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Tříkrálová
sbírka 2012

V lednu 2012 se konala
v naší obci dobročinná
akce Tříkrálová sbírka,
kterou pořádá Charita
České republiky. Je to
největší
dobročinná
akce u nás. Výtěžek sbírky je určen především
na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším jinak
sociálně
potřebným
skupinám lidí.
Podařilo se vybrat do pokladniček 33 133 Kč. Poděkování patří všem,
kteří do sbírky přispěli, ale také obětavým koledníkům.

V O S T A T K Y
Slovo vostatky je odvozeno od skutečnosti, že v tomto období bylo
dojedeno všechno co ještě v chalupě zbylo (vostalo). Vostatky se
tradičně pořádají koncem února. Hlavním organizátorem celé
akce byl FS Hanýsek ze Šakvic. Bohatý kulturní program začal už
od rána. Před OÚ byly pro všechny občany připraveny zabijačkové
speciality. Masopustní průvod obcí začal po poledni a byl zakončen večerní zábavou a pochováním basy. Zastoupení masek bylo
různorodé .

ZPRAVODAJ
Číslo 02/2012

Co je úsměv?
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Nestojí nic, ale znamená mnoho…
Obohacuje ty, jimž platí, ale neubírá těm, kteří jej dávají.
Trvá jenom chvilinku, ale někdy se na něj nezapomene
celý život.
Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel a nikdo není
tak chudý, aby ho nemohl darovat.
Tvoří štěstí, podporuje dobrou vůli v praktickém životě
a je pojítkem přátelství. Je odpočinkem unavenému.
Nelze jej však koupit, vypůjčit si nebo ukrást – stává se
pozemským statkem teprve tehdy, až je dán.
A nesmějí-li se lidé na nás, jsou unaveni a věřte, že nikdo
nepotřebuje úsměv tolik jako ten, kdo nemůže žádný dát.

VELIKONOCE - HISTORIE
Velikonoce jsou svátky jara, jarní rovnodennosti, víry a tradic. Jaro lidé
vítali dávno v minulosti. Největší význam mají Velikonoce pro věřící křesťany. Název Velikonoce jsou odvozeny od Velké noci, kdy podle Bible nastalo
Ježíšovo zmrtvýchvstání. V Bibli je napsáno, že Ježíš Kristus byl umučen
a ukřižován v pátek. Dodnes se říká „Velký pátek“, věřící drží na památku
tohoto dne přísný půst, většinou nejí maso a celkově jí a chovají se velmi
střídmě. Dál se v Bibli píše, že v noci ze soboty na neděli Ježíš Kristus vstal
z mrtvých. Proto se jí říká Velká noc a od toho – Velikonoce. Čas Velikonoc
je tříděn na několik dnů – Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a Velikonoční neděli.
Velikonoce nemají pevné datum. Slaví se po prvním jarním úplňku po
jarní rovnodennosti. Symbolem Velikonoc jsou malovaná vajíčka. Vajíčko
jako počátek nového života. Malovanými vajíčky děvčata obdarovávají
chlapce, kteří je přišli
mrskat. Říkalo se, že
šleháním zeleným jarním proutkem dodají
tělu zdraví a naopak
vypráší a odeženou z
těla nemoc a lenost.
Symbolickým pečivem
jsou mazanec, beránek a jidášky.

www.sakvice.cz
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Obec informuje

OBEC INFORMUJE

Výsadba
kolem FVE
Na obecních pozemcích u fotovoltaické
elektráry bylo vysázeno 5ks dubů letních,
3ks javorů babyka, 2ks lip srdčitých, 40 ks
svíd krvavých, 60ks hlohů, 10ks ptačích
zobů a 10ks trnek obecných.

INFORMACE PRO OBČANY
V zimních měsících byly zastaveny výtokové stojany u jednoty a u hřbitova. Nyní
je zprovozněn stojan u hřbitova a upozorňujeme, že slouží jen pro potřeby hřbitova, to znamená zalévání a mytí pomníků. Upozorňujeme občany, kdo bude
přistižen, že odebírá vodu pro jiné účely než hřbitovní bude velmi přísně
pokutován.
Děkujeme vám za trpělivost a za pochopení, že jste museli delší dobu čekat na
zprovoznění vody u hřbitova. Bylo to z toho důvodu, že stojan byl poškozen, a protože se jednalo o starý typ, na který se již nedají sehnat náhradní díly, museli jsme
čekat na dodání nového výtokového stojanu. Z nového stojanu jsme se dlouho
neradovali, protože během pár dnů po zprovoznění byl úmyslně poškozen. Nyní
je stojan už opraven a doufám, že bude sloužit k vaší spokojenosti.
Výtokový stojan u jednoty už nebude zprovozněn, protože nám zde mnohonásobně vzrostl odběr vody, kterou nám nikdo neplatil.
Občané, kteří dosud nejsou napojeni na veřejný vodovod, mají možnost odebírat
vodu na obecním úřadě za poplatek.

GEOPORTÁL OBCE ŠAKVICE
Geoportál obce Šakvice: http://www.geosense.cz/geoportal/sakvice/
Na webových stránkách Obce Šakvice byl zprovozněn Geoportál obce, který
umožňuje zobrazení a vzájemné překrývání datových vrstev – map, schémat, plánů, inž.sítí atd.

SBĚRNÝ DVŮR Cesta na Zaječí
Byly uklizeny obecní pozemky vedle bývalého družstva. V současné době je zde provizorní sběrný dvůr. Jsou zde přistaveny
kontejnery na sklo, stavební suť, směsný
komunální odpad, plast a železo. Upozorňujeme občany, že nevytříděný odpad
nemůže být na skládku přijat.
Na bývalou skládku se může vozit jen dřevo,
tráva, kamení, hlína.
Připomínáme občanům, že od 7. 5. 2012
budou zaměstnanci obce 1x za měsíc svážet
PET láhve.

V jarních měsících jsme provedli úklid a vyčištění pozemku od náletových dřevin
směrem na Zaječí.

Během měsíce dubna jsme zde vysadili 60 ks stromků. Byly vysazeny odrůdy javor
mléč, jilm, lípa srdčitá, třešeň ptáčnice, dub letní, líska turecká, javor babyka a
topol osika.
Zbývajících 40 ks stromků stejných odrůd bude vysazeno na bývalou skládku.
Dirgasová, starostka
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Lyžařský výcvik
v Němčičkách

Po vytoužených vánočních prázdninách někteří žáci naší školy začali jezdit
na lyžařský výcvik do nedalekých Němčiček. Počasí zrovna nebylo zimní, ale
zaměstnanci ski areálu měli uměle zasněžený kopec a všichni účastníci kurzu mohli začít s výukou. Za týden se opravdu všichni naučili jezdit na lyžích,
dokonce i ti, co si mysleli, že to nesvedou, tak zdárně svah sjeli. Poslední den
byly závody ve slalomu. Týden utekl velice rychle a neradi jsme se loučili
s milými instruktory. Tudíž jsme předběžně zajistili výuku na příští zimu znovu. Źáci, kteří se výcviku nezúčastnili, chodili do školy, kde probíhala výuka.

KARNEVAL
ŠKOLNÍ
DRUŽINY
Masopust žáci navštěvující školní družinu ukončili karnevalem,
který měly v tělocvičně školy. Přišli přestrojení za různé maškary
a zapojili se do maškarního reje
plného her a zábavy.

Zápis do 1. ročníku
Letos opět proběhl zápis do 1. ročníku netradičním způsobem. K
zápisu přišlo 12 dětí z naší mateřské školy a jedno dítě z Brna, které

se do Šakvic bude stěhovat. Jedno dítě z naší mateřské školy šlo k
zápisu do Hustopečí. Zápis byl nazván Z pohádky do pohádky. Za
dětmi přišel vodník, král, čarodějnice a na několika stanovištích 13
dětí plnilo formou her úkoly zaměřené na grafomotoriku, logiku,
obratnost, představivost, aj.. Všechny děti byly do prvního ročníku
zapsány.
Za ZŠ a MŠ Šakvice Mgr. Alena Rohrerová

3

ZŠ a MŠ

Šakvický zpravodaj – číslo 02/2012

K zápisu dětí do ZŠ a MŠ
Možná už někteří z vás ví, že v příštím školním roce v Šakvicích
přibude jeden školák, jeden „školkáč“ a jejich rodiče. Hlavním
důvodem, proč jsme se rozhodli přestěhovat se z Brna do Šakvic bylo, že jsme chtěli, aby děti chodily do malé „domácké“
školy, nejlépe někde na vesnici. No a proto, že máma má zde
v Šakvicích kořeny, bylo rozhodování docela snadné.
Předem jsme si samozřejmě udělali průzkum - nenápadně
jsme nahlíželi přes okno do školní kuchyně, studovali webové
stránky školy ap. Tak jsme zjistili, jak to ve škole chodí, že škola
vypadá opravdu velice dobře, a že by se nám zde tedy mohlo
líbit. Když jsme poprvé vstoupili do školy, byli jsme opravdu
překvapení - nejenže fotky nelhaly, ale bylo to zde snad ještě
hezčí a příjemnější. Hned u zápisu způsobili „brňáci“ menší
(či větší) komplikace - vůbec nás totiž nenapadlo, že by bylo
dobré ve škole nahlásit, že se hodláme k zápisu dostavit s novým prvňáčkem... I přes to paní ředitelka a všichni učitelé situaci perfektně zvládli a náš klouček - nadšený a spokojený - si
odnášel všechny pozornosti a hlavně Pamětní list stejně jako
všechny ostatní děti.
Při zápisu do mateřské školky mladšího hošíka jsem už byli
přeci jen zkušenější a účast poctivě předem nahlásili. Těšili
jsme se, jak to asi bude ve školce vypadat... A opět nás čekalo
milé překvapení - atmosféra domácká, třída útulná - lepší než
kdejaká školka v Brně! No a opět příjemně strávené dopoledne s ostatními dětmi a rodiči. A co je hlavní: spokojené děti
nechtěly ani jít domů.
Ještě jednou tedy chceme poděkovat za velmi vlídné a srdečné přijetí od paní ředitelky školy a učitelského sboru a za
veškerou vstřícnost. Děti jsou spokojené (hlavně, že budou
chodit do stejné budovy, přestože jeden do školy a druhý do
škloky) a my máme dobrý pocit z toho, že jsme pro naše děti
vybrali dobré prostředí pro jejich vývoj...

JARNÍ
VERŠOVÁNÍ
19. března proběhla v naší škole básnická soutěž „Jarní veršování“. Žáci si měli na
tento den připravit báseň s jarní tématikou s minimálně dvěma slokami. Porota složená ze všech nepedagogických
zaměstnanců hodnotila, zda báseň splňuje povinnou délku, zda odpovídá zadanému tématu a celkový recitační projev.
Porota vybrala mezi recitátory 4 nejlepší,
kterým pak předala drobné dárky.
Na 1. místě se umístila Natálie Horáková,
na 2. místě Lubomír Eliáš, a o 3. místo se
podělili David Svoboda s Nikol Bílkovou.
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Přejeme všem třinácti novým školákům a čtrnácti novým školkáčkům, ať se jim v jejich krásné škole líbí a učitelům pevné
nervy a hodně klidu při zvládání takového množství dětí v
novém školním roce.
Lenka Suská (rozená Bílková) a Petr Suský

O Č I
OČI jsou boží dar, oči jsou překrásné.
Oči má každý pár, přesto jsou věhlasné.
OČI si nekoupíš, oči si nesložíš. Oči nezasadíš,
ani nestvoříš.
OČI ukradené sobě nenasadíš. Kdežto někoho
o oči připravíš.
OČI se narodí zároveň s tebou. Také vyrostou
a zemřou s tebou.
NĚKTEŘÍ lidé však, své oči mají. Přesto však nevidí,
svůj zrak nemají.
ZRAK také nekoupíš, zrak také nesložíš.
Zrak nezasadíš, ani nestvoříš.
OČI mít můžeš, zrak však mít nemusíš.
Pokud zrak nemáš, nic už nevidíš.
OČI mohou plakat, mohou se smát.
K tomu stačí pouze, dobře sledovat.
Básničku složil Vojta Mašín v 5. tř. ZŠ Šakvice
( nyní student Gymnasia T. G. Masaryka Hustopeče).
(Opsáno ze školního čtvrtletníku č. 2 - “NEČTEŠ, NEVÍŠ“)
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POHÁDKA

O láteřivé kmotře

V jedné vesnici mezi poli žila kdysi ženská. Vdova po chalupníkovi to byla. Ta byla široko daleko vyhlášená jedubaba. Láteřila co z
postele vykročila až do té doby, než jí pusu zavřel spánek. Občas
někdo vzpomněl, že nebývala taková, dokud ještě její muž žil, ale
to bylo už tak dávno, že to ani pravda nebyla.
Ve vedlejší vesnici žila její kmotřenka, Anička se jmenovala. Byla
milá a šikovná, ale moc dobře se jí nedařilo, co do domu přibyla
nová hospodyně. Tak dlouho Aničku pryč z domu postrkovala, až
se jí to jednoho podzimního dne podařilo. A hospodář za dceru
ani slůvko neutrousil. Však už je dost stará, aby se sama světem
protloukla. „Běž ke kmotřičce, ta má pro každého vždycky dobré
slovo“, smála se jí macecha.
Venku fičel vítr a unášel do dálky první sněhové vločky, v dřevákách bylo zima a starý vlňák na takové počasí taky už nestačil.
Ke kmotře se dívence zrovna dvakrát nechtělo. Hodně už o ní
slyšela. Tak se Anička vydala do vedlejší vsi, požádat někoho o
službu aspoň za střechu nad hlavou, aby zimu přežila. Nikdo ale
děvečku přes zimu nepotřeboval. Posílali ji ode dveří ke dveřím,
až někoho napadlo, že přece Aniččina kmotra je na celý dům úplně sama. „U té dlouho nikdo nevydrží, každého vyštěká za pár
neděl z domu. Ale zkusit to můžeš.“
„ Však co, doma jsou na mě jak na cizí, tak proč bych nebyla
raději u cizích, i když na mě budou stejně oškliví.“ A tak Anička za
chvilku bouchala na dveře kmotry, kterou léta neviděla.

Anička se brzo přesvědčila, že nic z toho, co o kmotře slyšela,
nebyly pomluvy. Štěkala na svou pomocnici od ráda do večera. Ale Anička neměla na vybranou. Vždycky před spaním, když
měla slzy na krajíčku, říkala si pro útěchu: „ Led vždycky roztaje,
když na něho sluníčko svítí dost dlouho.“ A z toho brala sílu, aby
na stárnoucí kmotru byla milá. Často si zpívala a ráda se zasmála. A když jí bylo hodně těžko, říkala si, jak smutno je asi kmotře,
když nemá na tom světě vůbec žádného človíčka ráda. A vztek a
smutek se hned proměnil v lítost nad stárnoucí ženou.
Tak spolu prožily celou smutnou zimu. A z jara už bylo všecko
veselejší. Jednou se spolu pustily do velkého prádla. Sluníčko už
hřejivě hladilo po tvářích a po zádech a Anička si vesele zpívala,
aby přivítala jaro. Najednou se k jejímu hlasu nesměle přidal druhý. Nejdřív trochu chraplavý, ale brzy chytil správnou notu a sílu.
Byla to vdova. S úsměvem se na Aničku podívala a při společné
písničce jim špinavého prádla rychle ubývalo.
A od té doby se v chalupě žilo mnohem veseleji. Křiku a hubování
kvapně ubývalo, zato smích nebo písnička se ozvaly co chvíli.
Uběhl celý rok. Doma po Aničce už ani pes neštěknul, tak už u
kmotry zůstala. Ta si ji vzala za vlastní, vždyť jí do života přinesla
znovu radost a štěstí. Práce jim šla společně pěkně od rukou a
veselo u nich bylo, jako málokde. I sousedky se rády zastavovaly
na kus řeči. Po smrti kmotra odkázala Aničce chalupu a ta na ni
vzpomínala vždycky v dobrém. To byla její odměna za to, že se
nebála hledat ve zlé, láteřivé ženě, lidskou dobrotu.

Kmotra se zle dívala, ale nakonec si dívku k sobě vzala. Aspoň
pomůže s předením a draním peří, kolem zvířat bude běhat,
nebo navaří. Za ten kus žvance a střechu nad hlavou taková
pomoc stojí.

Soňa Francová

„Permoníci v akci“

POHÁDKA Šimona Charouška, žáka 3. ročníku ZŠ Šakvice
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Z KNIHOVNY

Březen - měsíc čtenářů
motto:

Sladký život s knihovnou
Proběhla beseda s žáky
1.-5. ročníku ZŠ Šakvice. Připomněli jsme si
150. výročí úmrtí spisovatelky Boženy Němcové a 100. výročí narození Jiřího Trnky,
malíře a ilustrátora dětských knih. Společně jsme si četli, povídali a recitovali básničky. Nechyběli literární kvízy,
hádanky a doplňovačky. Zopakovali jsme si základní knihovnické pojmy a představili si knižní novinky. Největší

překvapení čekalo na žáky 1. ročníku, kteří byli slavnostně
pasováni na „čtenáře Obecní knihovny“. Prvňáčci předvedli,
že umí číst a že mají znalosti z pohádek. Na památku dostali
knihu „Kobylka Karolínka“, pasovací listinu a čtenářský průkaz do knihovny. V závěru besedy byli všichni školáci sladce
odměněni.
Celý měsíc březen byla registrace nových čtenářů zdarma a
byli prominuty poplatky za opožděné vrácení knih.

Součástí této akce byl již 2. ročník VÝSTAVY OBRAZŮ Martiny Hofbauerové (rodačky ze Šakvic), která byla nainstalovaná celý měsíc březen.
Vystaveny byly olejomalby, pastely a jiné techniky.
Paní Martině děkujeme, její obrazy jsou příjemným pohlazením po
duši.
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Obecní knihovna Šakvice vyhlašuje celoroční soutěž

Nejlepší čtenář 2012
Účastníkem soutěže se stává každý čtenář, který navštěvuje knihovnu a má uhrazený
poplatek na rok 2012. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích – dětský čtenář a dospělý čtenář. Do soutěže se budou počítat všechny vypůjčené knihy, jak naučné, tak i beletrie, které si čtenář zapůjčí a přečte za celé období roku 2012 (nepočítají se výpůjčky časopisů).
Vyhlášení výsledků bude v prosinci 2012.
Výherci budou odměněni a uveřejněni na webu knihovny.
-mar-

NOSKOVA KRONIKA
Napsal v roce 1893 František Nosek,
poslanec rakouskouherského Zemského
sněmu, láník a starosta obce Šakvice.
Kdo byl František Nosek ?
„Narodil se 29. září 1840 v Pohořelicích.
Vzdělav se na školách německých, stal se
hospodářským správcem a později koupil od notáře Machánka hospodářství v
Šakvicích (200 až 250 měr) a zde se trvale
usadil.
Svou prací získal si brzy mezi svými spoluobčany vážnosti a zvolen byl do obecního výboru, jehož členem zůstal po
dlouhá léta. Byl asi 12 let starostou obce
a dodnes šakvičtí občané říkají, že za jeho
starostování byl nejlepší pořádek v obci.
Rodinný život jeho byl již méně šťastný.
Zemřela mu choť Anna, pocházející ze
známé rodiny Bezděků z Kobylí, a také
všechny děti.
Žil pak sám ve své vilce a věnoval se cele
pracím literárním. Zemřel 6. června 1924
a odpočívá u svých milých na hřbitově
šakvickém.
Chodíval mezi rolníky a zaváděl s nimi
rozprávky.“
(zdroj Šakvická kronika pana J. Svobody
– autor Jan Kolář)
O čem vypráví?
Rukou, a krásnou archaickou češtinou
psaná kronika, zachycuje období od
vzniku vsi (2. pol. 12. stol.) do r. 1891, kde
končí slovy:
„Zvolen starostou obce, ustal jsem z příčin snadno pochopitelných v zapisování
památek. Mohl bych v dějinných zprávách
mnohé vpraviti, ale učiním tak jinde ...“
Uvádí chronologicky události čerpané ze
zachovaných listin a historických zápisů,

- 1. díl

až k autorově současnosti. Zmiňuje převody obce z pána na pána, války, hospodářské údaje, počasí. Vše, co mělo hlavní
vliv na život místních lidí. Údaje jsou uváděny někdy dost podrobně, což bohužel
činí kroniku dnešnímu čtenáři méně
srozumitelnou nebo místy nudnou. Na
druhou stranu má samozřejmě, o to víc,
velkou hodnotu historickou. Stačí ale
přeskočit některé pasáže a narazíte na
velmi zajímavá vyprávění. I z toho důvodu bychom rádi uvedli části některých z
nich v našem zpravodaji na pokračování.
Kopii kroniky je možné vypůjčit v místní
knihovně.
-fraDíl 1. – úvodní (výběr)
Šakvice jichž staré jméno „Číčovice“
teprv po husitských válkách přeměněno,
počítati lze na panství Hodonín – Pavlovickém za nejmladší osadu, mimo Josefov, císařem Josefem II. r. 1782 založený.
Vzdor tomu patří k osadám starším, jichž
vznik spadá v dobu, kdy poněmčování jižní Moravy ještě nezapočalo, tedy do druhé
polovice XII. neb na první počátek XIII. století.
O založení té vsi vypravuje moravský
historiograf Dudík, učený benediktin Rajhradský, ve svých dějinách Moravy, „že
soudobně s templáři, kteří napotom v Šakvicích a v Čejkovicích měli své komendy,
dostal se do jižní Moravy jakýs „Czíczo“,
otec Orfanův (Sirotků) a založiv snad osadu novou, nazval ji dle svého vlastního
jména „Cziczowicze“.“
… avšak totéž jméno nalézáme v Čechách
již před templáři do Čech r. 1232 a na Moravu r. 1243 přišlími.
… převrhli arciť až po válkách husitských i
Číčovice na Šsakowicz.

Ismeť proto mínění toho, že založil
Číčovice některý z Číčonových předků asi v
polovici XII. stol.
Že Šakvice vzdor jejích jména patronomního nemůžeme počítati k prastarým
osadám našeho okolí, odůvodněno zřejmě
vystavností vesnice, seskupené v jedinou,
dlouhou a širokou ulic, na koncích otevřenou a protrhnutou dvěma uličkami.
Uprostřed na nepatrné vyvýšenině stával
kostel se hřbitovem, a přitom tvrz – jak se
domníváme v místech starého nyní jinám
přeloženého hostince obecního.
Od založení Číčovic nemáme s té vsi
nižádných zpráv až do r. 1385. Že mezi tím
obyvatelé zdejší prožili všechny z té doby
známé neřesti válečné, v hojných a krvavých sporech králů českých s Rakouskými
knížaty a německými králi, leží na snadě.
Hlavně nelze pochybovati, že po bitvě na
moravském poli s žalostí smrti velikého
krále našeho Přemysla Otokara II. dne
26/8 1278, vítězný císař Rudolf Habsburský vedouce své bojovníky přes Valčice a
Mikulov do ubohé země přemoženého, do
Moravy, nemohl zabrániti zpustošení této
země zejmena ze strany pomocných hord
kumánských. Vlastní jeho vojsko, když už
byli Uhři propuštění – drancovalo a plenilo Pohořelice, věnné město královny české,
kláštery Kounický, Oslovanský a Rajhradský, které i lehly popelem. Zajisté i naši
předkové nebyli ušetřeni. Vypravuje Eder v
kronice Židlochovic a Pohořelic, že tenkráte celý Znojemský a Břeclavský kraj podobaly se poušti, v níž mnoho osad napotom
vymizelo na vždy.
Číčovice však objevily se opět, ale jako
majetek zcela nových pánův z Taubenštejna aneb jinak z Holoubka, starého to rodu
Kokořských ze Stařic …
příště o Šakvicích v období husitském
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SERIÁL
KŘÍŽ NA LUŽOVÝCH
SPODNÍCH
(u trati směrem na
Starovičky)
postavila rodina Ernestova
-Hoffmanova
z č. 15
nápis:
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 OČISTCI
KU CTI A CHVÁLE BOŽÍ
VĚNOVALI MANŽELÉ
JAN A BARBORA
HOFFMANOVI L. P. 1928

ŠAKVICKÉ KŘÍŽE část II.
KŘÍŽ NA ROZCESTÍ
U CESTY PŘÍVOZNÍ
K DYJI
nechali postavit v r. 1900
k výročí Milenia, na výzvu
tehdejšího papeže, manželé
Kubískovi č. 141
nápis:
JEŽÍŠ KRISTUS
BŮH ČLOVĚK
ŽIJE KRALUJE
VÍTĚZÍ
TENTO KŘÍŽ
VĚNOVALI KU CTI
A SLÁVĚ BOŽÍ MANŽELÉ
FRANTIŠEK A MARIE
KUBÍSKOVI
L. P. 1900

KŘÍŽ U GRONOVÉHO
Č. 145 (na Vinohradní ulicI)
nápis:
POCHVÁLEN BUĎ
JEŽÍŠ KRISTUS
POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI
– KTEŘÍŽ PRACUJETE
A JSTE OBTÍŽENI
A JÁ VÁS OBČERSTVÍM
Ó VY VŠICHNI KTEŘÍŽ JDETE
TOUTO CESTOU POHLEĎTE
A VIZTE JESTLI JEST BOLEST
VAŠE JAKO MÁ

SERIÁL
KŘÍŽ MEZI
ROZLINKY A DÍLY
NAD VINOHRADY
zbudovali na svém
pozemku na Fürhaple
manželé Týmovi
nápis:

MATIČKO SEDMIBOLESTNÁ
ORODUJ ZA NÁS
A ZA DUŠE V OČISTCI

PANE JEŽÍŠI
CHRAŇ NAŠI KRÁSNOU
DOMOVINU
KRÁSNOU NAŠI VLAST
POŽEHNEJ NAŠÍ PRÁCI
A OCHRAŇUJ NÁS
JEDNOU AŽ DOOŘEME
BRÁZDU MOHLI PATŘIT
VE TVOU TVÁŘ

nápis vzadu:
TENTO KŘÍŽ JEST VĚNOVÁN
KU CTI A CHVÁLE BOŽÍ
OD MANŽELŮ FRANTIŠKA
A MARIE GRONOVÝCH

ZBUDOVÁNO KU CTI
A SLÁVĚ BOŽÍ MATKY
SVATOHOSTÝNSKÉ
VĚNOVALI MANŽELÉ
JOSEFA A JAN TÝMOVI
R. 1947

L. P. 1913 z č.63

Oprava a vysvěcení
fary

autorJ. Svoboda

V srpnu 2011 se začalo v naší obci s vyklízením budovy na místní faře a všech jejich přilehlých objektů,
které byly plné haraburdí (vyvezlo se 25 traktorových vleček).
Před vánocemi byla otevřena a posvěcena jedna část
bytu otcem děkanem Mgr. Pavlem Kafkou. Otevření
bylo spojeno s poděkováním zastupitelstvu, dárcům,
sponzorům a všem, kteří pomohli a přispěli s opravou fary.Později se konaly i děkovné mše za všechny
dárce, kteří přispěli nemalou finanční částkou.
Momentálně je obytný jeden byt a pokračuje se v
rekonstrukci přízemí. Plánujeme udělat něco i s fasádou fary, ale vše samozřejmě záleží na financích.
-mar-
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Myslivost
v obci
Vážení spoluobčané, v několika větách bych
vás chtěl informovat o dění v našem mysliveckém sdružení.V roce 2010 byly stavy
drobné zvěře (zajíc ,bažant) tak špatné, že
naše sdružení upustilo od jejího lovu. Díky
tomuto přístupu, a také každoroční péči,
která spočívá nejen v zimním přikrmování,
ale také rozvozu vody do napáječek, se stav
zvěře zlepšil.Velký význam má také osetí
biopásů v některých částech velkých lánů
s monokulturou, kde zvěř nachází jak úkryt
tak především potravinovou pestrost. Proto
jsme v roce 2011 mohli drobnou zvěř opět
lovit. Sloveno bylo 57 bažantích kohoutů
a 183 zajíců. Čísla to jsou poněkud skromnější v porovnání s léty 2007, 2008 a 2009,
ovšem stále patříme k lepším na našem
okrese. Stále více se negativně projevují
civilizační problémy jako je např. zmenšo-

Zájmy občanů / Spolky

vání přirozeného prostředí pro zvěř, pěstování monokultur, používání velké techniky
na polích, sílící silniční provoz a podobně.
Tímto bych chtěl požádat vás spoluobčany, abyste při venčení svých pejsků dbali opatrnosti a pouštěli je jen na krátkou
vzdálenost. Zvláště v jarním období, kdy se
v přírodě rodí život, je toto velmi důležité.
Myslivci musí vynakládat stále více úsilí,
aby tato zvěř a nejen tato zůstala v našich
revírech i pro další generace.

našich členů se zúčastňuje zpívání v kostele
o vánočních svátcích.
Na závěr chci říct, že myslivec není jen lovec, ale člověk, který přírodu chrání, opečovává a zachovává tradice, aby naši potomci
mohli čerpat z toho, co jim naše generace
zanechá.
Zdeněk Svoboda
kulturní referent

V uplynulém roce jsme také zorganizovali několik kulturních akcí jako např. Letní
mysliveckou noc, Veřejný střelecký závod
jednotlivců, Střelecké závody tříčlenných
družstev mysliveckých sdružení okresu
Břeclav. V disciplíně Lovecké kolo ,se stal
na střelnici v Holasicích přeborníkem okresu dokonce náš člen pan Hradil Josef ml..
Velmi zdařilou akcí se stala i oslava čtyřicátého výročí od vybudování naší lovecké
chaty, která byla spojena s dětským dnem.
Na podzim se uskutečnila Svatohubertská mše, která se již stává tradicí. Několik

MUZEUM V NAŠÍ OBCI
Ne každá obec se může pochlubit vlastním muzeem.
Pan Jaroslav Franc se v roce 1993 rozhodl vytvořit
domácí muzeum. Pro tento účel uvolnil jednu dvorní
místnost, kterou po obvodech zdí obložil regály. Do
nich poté uložil celou svou dosavadní sbírku. „Přehlídka“ začíná zkamenělinami symbolizujícími „vznik
života“. Následuje období lovců mamutů, které představuje zejména velká mamutí lopatka, kolenní kost a
kel (stáří se odhaduje na 25 až 27 000 let) a poté nálezy pocházející z mladší doby kamenné (asi 5000 let
př. n. l.). Největší pozornost věnoval J. Franc období,
jež následovalo po zániku Velkomoravské říše. V této

soukromé sbírce nechybí habánská keramika ze 16. století a samozřejmě ani „památeční předměty“ z obou světových válek (přilby,
bajonety, nábojnice a jiné vojenské drobnosti). Nedávno minulou
dobu našich babiček připomínají staré žehličky, kafemlejnek a
drobné nádobí. Stěny celé místnosti dále zdobí různé mapy a plakáty, obrazy Ježíše a Marie, vypreparovaná zvěř aj.
Do sbírky pana France patří také hraniční kameny, jež jsou umístěny ve dvoře. Nejstarší „hraničník“, který dal sběrateli podnět k tomu,
aby svou sbírku začal rozšiřovat, pochází z roku 1756. Několikrát se
v muzeu byli podívat i žáci zdejší školy. Je to velmi ojedinělá expozice a její shlédnutí určitě stojí za to.
z Absolventské práce Elišky Svobodové (Brúčkové)
z r. 2000, zveřejněno se svolením J. France ml.
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za sokolovnou
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VÝSTAVA
VÍN ŠAKVICE
2012
Stejně jako každý rok, uspořádal Český zahrádkářský svaz Šakvice
v neděli, 8. dubna 2012 tradiční, velikonoční košt vína.
Počty vystavených vín se pravidelně pohybují kolem čtyř set,
v letošním roce bylo vystaveno celkem 397 vzorků.
Titul Šampion výstavy získali: pan Zdeněk Masař za vystavené víno
Rulandské bílé, ročník 2011, pan Vlastislav Pláteník za vystavené
víno Cabernet Moravia, ročník 2011 a společnost První vinařská
spol. s r.o. za vystavené víno Muškát moravský ročník 2010.

Za zamyšlení stojí fakt, že větší část z vystavených vín je každoročně
poskytnuta od vinařů z okolních obcí a menší část od šakvických
občanů. O to větší dík patří těm z našich spoluobčanů, kteří svá vína
na výstavu pravidelně poskytují a tuto tradiční akci tak významně
podporují.
Přestože se o velikonocích konají výstavy vín i v mnoha okolních
obcích, vybralo si v široké nabídce koštů právě ten šakvický kromě
domácích návštěvníků i spousta cizích příznivců dobrého vína a
dobré nálady.
Závěrem by šakvičtí zahrádkáři chtěli poděkovat všem, kteří se
na přípravě koštu podíleli, všem vystavovatelům, kteří poskytli na
výstavu svá vína i všem návštěvníků, kteří si o velikonoční neděli
našli cestu do Šakvic.
Za ČZS Šakvice Miroslav Svoboda

V přiložené tabulce je stručná statistika počtů a struktury vystavených vín za poslední 4 roky.

Rok
výstavy
2009
2010
2011
2012

Vystaveno
celkem vín
437
416
322
397

Bílá
260
257
200
241

Z toho vína
ervená Rosé
160
17
142
17
103
19
135
21

Z toho
Ze Šakvic
183
150
112
178

V%
42%
36%
35%
45%

Z toho
Okolní obce
254
266
210
219

V%
58%
64%
65%
55%
11
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Klub maminek PRŤATA
První letošní akcí pořádanou maminkami byl ŠMOULÍ KARNEVAL. Klubovna na kině nabídla svoje útulné prostředí a zpestřila
tak dětem a rodičům jinak všední odpoledne. Promenáda masek,
společné focení a karnevalové veselí mohlo začít. Tančilo se a soutěžilo o sto šest. Na dárečky se mohli těšit nejen vítězové masek,
ale všechny děti. A co se rozdávalo? Šmoulí penízky, šmoulí bonbó-

ny, časopis a dokonce i plakát šmoulů ....jistě udělaly tyto drobnosti
dětem radost.
Vítězové – 1. místo Vilémek Stehlík a Rudolfek Zajda jako chobotničky. 2. místo Tomášek Zezulčík jako mlynář. 3.místo Matoušek Křižan jako opravář.
Děkujeme všem maminkám, které pomáhaly s přípravami.

Další akce, které na nás letos čekají –
Dětský den který je plánovaný na poslední červnový víkend. Téma
dětského dne bude – ,,Máme rádi zvířata“. Takže se děti můžou
těšit na spoustu živých zvířátek, zajímavých soutěží a také na
nějaké dárečky. Tato akce bude opět ve spolupráci s Mysliveckým
sdružením Šakvice. Podle ohlasů a spokojených dětí se loňský den
dětí velice vydařil, tak se máte na co těšit. My se těšíme na vás…
Na podzim bychom rádi uspořádali již tradiční Lampiónový průvod.
Pokud nás během roku přepadnou potřeby zařádit si a pobavit
se na nějakých jiných akcích, určitě se o nich dozvíte z plakátů
(v obchodě, na poště, na naší nástěnce u jednoty i jinde) ale také
na našich webových stránkách. www.klubmaminek.7x.cz

S R D C E - folková skupina ze Šakvic
Křesťanská folková skupina Srdce ze Šakvic vznikla v roce
1994. Zakládající členové byli: Miroslav Brúček, Eliška
Brúčková (tehdy Svobodová) a Hana Tomášková (tehdy
Gronová). Postupně se počet členů měnil a dnes jsou
těmi skalními - kromě výše uvedených - Lenka Svobodová, David Tomášek, Daniela Pezlarová a Magda Lindnerová. Každoročně pořádá skupina Srdce vánoční koncerty,
na něž si zve hosty, kteří nástrojově či pěvecky obohatí
živé vystoupení (např. v roce 2010 to byli: Zuzana Vahalová, Dominik Vahala, Michael Loučka a Miroslav Brúček
ml. ). Skupina Srdce hraje příležitostně i při svatebních a
křestních mších svatých, nebo obřadech. Více naleznete
na stránkách skupiny Srdce:
www.srdce.webly.com
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TJ SOKOL Šakvice
Rozpis utkání Sokol Šakvice - DOROST - III. Třída
UTKÁNÍ
Šakvice - Kostice B
Lednice - Šakvice
Šakvice - Drnholec
Valtice - Šakvice
Boleradice - Šakvice
Šakvice - Vrbice
Vranovice / Ivaň - Šakvice

DATUM
8. 4. 2012
15. 4. 2012
22. 4. 2012
29. 4. 2012
6. 5. 2012
20. 5. 2012
27. 5. 2012

SRAZ
12:15
12:30
12:45
13:00
13:00
13:15
13:00

VÝKOP
13:15
13:45
13:45
14:15
14:15
14:15
14:15

DEN
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Rozpis utkání Sokol Šakvice - MUŽI - IV. Třída - Skupina C
UTKÁNÍ
H. Bojanovice - Šakvice
Šakvice - V. Němčice
Uherčice B - Šakvice
Šakvice - V. Hostěrádky
Nikolčice B - Šakvice
Starovice - Šakvice
Šakvice - Boleradice
- VOLNO Šakvice - Kurdějov
Šakvice - TJ Diváky
Němčičky/Pavlovice C - Šakvice

DATUM
1. 4. 2012
8. 4. 2012
15. 4. 2012
22. 4. 2012
29. 4. 2012
6. 5. 2012
13. 5. 2012
20. 5. 2012
27. 5. 2012
3. 6. 2012
10. 6. 2012

VÝKOP
15:30
15:30
13:45
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

A TEĎ NĚCO O ZDRAVÍ
Trošku užitečné informace o VODĚ.

PŘÍZNAKY INFARKTU

Vědela jsem, že je třeba pít hodně vody, ale nevěděla jsem,
že je také důležité načasování.

BOLESTI v : levém rameni, čelisti, hrudi.
Zvedání žaludku a intenzivní pocení.

Pití VODY ve správnou dobu maximalizuje funkčnost
lidského těla.

1) Požádat, aby se usmál - nedokáže !
2) Aby řekl jednoduchou větu - nedokáže !
3) Aby zvedl obě ruce což - nedokáže !
4) Aby vyplázl jazyk, když se kroutí ze strany na stranu
a nebo je pokřivený.

2 sklenice vody hned po probuzení podporuje funkci
vnitřních orgánů,
1 sklenice vody 30 minut před jídlem prospívá trávení,
1 sklenice vody před koupelí snižuje krevní tlak,
1 sklenice vody před spaním předchází krvácení do mozku
a v době spánku často se vyskytujícímu srdečnímu
záchvatu.
M.Albrechtová

Pokud jeden z těchto bodů nedokáže, je to příznak
INFARKTU a je TŘEBA VOLAT záchranku 155
Moudro: „Bez stáří by náš život nebyl celý a bez smrti by
nebyl ukončen.“
M.Albrechtová
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MAGNETOTERAPIE
V současnosti je magnetické pole Země velmi oslabeno a z toho můžou vyplývat různé
civilizační choroby jako jsou bolesti zad, kloubů, nespavost, bolesti hlavy , celková únava..
problémy s trávením..
Magnety a jejich síla mohou pomoci svým analgetickým a protizánětlivým účinkem
každému z nás. Síla magnetů dodává vašemu tělu obranyschopnost a imunitu.
Jitka Buchtová

(Něco pro zasmání

My tetičky(někdy i strýci)
a PŘEDVÁDĚČKY.
Proč jsme vůbec jezdili a někdy ještě jezdíme ? Proto, že nám
nabídky chodí poštou-firmy je posílají.Pošlou-třeba jedem,
nepošlou-nejedem. A hlavně proto, že si popovídáme jak
v autobuse, tak na předváděčkách a po nich nás někdy ještě zavezou na menší výlet.Něco se vždycky dozvíme, ale
co nechceme neposloucháme, zvlášť, když předvádí stále
stejné věci jako např.:merina,nádobí,vysavače,vařiče.Prostě
„jedním uchem tam, druhým ven“.Pokaždé jede někdo jiný,
ten kdo má chuť a zrovna čas.A když uvážíme, že ze Šakvic
odjedeme a do Š.nás zase přivezou - tak proč bychom nejeli?
Taky si zopakujeme zeměpis,kudy a přes co jedeme, vidíme
výzdobu domů ve vesnicích, dozvíme se např.jak žijí senioři
jinde a třeba jaké jsou poplatky za odpad, ceny obědů pro
důchodce .Ale hlavně se seznámíme a zažijeme někdy pěknou SRANDU!

chvíli vyletěla opilá.Pak nás ještě odvezli do Vídně, kde jsme
si v Schönbrunu prohlédli alespoň jednu zámeckou zahradu.
Větší zážitek byla pomalá večerní jízda Vídní.
Na zámku v Miloticích měli na zahradě volně žijící 2 pávy.
A tam jeden strejček dokázal tak dokonale napodobit jejich
hlas, že si mysleli (ti pávi), že jsou 3.

To jsme jednou před Hustopečí hledali v autobuse na podlaze umělé zuby, které jednomu starš.pánovi vypadly, když
řidič prudce zabrzdil.
Nebo nám předváděli mastičky a jednu dali na ukázku kolovat.( Přeci nebudeme kupovat „ kočku v pytli?“ A tak jsme se
každá tak NAMAZALY (jedna krk, druhá loket, třetí koleno).
A domů jsme jely NAMAZANÉ

A KAM pojedeme příště ?
CO zajímavého zažijeme, uvidíme ?

U řeky Moravy, blízko Hodonína ve srubu „U Splavu“ nám
majitelka s vážnou tváří vyprávěla o rybách a rybářích. Řekla,
že v řece Moravě žijí 3 druhy ryb, které mají na ocase cedulky se značkami: ČR, SR EU.A rybář, který chytí na moravské
straně si může vzít pouze rybu s cedulkou ČR a EU.Rybář na
slovenském břehu rybu s SK a EU. A nejlepší bylo, že některé
tetičky ještě v autobuse „ŠPEKULOVALY“-proč to tak je?
V Přítlukách jsme zase čekali, než do autobusu nastoupila
jedna stará, silná paní,která na prvním schodku dostala tak
silnou křeč do nohy, že jsme cca1/4hod. čekali, než jí povolí.
Řidič nemohl dveře zavřít. Tohle ale nebyl veselý zážitek.
V Rakousku v jedné vesnické hospodě během jídla létalo
tolik masařek, že jsme s kamarádkou jednu vpustily do skoro
vypité sklenice od piva, přikryly táckem a čekaly co bude. Za
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Cestou do Břeclavi (předváďečka v kultur.domě) jsme „sbírali“ přihlášené lidi ještě z:Popic, Pavlova, Klentnice, Lednice,
čímž jsme z jedné strany objeli celou Pálavu. Byl to krásný
pohled. Řidič byl ze sev.Moravy a chtěl sám pozorovat okolí,
proto jel dost pomalu. „Navigátorku“ mu celou cestu (seděla
vedle řidiče) úspěšně dělala jedna naše Mařenka ze Šakvic a
na zpáteční cestě jsme si zase prohlédli druhou stranu naší
PÁLAVY.

A ještě malý „přídavek“
---Básnička z předváděčky z Olbramovic
Tak hned ráno „ U MATESA“, daly jsme si ESPRESSA.
Předváděčka frrrčí, Láďa, Jarda, MICHAL,
vše nám VYSVĚTLOVAL!
Vysavač a nádobí „budí“ divné POHLEDY.
První sedí Zdenička, vedle hledí Boženka. Miluška je POZORNÁ, Jiřinka jí POSLOUCHÁ. A naproti MARUŠKY, sedí tělo
DRAHUŠKY. Jiřinko, nespěchej DOMU !“ „Dostaneš svatební
MENU !“
Polévku KNEDLÍČKOVOU, voňavou SVÍĆKOVOU.
Možná také KOLÁĆKY, k tomu malé DÁREČKY.
A dostaneš ještě „ VÍCE „-vzpomeneš na OLBRAMOVICE!
Živá hudba zazní SÁLEM,“probudí“nás jenom TANCEM !
Proč domů SPĚCHAT ? Musíme také ODPOČÍVAT !
Před hodama bylo práce DOSTI, domů bílý autobus zaveze
„odpočinuté“ KOSTI !
Olbramovice-Středa-28.7.2010
-Buch-
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JAK SE ZMĚNIL POHLED
MUŽE NA ŽENU - DNES
A TEHDY
Desatero vojáka o správném děvčeti
(sepsali vojáci 6. protiletadlového oddílu Brno,
ve Vojenském prostoru Libavá, roku 1951)
JAKO KVĚTINA, TAK HEZKÁ A NĚŽNÁ,
ALE JAKO KVĚTINA NEPOUŠTĚT
K SOBĚ TOLIK MOTÝLA
JAKO HODINY, TAK SPRÁVNÁ,
ALE NE JAKO HODINY NECHAT SE
KAŽDÝM NATAHOVAT
JAKO KULOMET RYCHLÁ A PRUDKÁ,
ALE NENECHAT SE JAKO KULOMET
ROZEBRAT A PUCOVAT OD KAŽDÉHO
VOJÁKA
JAKO ZLATÝ ŘETÍZEK,
ALE NE VISET KAŽDÉMU NA KRKU
JAKO PÍSNIČKA, PŘÍJEMNÁ A MILÁ,
ALE NE KAŽDÉMU ZNÁMÁ
JAKO OBRÁZEK HEZKÁ A LAHODNÁ,
ALE NE JAKO OBRÁZEK MALOVANÁ
JAKO CUKR SLADKÁ, ALE NE
RAFINOVANÁ
JAKO HVĚZDA, TAK KRÁSNĚ ZÁŘIVÁ,
ALE NE JAKO ONA DÍVAT SE
NA VŠECHNY LIDI
JAKO SIRKA, TAK SNADNO SE VYPÁLIT,
ALE NE JAKO JISKRA, LEHCE CHYTLAVÁ
JAKO SOVA BDĚLÁ A OSTRAŽITÁ,
ALE NETOULAT SE PO NOCÍCH
DOBRÁ JAKO ČISTÉ VÍNO,
NE VŠAK OHNIVÁ JAKO DOBRÉ
STARÉ VÍNO.

Různé

Znáte dvouměsíčník
Malovaný kraj?
Jde o nekomerční celobarevný vlastivědný a národopisný časopis Slovácka, který začal být vydáván již
v roce 1946. Dozvíte se v něm o historii této oblasti,
místním folkloru, přírodě, zajímavých osobnostech,
výtvarném umění, architektuře, archeologii, turistice
a nejnověji též o tradičních lidových jídlech regionu. Samozřejmě nechybějí ani oblíbené vzpomínky
pamětníků, kalendář kulturních a společenských akcí
na jihovýchodní Moravě a pohled do obsahů periodik vydávaných v celé řadě obcí. Možnost poslat
do časopisu svůj článek mají odborníci i občané se
zájmem o historii a folklor svého domova.
Za několik desetiletí trvání Malovaného kraje neexistuje na Slovácku vesnice nebo město, o kterých by se
v časopise nepsalo, a to samozřejmě včetně Šakvic a
okolí. Stejně tak může být článek o Šakvicích uveřejněn v některém z příštích vydání periodika
Malovaný kraj – to je tradice pojatá moderně. Můžete
se o tom přesvědčit třeba na
www.malovanykraj.cz, kde jsou podrobnější informace o časopise, či na www.publero.com, kde si
kompletní ukázkové číslo dvouměsíčníku lze prohlédnout v elektronické podobě.
Redakce Malovaného kraje,
17. listopadu 1a,
690 02 Břeclav
(tel. 602 575 463; malovanykraj@seznam.cz)
Vám na vyžádání ráda
pošle na ukázku výtisk
časopisu zdarma přímo
domů.
Na uvedených
kontaktech
je možno vyřídit
též předplatné
- jako dárek jej
ocení např.
i rodáci
ze Slovácka
bydlící dnes
mimo region.
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Na závěr

Šakvický zpravodaj – číslo 02/2012

Členská schůze COOP Jednota Mikulov

PŘIPOMÍNKY OBČANŮ
Dobrý deň,
rada by som prispela niekoľkými nápadmi, čím by sa mohla naša obec oživiť, možno nie všetky sú realizovateľné, ale možno niekoho zaujmú a dalo by sa s tým niečo urobiť. Je tu veľa starých domov, niekoľko skutočne štýlových, ktoré určite v stodolách a na
povalách skrývajú množstvo ,,pokladov“ - truhlíc, hrncov, starého nábytku..., ktoré už v dnešnej dobe neslúžia svojmu účelu, ale
majú už skor historickú hodnotu, určite by stálo zato urobiť z týchto vecí zbierku, niečo ako múzeum, spomienky na minulosť, ja
by som si to vedela živo predstaviť napríklad na farskom dvore, z nejakej stodoly tam vytvoriť priestor, kde by sa tieto veci dali
vystaviť aj pre verejnosť a ešte staré fotografie obce, ak by sa zozbierali a tie i sté miesta nafotili teraz, ako vyzerajú v súčasnosti
na porovnanie, tiež by iste boli zaujímavé, ak by boli vystavené, ak by bol záujem zo strany občanov, kľudne by som s tou zbierkou
pomohla, rada chodím po starých stodolách a domoch...ďalej ma napadlo, že by sa tu mohla konať napr. dvakrát do roka burza
nepotrebných vecí, vyhlásilo by sa to rozhlasom, každý by si pred svojim domom vystavil veci, ktoré nepotrebuje, ale je mu ľúto ich
vyhodiť a niekomu inému by sa naopak hodili, tak za symbolickú cenu, alebo tak nejak by sme si mohli povymieňať predmety do
domácnosti a podobne...
Všimla som si, že budova bývalej školky je v ponuke na prenájom, neviem síce, ako to vo vnútri vyzerá, ale možno zopár ,,kozmetických“ úprav by stačilo na to, aby slúžila aj naďalej deťom a to tak, že by sa tu mohli organizovať školy v prírode, alebo letné tábory
pre deti. Ak by sa tam vytvoril ešte nejaký zookútik s kozami, králikmi, sliepkami a pod., tak by to bolo úplne ideálne miesto pre deti
z iných regiónov, ktoré nemajú babičky na dedine a nemajú možnosť byť v prírode každý deň...
Ešte by som prijala, ak by tu bola pekáreň a pojazdný automat na mlieko, ale to už je vec nejakých podnikateĺov, čo by sa mohli do
toho pustiť a inak sa tu žije celkom dobre, bývame tu asi rok, tak zatiaľ toľko postrehov z mojej strany...
S pozdravom Zuzana Kratochvílová

KULTURNÍ AKCE:
Vítání občánků
Hody

6. 5. 2012
21. – 22. 7. 2012
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