p.č.1098 k.u.
Šakvice za účelem dobudování kanalizace z ul. Polní
zakoupeny 2 kontejnery na hřbitov
a 1 kontejner k přehradě o obsahu 1100
lit., zrušen velkoobjemový kontejner
u hřbitova.
schválena Změna č.2 regulačního plánu
rekreační oblasti Šakvice
zpracován pasport místních komunikací
podána výpověď z pozemku firmě ESET
- skládka na bývalém hnojišti, řeší právník
probíhá výběrové řízení na zpracování
studie na výsadbu stromů na obecním
pozemku p.č. 57/1 k.u. Šakvice (pozemek
u Červeného mostku).
Za největší úspěch považujeme, že spolky
v obci začaly alespoň částečně spolupracovat při pořádání různých akcí a vzájemně se podporovat. Díky aktivitám těchto
spolků jsme měli možnost navštívit v obci
tyto akce: vostatky, obecní ples, košt vín,
výsadbu stromů za myslivnou, výsadbu
stromů Platan za sokolovnou, dětský den
na hřišti, dětský den na myslivně, hody,
ZŠ a MŠ -ukončení školního roku , velikonoční dílničku, karneval, Halloween, košt
mladých vín, svěcení vánočního stromu,
koncert DH Sokolka, festival FS Hanýsek,
koncert skupiny Srdce, vánoční turnaj
ve stolním tenisu, mohli jsme shlédnout
dvě nádherná představení divadelního
spolku Kadet ze Staroviček a divadelního
spolku z Drnholce a zajímavou besedu
o Novém Zélandu.
Přesto že musíme sami šetřit a počítáme
každou ušetřenou korunu, snažili jsme
se finančně podpořit TJ Sokol, Myslivecké sdružení, FS Hanýsek, Klub maminek,
Klub důchodců, ZŠ a MŠ Šakvice, Diakonie Betlém Klobouky, Charitu Břeclav,
Svaz tělesně postižených Hustopeče, přispěli jsme na opravu fary.
Příjmy k 30.11.2011 : 13 560 661 Kč
Výdaje k 30.11.2011 8 666 621 Kč
Prioritou pro r.2012 i nadále zůstává
rekonstrukce ČOV.
Dirgasová, starostka

Obec informuje / ZŠ a MŠ
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Slavnostní odhalení pamětní desky na budově
železniční stanice Šakvice dne 13.12.2011
Slavnostní odhalení pamětní desky zahájila tisková mluvčí Českých drah
Kateřina Šubová. Po odhalení pamětní desky starostou města Hustopečí
Ing. Lubošem Kuchyňkou a starostkou Šakvic Drahomírou Dirgasovou
následovalo 30 sekund houkání lokomotivní houkačky a pan starosta ze
Staroviček Vladimír Drbola zavěsil pod pamětní desku věneček. Dále následoval projev PhDr. Ladislava Valihracha, ředitele KCOD ČD Ing. Pavla Karšulína a pana starosty ze Staroviček Vladimíra Drboly. Slavnostní akt ukončil
Mgr.Pavel Kafka, děkan ŘK farnosti Hustopeče.
Pamětní deska bude připomínat 106 obětí železničního neštěstí, ke kterému došlo na Štědrý den roku 1953 u žel.stanice Šakvice.
Dne 24.12.1953 v 1.06 hodin najel rychlík R4 jedoucí z Prahy do Bratislavy rychlostí 86 km/hod. na konec osobního vlaku č. 718 z Brna, který stál
před návěstí Stůj vjezdového návěstidla železniční stanice Šakvice. V čele
rychlíku R4 byla parní lokomotiva 498.033, ocelový kolos o hmotnosti 176
tun. Za ním řada těžkých rychlíkových vozů. Osobní vlak č. 718, sestavený
z vozů lehčí konstrukce, byl doslova smeten z trati. Následky srážky byly
strašlivé: 106 mrtvých a 102 zraněných.
V historii železniční dopravy na našem území je to druhá nejtragičtější
nehoda . Příčinou neštěstí u Šakvice bylo hrubé porušení provozních předpisů ze strany strojní a vlakové čety rychlíku R4.
Zmařené životy a utrpení zraněných a nezměrná bolest a žal pozůstalých
jsou mementem i pro dnešní dny.
Dirgasová, starostka

Výsadba stromů
Na podzim tohoto roku, podél přístupové komunikace od obce
k dolní nádrži Vodního díla Nové Mlýny (cesta k přívozu), byla vysázena alej stromů. Bylo vysázeno 200 ks lip srdčitých. Tuto akci finacovaly firmy Solar Protection s. r.o. Lelekovice a L-Contact Šak 1 st.,
s r.o. Brno.
Lípa je krásný košatý strom s hustou korunou a elegantními listy. Dosahuje výšky až 30 metrů a dožívá se stáří i několika stovek
let. Lípy mají u nás výsadní postavení – jsou symbolem slovanské
pospolitosti a taktéž národním stromem českého národa. Přejme si,
aby tyto lípy dobře rostly a dělaly radost budoucí generaci.
Dirgasová, starostka

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Z AKCÍ
V ZŠ A MŠ ŠAKVICE
Děti mateřské školy a žáci základní školy ukončili
v listopadu výuku plavání. Z výcviku si přivezli mokrá
vysvědčení. O jejich zdraví je postaráno i v měsíci lednu.
To budou jezdit na lyžařský výcvik do Němčiček, ten je
bohužel pouze pro žáky základní školy, ale i ti, kteří se ze
školy nepřihlásili a děti z mateřské školy, si snad zimních
radovánek užijí. Teď si jen všichni přejeme, aby napadlo
dostatek sněhu a zimní radovánky mohou začít.
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Soutěž Ryby, rybky,
rybičky
Naše škola se rozhodla přihlásit do soutěže Ryby, rybky, rybičky, kterou vyhlásila MŠ U Rybiček Hustopeče. Vyráběly děti v obou třídách MŠ, žáci celé školy v
hodinách výtvarné výchovy a pracovalo se i ve školní
družině a keramickém kroužku, kde si žáci vyzkoušeli hned několik výtvarných technik. Nejdříve jsme
na škole měli školní kolo soutěže, kde jsme vybírali z
mnoha pěkných výrobků. Rozhodnout o tom, který je
nejpěknější, nebylo lehké, přesto jsme výrobky vybrali
a poslali do Hustopečí. I když by se nám nepodařilo v
Hustopečích vyhrát, nebudeme z toho smutní a rádi
se zúčastníme dalších nabídnutých soutěží.

Projektový den ČERTOVSKÝ REJ na škole
Žáci naší školy prožili pondělní výuku netradičním způsobem.
Celý den byl zaměřený na Mikuláše a obávaný příchod pekelných čertů. V jednotlivých třídách byly dílničky, v nichž si za
pomoci učitelů vyrobili čertíka, Mikuláše a ozdoby na stromeček. Nechybělo ani sportování, každý si vyzkoušel pekelný
čertovský trojskok z místa a hod míčem do pekelného ohně.

4

Odměnou pro všechny byl očekávaný příchod Mikuláše,
anděla a čertů, kterým v jednotlivých třídách žáci řekli báseň
a slíbili, že budou poslušní, aby si je čerti nemuseli vzít s sebou
do pekla.
Mgr. Alena Rohrerová
ředitelka školy

ZŠ a MŠ / Knihovna
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POHÁDKA

O zakleté jabloňce

Říká se, že některé stromy můžou mít v sobě ukrytou zvláštní
sílu. Že mohou lidem pomáhat, nebo i ublížit. Proto by se k nim
člověk měl chovat vždy s úctou a vážit si jich i jejich plodů.
A právě jeden takový strom stával kdesi u cestičky mezi poli.
Byla to stará shrbená jabloňka. Říkalo se, že je to zakletá selka, která pro lakotu viděla na tom božím světě jen samu sebe.
Všechny kolem jenom plísnila a trýznila. Za trest se proměnila
v jabloňku. Ta dává pozdě na podzim krásná červená voňavá
jablíčka chudým pocestným, dětem, divokým zvířatům, ptáčkům zpěváčkům, prostě všem, kteří mají nouzi, které jablíčko
potěší. Tak napravuje zlo, kterého se v životě dopouštěla.
Šel jednou z rána tou cestou jeden hospodář. Jinovatka už
poctivě obsypala každé stéblo trávy, každou větvičku, i lístek,
který zapomněl ze stromu včas spadnout. Všechno se v ranním
slunci stříbrně třpytilo. A tak krásná červená jablíčka chlapíka
přímo uhodila do očí. „Přece je tady nenechám jenom tak“, řekl
si a už běžel pro nůši, do které ještě to ráno všechna jablíčka
do posledního otrhal. Radostně se přihnal domů, dal nejkrásnější jablko panímámě a ostatní rozdupal a nasypal do koryt
prasátkům i kravce. „Ať vám jdou k duhu“, říkal, „budete krásně
kulaťoučcí, to bude pak hostina!“ A už se těšil na zabijačku.
Jenomže od toho dne začal dobytek chřadnout. Dokonce panímáma se rozstonala a na statku začalo být smutno. Hospodář
byl na všechno sám a neměl pomalu s kým promluvit.
Panímámě to nešlo na rozum, proč se hospodářství tak nedaří. Ležela v horečkách, ale přesto pořád dumala, co se mohlo
stát. Až jednou si vzpomněla na pohádku o lakotné selce a o
jablíčkách, kterou jí kdysi maminka vyprávěla. A hned se ptala

muže, kde že sebral tenkrát
ty jablíčka. Muž nezapíral a
panímáma měla hned jasno. Řekla: „Mužíčku, musíš
hned všechno napravit a
jabloňku si udobřit, jinak
bude s námi zle.“
Na radu panímámy nabral hospodář ve sklepě nůši jablíček,
která očesal na podzim ve svém sadu. K tomu ještě vyřezávanou
mísu s kamennou solí a hajdy ve sněhových závějích k jabloňce.
Tam jablka na sníh vysypal, aby si mohli posloužit lidé i zvířata.
Pro zvířecí živáčky navíc položil pod korunu také sůl, aby jim na
tu dlouhou zimu trochu přilepšil. Taky žebráky a pocestné chlebem a slaninou podaroval a dobré slovo s nimi vyměnil. Každý
den zašel k jabloňce a prosil: „Jabloňko, už netrap nevinné za
mou hloupost a odpusť, že jsem ti z lakoty jablíčka sebral a ani
nepoděkoval. Však vidíš, už jsem moudřejší, jen ženy a dobytka
je mi líto.“
Když na Vánoce ke kořenům stromu ještě zbytky od štědrovečerní večeře zakopal a když pak po Novém roce začalo sluníčko
zase nabírat na síle, vracela se radost i do hospodářova domu.
Panímáma už byla zdravá a ve dvou pak i s dobytkem udělali
zázraky a ten se ze zimy taky brzy vzpamatoval. Oba věděli, že
za to dobré vděčí jabloňce a také jí za to byli vděční.
Na velikonoce už hospodyně věděla, že do domu přibude taky
děťátko. A opravdu, do zimy byla na světě holčička. Aby nikdy
nezapomněli konat dobro a vyhýbat se zlým skutkům, na ostatní mysleli, dali rodiče holčičce jméno Dobromila.
Soňa Francová

Z KNIHOVNY
Vážení,
býval na vesnici dobrý zvyk, že dlouhé zimní večery se využívaly k četbě, lidé putovali do knihoven pro oblíbené knihy.
Dnes je situace poněkud jiná vlivem vysílání televize, rozhlasu a jiných moderních médií, která nás vábí a berou náš
čas. Avšak navzdory jim si kniha neustále uchovává oblibu,
neboť chvíle strávené nad četbou pěkné knihy jsou neopakovatelné a nenahraditelné. Naše Obecní knihovna vás zve
a nabízí svůj bohatý knižní fond, který vám zpříjemní chvíle
volna.

Statistika za rok 2011:
Nejžádanější tituly:
1. Útěk z Afrického pekla - Koudelková, B. - 24x půjčeno
2. Egypťan Sinuhet - Waltari, M. - 18x půjčeno
3. Na východ od ráje - Steinbeck, J.E. -16x půjčeno

Periodika:
Flóra - 58x půjčeno
Zahrádkář - 56x půjčeno
Střelecká revue - 24x půjčeno
Nejpilnější čtenáři:
Přikrylová, E. - 96 titulů
Godanyová, M - 89 titulů
Bílková, F. - 86 titulů
Knihovnu navštívilo celkem 2 112 návštěvníků.
Výpůjčky celkem 3 626 titulů.
Bylo půjčeno 467 knih z VF (výměnný fond) Břeclav.
Počet návštěv na webové stránky knihovny je 3 074.
Bylo nakoupeno 26 nových knih a vyřazeno 60 zastaralých
knih.
-mar-
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internet a registraci nových čtenářů zdarma,
byly odpuštěny poplatky za opožděné vrácení knih z knihovny a besedu s žáky 1.- 5. třídy
ZŠ Šakvice.Děti byly seznámeny s prostředím
knihovny, jak se v ní orientovat a vyhledávat
knihy. 1. a 2. třída se seznámila s novými pojmy: kniha, spisovatel, malíř-ilustrátor, titulní
strana, obsah. Povídali jsme si k čemu knihy
slouží, jak s nimi zacházet, jakou knihu právě
čtou a ještě mnoho dalších věcí. Prohlédli si
knižní novinky a známé knihy a časopisy.

Týden knihoven

Žáci 3., 4. a 5. třídy se naučili vyhledávat v elektronickém katalogu knihovny a vyhledávat
naučnou literaturu podle MDT (mezinárodního desetinného třídění) a následně si to sami
vyzkoušeli ve volném výběru.

V týdnu od 3. - 9. října 2011 se uskutečnil již 15. ročník Týdne knihoven, vyhlášený Sekcí veřejných knihoven SKIP.

SERIÁL
KŘÍŽ NA ULICI
VÝHON
postavený a věnovaný rolníkem Janem Francem č. 56.
Má kamenný podstavec, kříž
je litinový, oplocení zničeno,
částečně udržovaný – květiny.
nápis:
POCHVÁLEN BUĎ
JEŽÍŠ KRISTUS
Z úcty ke svým rodičům
postaven L. P. 1934
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Letošní motto bylo 15. kraj České republiky – kraj knihoven.
Naše knihovna v tomto týdnu nabídla

Pro děti byly také připraveny malé vědomostní a literární testíky a nechyběly ani
hádanky a doplňovačky. Četli jsme si z knihy
od Karla Jaromíra Erbena „Pohádková kytice“
k příležitosti 200. výročí od narození autora.
V závěru si každý zkusil najít knihu a zařadit
kam patří. Jako upomínku dostali chlapci i
děvčata záložku do knihy a malou sladkost za
snahu a trpělivost.
- mar -

ŠAKVICKÉ KŘÍŽE část II.
KŘÍŽ NA ROZCESTÍ
U CÍPŮ – ROZLINKŮ
– KÜPERKŮ

KŘÍŽ POD ISIDOREM
U ŽELEZNIČNÍHO
MOSTU

postaven v r. 1877. Věnovala
a zbudovala vdova po Jakubu Ernestovi č. 66 za 160 zl.
– železný.
(Na tom samém místě stával do r. 1877 dřevěný kříž,
který stával dřív u kostela.
Ten se pak spálil a plechy z
něj se uschovaly do kostelní
komory, neb kříž byl starý již
71 let.)

nápis vpředu:
Kdo chce za mnou přijíti
vezmi kříž svůj na se
a následuj mne.
Tento sv. kříž jest vystavěn
ve prospěch duší v očistci.
nápis vzadu:
L. P. 1900
KU CTI A CHVÁLE BOŽÍ
VĚNOVALI TENTO KŘÍŽ JOSEF
A BARBORA KARASOVI Č. 108

SERIÁL
KŘÍŽ MEZI
ROZLINKY A DÍLY
NAD VINOHRADY
postavený v r. 1877
KŘÍŽ NECHALI POSTAVIT
A ZBUDOVAT
V ROCE 1877
MANŽELÉ VILHEM
A TEREZIE GODL
(GREML ?)
ZA 160 ZL.
J. Svoboda
- pokračování příště
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KRONIKA PANA
JANA SVOBODY

Kronika
nazpaměť, data, podrobnosti, všechno.
Kolikrát se sám zarazí v polovině věty,
mávne rukou a s úsměvem řekne: „To
bych vám musel vyprávět…“.
Na otázku, na čem pracuje teď, odpovídá, že by rád ještě sestavil rodinnou
kroniku. To už s pomocí manželky a
potomků.
Pokud mohu z toho tlustého svazku
vybrat něco, s čím bych se s vámi chtěla podělit, je to báseň Radost ze života. (vyňato z nespecifikovaného tisku,
autorství: Kalousovi, Velké Meziříčí)
-fra-

Radost ze života
Až zas bude v našich krámech zboží,
uzené a jiné dárky boží,
mortadela, taliani a párky,
až nebude předepsaná kvóta,
pak budu mít radost ze života.

Bylo, nebylo… již je tomu dávno, už za
osvobozování Šakvic před koncem války a pak na vojně, co si pan Jan Svoboda začal psát první deníkové zápisky.
Svým koníčkem a svou prací tak následoval svého praděda, pana Pavla
Albrechta, který taktéž vlastní rukou
sepsal kroniku nazvanou „Domácí Protokol 1860“. Z pradědovy práce také
některá starší data čerpal.
Léta, po celý život, shromažďoval
všechny noviny a časopisy, ve kterých
ho něco zaujalo. Jeho paní se směje při
vzpomínce na haldy novin, které měli
doma, a ještě prý část mají. Jak je přebíral a vystřihoval to nejdůležitější. Až
během loňského roku, si konečně našel
čas, aby posbírané materiály zpracoval
v kroniku, která, alespoň v mých očích,
je pravou KRONIKOU 20.STOLETÍ.
Během jejího prohlížení, které trvalo
dva podvečery, a během vyprávění
pana Svobody, jsem se vskutku přenesla do minulosti Šakvic a prožila důležité
dějinné události Československého
státu. Jeho Kronika Šakvic, složená ze
vzpomínek, dobových dat, fotografií,
novinových článků a památek, které

je možné vlepit na papír (staré jízdenky, bankovky…), vypráví v tematických kapitolách o válce, zakládání JZD,
„lužích“ které tu byly, archeologických
nálezech v Šakvicích, místních dechových hudbách
a vůbec všech spolcích. Zmiňuje T. G. Masaryka, osvobození Šakvic Rudou armádou 16.4.1945,
požáry v obci a různé tragické události
nebo živelní pohromy. V obrázcích představuje dobový motorismus, četnictvo
ČSR za 1. republiky, hasičské sbory na
Moravě a v Čechách, válečné letectvo,
zemědělské práce, spartakiády. Najdeme zde přehledy starostů, rychtářů a
radních minulých dvou století, stejně
tak kněží, kteří u nás působili, různých
událostí od roku 1800, legionářů. Celý
výčet ani není možný. Staré fotografie
dávají představu o tom, jak obec a krajina kolem dříve vypadaly. Seznámila
jsem se s posledním „vážkonosičem“,
posledním převozníkem nebo šakvickými husopaskami. Vše je uspořádáno
a vybráno s vřelostí, kterou může vložit
jen člověk, který většinu těch věcí sám
prožil nebo znal osobně ty, o kterých
píše.
Poslouchám zajímavé příběhy minulosti. Pan Svoboda zná svou kroniku

Až zas budou rohlíky a housky,
u cukrářů načechrané kousky,
u Bati až budou zas boty z kůže,
houby v lese, v pražských sadech růže,
až pomine všechna denní slota,
pak budu mít radost ze života.
Na trhu až budou másla hroudy,
na jarmarku hadrů plné boudy,
brambory až budou jednou týdně,
úřadovati se bude klidně,
zmizí všechna zlost a neochota,
pak budu mít radost ze života.
Dvanáct stupňů až bude mít pivo,
v šenkovně do rána bude živo,
šenkýř píchne metrákové prase,
zabijačky vystrojí se zase,
kolem stolu piva bude bota,
pak budu mít radost ze života.
Až budeme viržínku zas hulit,
trafikant se na nás bude culit,
„Vašnosto co račte?“
řekne sladce,
stovku Memphis, řekne na to krátce,
až přestane dělat hotentota,
pak budu mít radost ze života.
V bijáčku až nebudem se šťouchat,
na plátně až nebude to bouchat,
na ulici bude opět světlo,
v hospodě i doma bude opět teplo,
z ypsilon přes noc nestane se jota,
pak budu mít radost ze života.
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PRŤATA - KLUB MAMINEK

Lampiónový průvod
Již tradiční lampionový průvod jsme letos pojali pohádkově. Samozřejmě jsme nezapomněli věnovat pár slov STÁTNÍMU SVÁTKU naší
vlasti, aby si děti uvědomily, proč měly volno ze školičky.
Po průvodu se všichni zahřáli teplým čajem (dospěláci svařákem),
děti dostaly sladkou odměnu a ještě k tomu prskaly :-). Společnost
nám dělali modří Šmoulíci, nejen v podobě dekorace a hudby, ale
také je děti musely přivolat, aby se spustil ohňostroj. Na odpočítávání Šmoulů se nám nejprve vyšmoulila jen malá fontána, ale nakonec se děti dočkaly i pravého šmoulohňostroje. A bylo to doslova
ŠMOULÓZNÍ.

S E M INÁ Ř - ZNAKOVÁNÍ BATOLAT
29.listopadu se u nás v klubu konal první odborný
seminář „Znakování batolat“.
Děkujeme paní Mgr. Petře Borkovcové, že k nám přijela až z Brna a mohla tak maminkám, které se o znakování zajímají a na seminář se přihlásily, toto téma
ještě více přiblížit. Rády bychom, aby se podařilo u
nás otevřít i KURZY ZNAKOVÁNÍ. Ve velkých městech je spousta příležitostí, jak se s dětmi vydovádět,
pobavit nebo se něčemu naučit. Proto jsme vděční,
že se mohou tyto kurzy konat i u nás v klubu. Je to
však podmíněné účastí maminek s jejich dětmi. Protože k nám paní magistra přijede až z Brna kurz bude
otevřen až se přihlásí alespoň pět maminek. Jedná
se o šestitýdenní kurz v ceně cca 1 000,- Kč. V ceně je
zahrnuté i CD s používanými písničkami z kurzů.

Více informací naleznete:
http://babyznaky.webnode.cz/kurzy-znakujeme-s-/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=W3aufnxGcgA

Přejeme všem šťastný nový rok 2012. J a K

PŘIJELO K NÁM DIVADLO
Dne 22.10.2011 přijel divadelní spolek MKZ DRNHOLEC zahrát
veselohru „DÍVČÍ VÁLKA“ od F.R.ČECHA.Přepracování ze Starých
pověstí českých,kde se optimisticky a hlavně ústně odehrávaly
životní situace „boje“mezi muži a ženami.Sál kina se do 19 hod.
téměř naplnil a režisérka B.Šimčíková ( mimo jiné učit.II.st.ZŠ v
Drnholci) do mikrofonu za ještě zataženou oponou příjemným
hlasem řekla:“Vážení návštěvníci,přijela k vám divad.spol.z Drnholce a zahraje hru „D.válka od F.R.Čecha a největší odměnou
(vstupné bylo dobrovolné)pro nás bude váš potlesk.Proto vypněte mobily,pohodlně se usaďte-začínáme.“Pomalu se odhrnula
hezká,světle hnědá opona a pak to opravdu ZAČALO! Z 10-ti herců hrálo 5 mužských a 5 ženských rolí.A protože 3 muž.role hrály
ženy a naopak 2 žen.muži,o to víc byla hra zábavnější,protože vidět
ženu jako PŘEMYSLA,nebo LUMÍRA(hrála ho pí.Silvie Fanová,roz.
Příjemská,rod.ze Šakvic,bydlící v Drnholci.LUMÍR(básník,pěvec,ta
nečník),který svými „nedokončenými básněmi často „zachraňoval
hádky“mezi MUŽI a ŽENAMI a tak rozesmál celé hlediště,zvlášť,když
v zápalu hry „neplánovaně“zlomil umělohm.smrček.Ale nejnáročnější roli měla představitelka Vlasty-pí.P.Koňaříková.Marně jsem
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hledala nápovědu dole před pódiem(byla za oponou),ale prý už
jí herci moc nepotřebují,neboť tuto hru hrají po čtvrté.A jedna
pí.z Drnholce(rod.přísl.herce),která se dívala po čtvrté se smála
jako by jí nikdy neviděla!Prý to hrají pokaždé trochu jinak-něco
„vypustí“,něco „vsunou.“Krásná poznámka od VLASTY(nebylo to v
textu),kdy dívkám KAZI a ŠÁRCE přinesla „zbraně“(dětské meče z
um.hmoty a pronesla:“Tady máte zbraně!“Pak se šibalsky otočila do
obecenstva a špitla:“Výroba-made in CHina“-byl chechot!Ta paní
také přiznala,že v Šakvicích je moc pěkné prostředí pro divadlo v
porovnání s jinými.Údajně tento d.soubor viděli prof.herci z Brna a
výkony hodnotili velice kladně:uvolněnost herců,pohyb,žádná ztr
nulost,nápadité,jednoduché ale výstižné kostýmy,rekvizity i kulisy.
Hra měla 4 kratší dějství-bez přestávky a představení skončilo asi ve
20:45.Od nás-diváků sklidili velký potlesk.Na závěr se „ukázala“pí.
režisérka,poděkovala pí.S.Fanové a pí.starostce D.Dirgasové za
zprostředkování a umožnění si v Šakvicích zahrát.Představila všechny postavy i herce jmény,nezapoměla na scénu,kostýmy,nápovědu.
Poděkovala dvěma pokladním,kdy jedna z nich všem předala červ.
karafiat-bylo to milé a důstojné! Pí.režiserka řekla,že mají FAJN partu a dobře si rozumí.A prý se zase „pustili“do nacvičování-údajně
pohádky a do Šakvic jsou příští rok již předem naší p.starostkou
pozváni.
-Buch-
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PODĚKOVÁNÍ
Jménem našeho ochotnického divadelního spolku KADET děkuji paní starostce
Dirgasové a obecnímu zastupitelstvu obce
Šakvice za poskytnutí kinosálu k uvedení
divadelní hry Okénko. Také chci poděkovat
všem divákům za hojnou účast, potlesk a
smích, čímž nám dávali najevo, že se opravdu dobře baví, což je pro nás největší odmněnou.

,,ŠMARDOVO SOUSEDSKÉ DIVADLO“ a také
v lázních Hodonín. Budeme ji reprízovat
ještě 18. 12. v 16.00 v Kulturním domě u nás
ve Starovičkách, kdo neviděl, může přijet.
Během měsíce ledna a února budeme reprízovat hru J. G. Tajovského - Statky zmatky,
se kterou bychom mohli pobavit také u vás
v Šakvicích.

Zájmy občanů
Za všechny KADETY přeji paní starostce,
obecnímu zastupitelstvu a všem občanům
Šakvic krásné Vánoce a v novém roce 2012
pevné zdraví, štěstí a dostatek času pro
potěchu duše, kterou přináší také dobrý
kulturní zážitek.
Anna Haluzová

NĚCO O KADETU: Náš ochotnocký divadelní spolek působí od r. 1997. Za tu dobu
jsme nastudovali celkem 11 divadelních her
různého žánru, z nichž 6 jsme uvedli také
u vás v Šakvicích. V několika hrách s námi
účinkovala také vaše spoluobčanka Petra
Osičková se svými dětmi, která má naše
kořeny a naopak naše herečka, která vás v
poslední hře tak rozasmála - Zlatka Galečková rozená Žaloudková, má zase kořeny v
Šakvicích. Také v našem spolku občas hostuje Zbyněk Háder z Hustopečí, v poslední
hře i se synem.
Hru Okénko jsme v podzimních měsících
uváděli také v Hustopečích na přehlídce

DÝŇOVÁNÍ 2011
O

B

R

A

Z

E

M

9

Šakvický zpravodaj – číslo 01/2012

Jak se žije v Šakvicích…
Vždy jsem ve skrytu duše toužil mít vlastní hospůdku, kde bych
s pomocí dobrých lidí vytvořil příjemné a domácké prostředí, kde
by se nejen zákazníci cítili dobře ale rádi se i vraceli.
Dlouhou dobu se mi nedařilo najít nic zajímavého, tak jsem byl stále
kuchařem až do doby, než se nám narodil synek. To jsem se rozhodl.
Teď, nebo nikdy. V Brně, kde jsem pracoval ve špičkové steakové
restauraci, jsem oznámil svůj odchod na mateřskou, abych mohl co
nejvíc manželce pomáhat a říkal jsem si, že během této doby určitě najdu, po čem toužím. A pravda, asi po půl roce na mateřské se
mi doneslo, že zde v Šakvicích dává TJ SOKOL do nájmu hospodu
U stromu. Po pravdě se mi po první prohlídce ani nechtělo žádost
podávat, ale nakonec jsem si řekl proč ne, udělám vše, abych ji dal
do kupy a bylo v ní útulno…
Bylo to dlouhých pár týdnů čekání, zda mi bude projevena důvěra
a hospůdku do nájmu dostanu, ale čekání se nakonec vyplatilo a na
konci září mi předseda Sokolu zavolal, že moje žádost byla nejzajímavější a hospůdku mi do nájmu dají.
Po převzení klíčů jsme práci odhadovali tak na tři měsíce, ale protože nás hodně tlačil čas, tak jsme stihli hospůdku včetně odpadů a
vody nejen opravit, ale i kompletně vybavit.

Lovecká turistika
(pokračování rozhovoru z minulého čísla)
Zdá se to jako pár dnů a přitom to jsou už tři měsíce, co jsem
si povídala s Ivou Francovou o loveckých cestách a exotických
dálkách. Je prosinec, čas adventu a jak už to tak bývá i čas
bilancování…
Jaký byl ten letošní rok pro Vás a jak se vám dařilo v práci?
Hektický a snad si můžu dovolit říct i úspěšný. Co se týká loveckých
cest, byl rok 2011 vůbec nejlepší za celou historii naší společnosti. Snažíme se jít stále dopředu, hledáme stále nové destinace a
vylepšujeme ty stávající…snad se nám to i daří.
Minule jste si posteskla, že je Vaším zbožným přáním doprovázet každou skupinu lovců při jejich cestě, ale vzhledem k časové
náročnosti vaší činnosti to není dost dobře možné. Jak to nakonec dopadlo letos?
V dubnu se mi poštěstilo doprovázet dost početnou skupinu na jarní lov tetřevů a tetřívků do ruského Kurganu, v létě klienty do Srbska na lov křepelek a na podzim skupinu lovců při jejich cestě na
Magadan. Těch skupin bylo podstatně více, takže to dopadlo stejně
jako vloni a předloni…zůstalo u zbožného přání…
Magadan? Člověk si skoro ani neumí představit kde to vlastně je.
A už vůbec ne co tam žije, a jak se tam vůbec žije…
Magadan leží na Dálném Východě pod Čukotkou, sousedí dál s
Kamčatkou, Jakutií a Chabarovskem, „proslavil se“ hlavně gulagy,
nápravně výchovnými pracovní tábory, které stavěl hlavně Stalin
pro nepřizpůsobivé spoluobčany.
Žije se tu těžce. Když pominu klima, pak třeba kilo nektarinek stojí
6x více než půl litru vodky, kilo brambor v přepočtu na naše koruny
stojí skoro dvě stovky. Život je tu opravdu těžký. Na ploše 462,5 tisíc
km2, tedy ploše skoro 6x větší než ČR, žije cca 160 tisíc obyvatel,
z toho v hlavním městě 90 tisíc. Zbývajících 70 tisíc je rozptýleno
po celé oblasti. Lidé jsou odkázáni sami na sebe. V zimě je tu běžně -60o C, v létě může být i +30o C, mouchy, komáři…přesto jsou
místní velice pohostinní a přátelští lidé. Ze zvířat tady žijí gigantičtí
losi, medvědi, sobi, sněžní berani, sobol, vlk… Povídat si o Magadanu, jeho lidech a přírodě, to by bylo nadlouho. Ale je to překrásná
země…
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Zájmy občanů / Rozhovor
Nyní již máme za sebou pár týdnu fungování a lidé zjistili, že všechny nepěkné řeči, které byly spojeny s novým otevřením byly zavádějící a nepravdivé.
Restaurace nese nový název “ILIS“. Je to přezdívka mojí ženy a tento
název má i její kadeřnictví. Název jsem zvolil jako poděkování mé
ženě za veškerou její pomoc a neuvěřitelnou trpělivost.
Přijďte se přesvědčit, že vše je pěkně opravené, čisté a pro děti lze
na přání rozložit i dětský koutek.
V restauraci vám nabídneme denní menu s rozvozem po Šakvicích
zcela zdarma a zajímavá jídla za super ceny.
V létě bude na zahrádce ve dvoře pořádání akcí s živou hudbou,
grilování nejen selátek, ale i uzení klobásků a mas.
V restauraci lze uspořádat i narozeninové oslavy, svatby, promoce,
trachty a jiné…
A nakonec, jak že se žije v Šakvicích..?
Myslím si, že fajn. Lidé jsou tu milí, přátelští a vstřícní. Upřímně se
mi mezi vámi líbí a dokázal bych si představit zde mít malý domek,
opravdu.
Návštěvníkům děkujeme za projevenou důvěru a na vás ostatní se
těšíme.
Přejeme mnoho úspěchů a radostných chvil nejen v roce 2012.

Vaše Restaurace “ILIS“
Jak jste tam dopadli?
My jsme jako výprava dopadli velice dobře. Stejně jako vloni to
bylo o lovu a sebezapření. Nepřálo nám počasí, v noci bylo -20oC,
sněhu po kolena, spalo se ve stanech,…i s tím musí lovci počítat,
když se vypraví lovit do opravdové divočiny. Ale kluci to zvládali s
nadhledem. Pět lovců ulovilo za pět dnů 10 losů, vesměs starých s
dobrou trofejí. Byli velmi spokojení. Vloni nás bylo na Magadaně
sedm a přivezli jsme 11 losů, soba a medvěda.Takže Magadan je
osvědčená destinace .
Každý si rád odpočine od každodenního zápřahu a kolotoče.Vím,
že lovy a vše s nimi spojené patří mezi Vaše největší záliby. Našla
se během roku chvilka i na loveckou dovolenou?
Jeden čistě soukromý lovecký výlet tu přece jen byl. Naši kazaští
přátelé mě pozvali na lov divokých hus do jednoho z nejprestižnějších revírů severního Kazachstánu. Je to zároveň i nejoblíbenější

Rozhovor / Sport
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revír kazašského prezidenta, který je tu častým hostem. Byla jsem
tam už podruhé a pokaždé to bylo úžasné! Statisíce hus krouží nad
nekonečnou stepí, nebe úplně zčerná, létá klín za klínem…
Lov probíhá trochu jinak než jak jsme zvyklí u nás. V poli se vyhloubí jáma a do ní se lovec ukryje. Kolem jámy se rozmístí atrapy hus a
začne se vábit. Když kolem vás na dosah ruky najednou začne sedat
třeba i stovka hus, je to prostě fantastické!
Říká se, že Astana je malý zázrak uprostřed kazašské stepi, takový kousek USA v centrální Asii. Je to pravda?
Astana ve své současné podobě je poměrně mladé město. Její
novodobé dějiny jsou spojeny s prosincem roku 1997, kdy se
z šedého městečka stalo na příkaz prezidenta Nursultana Nazarbajeva velkolepé centrum kazašského národa.
Lidé tady na severu prezidenta opravdu milují, hraničí to až s uctíváním kultu osobnosti. Na jihu Kazachstánu je situace diametrálně
odlišná. Možná to bude tím, že v Astaně žijí ti nejbohatší a na sever
se prostě „sypou“ peníze na úkor celé země. Když se tu díváte na
televizi, od rána do večera „jede“ jeho tvář, rozhovory s lidmi, kteří
se s ním setkali…všichni ho chválí, obdivují, milují…no a když pak
jede někam na návštěvu po své zemi, uzavře se celý prostor kolem
v kruhu 100km a doprovází ho ochranka čítající 270 lidí.
Město navrhl japonský architekt Kišo Kurokawa a je čistě ve futuristickém stylu (hyper-moderním). Je tvořeno spletí zvláštních sta-

FOTBAL
Když listy začaly opadávat ze stromů a začal podzim, skončila
1. část fotbalové soutěže. Šakvice se do ní zapojily po pětileté přestávce. Díky mnoha dobrovolníkům, nadšencům a pomocníkům
se to podařilo. Všichni se těšili na šakvický fotbal, ale našlo se také
hodně skeptických názorů na to, jak hráči uspějí… Ale posuďte
sami: Mužstvo – 7. místo z 11 celků, s počtem 14 bodů. Dorost – 2.
místo z 9 celků, s počtem 14 bodů.
Budeme se snažit vás fanoušky a příznivce kopané i nadále informovat o tom, kdy a kde se hraje. Přijďte nás podpořit a zažít s námi
tu pravou fotbalovou atmosféru! Zároveň bychom chtěli poděkovat všem našim fanouškům, protože takovou podporu nemá žádné
družstvo v naší soutěži. Naši příznivci mnohdy svým počtem převyšují domácí publikum! Děkujeme!
Trenéři se domluvili, že by bylo dobré ocenit pana Zdeňka Stří-

veb. Mají tu svůj Bílý dům, kde úřaduje prezident, je tu „Chan-šatyr“,
stavba ve tvaru jurty ve které je nákupní zábavní centrum, na
samém jejím vrcholu je bazén s palmami, třeba budova ministerstva dopravy se podobá obrovskému zapalovači, fotbalový stadion
má tvar vidoucího oka…všude je nadstandardně čisto a úklidové
čety vyrážejí do ulic několikrát denně.
V samém centru je 97m vysoká rozhledna ve tvaru vejce na špičce vysokého stromu, postavená podle starého mytického příběhu
o magickém zrození štěstí. Když stojíte na ochozu a díváte se do
kraje, kde hned za branami luxusu stojí polorozpadlé domy, ve kterých také žijí lidé, je to zvláštní pocit.
Nejbizardnější částí rozhledny je zlatý trojúhelník s obtiskem ruky
prezidenta Nazarbajeva uprostřed její kopule. Denně sem proudí
stovky Kazachů, aby vložili svoji ruku do ruky Nazarbajeva a něco si
mohli přát. Prý se to splní. Taky jsem to zkusila, už jsou to skoro tři
měsíce a já pořád čekám na výsledek. (směje se)
A co říci na závěr?
Je toho strašně mnoho, co by se dalo napsat o Vašich loveckých
cestách, ale Zpravodaj by na to nestačil. Budeme doufat, že už brzy
vyjde Vaše nová cestopisná kniha, která potěší nejednoho čtenáře
a nebude chybět ani v naší Obecní knihovně.
Děkuji za rozhovor.
-marbrnského a poděkovat mu za to, že dlouhé roky poctivě zdokumentovával výsledky fotbalových zápasů, sestavy týmů a zajímavé
momenty, které se při utkáních staly … Za tu dlouhou dobu sepsal
několik kronik, které vypovídají o sportovním dění v naší vesnici.
Pozvali jsme pana Stříbrnského na jedno říjnové fotbalové utkání.
Při této příležitosti jsme mu předali knihu a džbánek s poděkováním. Pan Stříbrnský byl velmi potěšený, že si na něj fotbalisté vzpomněli… Bohužel, počasí už bylo chladné, a tak nemohl sledovat
zápas až do konce. Ale snad na tu neděli rád vzpomíná!
V zimě se fotbal nedá hrát venku, hráči se pomalu, ale jistě přesunují do vnitřních prostor. Ti starší jezdí jednou za týden hrát fotbal do haly. Ti nejmenší z přípravky budou trénovat s molitanovým
míčem v místní sokolovně. Věříme, že se sejde dost nadšenců a
zahrajeme si již tradiční silvestrovský zápas na fotbalovém hřišti
– hraje se za každého počasí, tekuté svetry s sebou, termoska se
svařákem popřípadě čajem vítaná!
Vít Nevěděl

TABULKA MUŽI
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
Boleradice
Němčičky / Pavlovice C
V. Hostěrádky
Starovice
V. Němčice B
TJ Diváky
Šakvice
Kurdějov
H. Bojanovice
Uherčice B
Nikolčice B

Záp
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

+
8
7
6
6
5
4
4
3
2
1
0

0
2
2
4
1
2
2
2
1
1
0
1

0
1
0
3
3
4
4
6
7
9
9

Skóre
32:7
28:16
29:13
28:13
24:18
18:14
19:25
23:26
18:30
10:34
14:47

Body
26
23
22
19
17
14
14
10
7
3
1

(Prav)
(11)
(11)
(4)
(1)
(-1)
(-1)
(-1)
(-5)
(-5)
(-12)
(-11)

Záp
8
8
8
8
8
8
8
8
8

+
4
4
4
4
4
4
1
2
0

0
4
2
2
2
1
1
4
1
1

0
2
2
2
3
3
3
5
7

Skóre
18:6
31:9
24:13
23:13
28:18
13:13
12:20
13:36
6:40

Body
16
14
14
14
13
13
7
7
1

(Prav)
(4)
(2)
(-1)
(-1)
(-2)
(4)
(-5)
(-2)
(-8)

Cvičení žen i mužů na rok 2012
úterý v 18.15 hod. - PILATES s P. Čechovou
úterý v 19.15 hod - Posilovací cvičení s prvky
sebeobrany s R. Dirgasem
středa v 18. hod. - AEROBIC - začíná 4.1. 2012
čtvrtek v 18. hod. - Cvičení pro ženy (cviky z jógy)
Všechna cvičení probíhají v tělocvičně ZŠ Šakvice.
Přijďte si protáhnout a posílit své tělíčko.

TABULKA DOROST
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tým
Vranovice / Ivaň
Šakvice
Boleradice
Kostice / Týnec
Drnholec
FK Valtice
Lednice
Vrbice
Nosislav

JAK JEZDÍME V ŠAKVICÍCH
V Šakvicích je jedna hlavní silnice (průjezd obcí). Ostatní jsou silnice stejného řádu, proto zde pro všechny
účastníky silničního provozu (zvlášť děti na kolech) platí pravidlo pravé ruky! Tzn. koho máš po pravé ruce,
tomu musíš dát přednost!
-Buch-
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Na závěr
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Vážení spoluobčané,
určitě Vám neuniklo, jak je tento rok úrodný. Meruňkové stromy se prohýbaly pod tíhou ovoce, vinice se
ukázaly v plné kráse. Ale co je nejdůležitější, v naší obci
se narodilo také mnoho dětí. Tento stav úplně vybízel
něco pro tyto děti udělat a snem našeho obecního
zastupitelstva bylo obnovit již kdysi tak oblíbené vítání občánků. První vítání občánků proběhlo v neděli
25. září. Na tento den byla po všech organizačních
záležitostech slavnostně připravena zasedací místnost
Obecního úřadu. Na slavnost bylo pozváno sedm dětí.
Vlastní vítání probíhalo na dvě etapy, a to z kapacitních důvodů, protože na vítání přicházejí rodiče,
jsou pozváni samozřejmě i ostatní rodinní příslušníci
a příbuzní narozeného děťátka. Vítání probíhalo v klidné slavnostní atmosféře, děti byly přivítány projevem
paní starostky. Uvítané dítě je zapsáno do pamětní
knihy, kde má svůj vlastní list. Tento list krásně ztvárnil pan Josef Musil, který tento zápis doplnil zajímavým pojednáním o původu jména, které dítě dostalo

od svých rodičů. Každé děťátko dostalo dárek
jako památku na tento slavnostní den. Celou
slavnostní atmosféru ještě podtrhlo pěvecké vystoupení dětí z Hanýsku. Slavnost byla
dojemná a bylo vidět i slzičky u babiček, které
se neubránily dojetí. Děti se také fotily v připravené kolébce. Další vítání probíhalo
20. listopadu, kdy se na Obecní úřad dostavily
rodiny se čtyřmi miminky, která se narodila v
průběhu letošního podzimu. Atmosféra byla
opět slavnostní, možná ještě dojemnější. Už
se těším na organizování dalšího vítání, že se
opět potkáme a přivítáme do naší obce další
občánky. Doufám, že se tato činnost dostane
do obliby a všichni se budeme radovat z narozených dětí, vždyť děti jsou naše budoucnost.
Také bych chtěla poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem na vítání podíleli.

Machovi

Věra Zemanová

Hnidákovi
Kopřivovi
Dlapalovi

Stehlíkovi

Křižanovi

Kališovi
Hutrovi

Štrůblovi

Kosovi

Pavlíčkovi
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