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ŠAKVICKÝ
MK ČR E 20162

Příjemné vánoční svátky
a šťastný nový rok 2013
přeje všem občanům
a čtenářům zpravodaje redakční
rada a zastupitelstvo obce
Šakvice. Poděkování
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Děkujeme panu Svobodovi,
ul.Hlavní č. 62, za krásný
vánoční strom.
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VÁNOČKA
Na stolech o ŠTĚDRÉM DNU se
začala objevovat již v 16. století.
Pekla se hlavně s mandlemi, ořechy
a rozinkami. Říkalo se jí také: štědrovečernice, štědrovka, pleténka,
pletanka, húska, calta, pletenice,
ceptík, štrucla, štricka. Do vánočky
se často zapékala mince a ten , kdo
ji první našel při krájení měl celý
rok ZDRAVÍ a BOHATSTVÍ. Hospodyně při jejím zadělávání musela
mít BÍLOU zástěru a šátek, nesměla
mluvit a při kynutí těsta vyskakovat
do výšky. Pokud se roztrhla, nebo
spálila věštilo to ŠPATNOU zprávu.
Bývala z 9 pramenů (pletenců)
1. patro - základ - 4 prameny:
SLUNCE, VODA, ZEMĚ, VZDUCH
2. patro - 3 prameny:
ROZUM, VŮLE, CIT
3. patro - 2 prameny:
VĚDĚNÍ, LÁSKA
vyňato z časopisu , -Buch.-

ZAČÍNAJÍCÍ NADĚJNÁ MALÍŘKA?
Malovat jsem začala před dvěma lety. Začínala jsem
kreslit uhlem, potom jsem přešla na pastel, akvarel a
pak to šlo přes různé techniky až k oleji. Olejem jsem
namalovala nejvíce obrázků.
Můj zatím nejlepší a nejpracnější obrázek je právě
olejem, je na něm 10 koní a krásná zimní krajina. Většinou kreslím zvířata, ale hlavně koně.
Tamara Francová, žákyně 5. třídy ZŠ Šakvice

www.sakvice.cz

Obec informuje
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OBEC INFORMUJE
Zastupitelstvo obce Šakvice na svém zasedání schválilo zamítnutí stavby bioplynové stanice na katastru obce.

UPOZORNĚNÍ

!

Vážení občané, v nejbližší době Vám bude do poštovních schránek doručena Přihláška k registraci k místnímu poplatku za svoz odpadu. Tuto přihlášku prosím
vyplňte a vhoďte do schránky obecního úřadu, která
je umístěna na budově, nejpozději do 28. 02. 2013.
Děkujeme.

REKONSTRUKCE
KANALIZACE OÚ

NOVOSTAVBA
VODOVODNÍHO
ŘÁDU
POD ŠKOLKOU
V měsíci říjnu byla provedena novostavba vodovodního řádu z trubek
PVC profilu DN 80, celkové
délky 115,4 m. Práci provedla firma M.Pacák, Boleradice, cena 249 500,- Kč.

ODVĚTRÁNÍ ZÁKLADŮ
ŠKOLNÍ BUDOVY

V měsíci srpnu byla provedena
rekonstrukce kanalizace včetně položení zámkové dlažby
na dvoře obecního úřadu.
Tuto akci provedla firma M.
Pacák, Boleradice za cenu 45
600,-Kč.

V měsíci listopadu bylo provedeno odvětrání základů školní
budovy včetně zhotovení zpevněné plochy na dvoře ZŠ. Práci
provedla firma M Donné Hustopeče, cena 184 486 Kč.

STAVBA CHODNÍKU
V měsíci srpnu byla provedena stavba chodníku na ulici
Kopeček. Tuto akci provedla
firma Stavba a údržba silnic
Břeclav za částku 257 130,Kč.

OPRAVA
KAVERNY

Firma SYNPRO provedla sečení a likvidaci náletových dřevin kolem cesty k bývalému
hnojišti. Zaměstnanci obce
zde vysadili 50 ks sazenic
vrby bílé, 60 ks dubu letního,
10 ks lípy, 20 ks javoru a 15 ks
třešeň ptáčnice.
Děkujeme zaměstnancům
obce a našim spoluobčanům,
kteří při výsadbě spolupracovali.

V měsíci srpnu došlo k propadnutí vozovky na křižovatce směrem k bývalému
družstvu. Po odkrytí vozovky jsme zjistili, že je potřeba
vyměnit starou revizní šachtu. Tyto práce byly dokončeny v měsíci listopadu. Pokrytí
vozovky asfaltem bude provedeno v jarních měsících.
Akci provedla firma Stavba a
údržba silnic Břeclav, částka
161 692,-Kč.

DŮM SENIORŮ ŠAKVICE

NOVOSTAVBA
VODOVODNÍHO
ŘÁDU
UL. POLNÍ
V měsíci záři byla provedena novostavba vodovodního
řadu z trub z PVC profilu DN
80, celková délka 74,80m.
Akci provedla firma M.Pacák,
Boleradice, cena 130 200,- Kč.

2

VÝSADBA STROMŮ

Ve středové části obce na ul.Hlavní bude provedena stavba „Dům
seniorů Šakvice“. Investorem akce je PS – ESTATE, s r.o., Vídeňská
153/119b, Brno, projektantem je Interplan Brno.Počet bytových
jednotek 47. Jedná se o domy s byty zvláštního určení, byty s
pečovatelskou službou a bezbariérové byty. Se stavbou by se
mělo začít na jaře r.2013, stavba by měla být dokončena do poloviny roku 2014. Stavba je projektována, povolena a bude kolaudována jako areál s domy, resp.byty se zvláštním určením. Může
být užívána pouze seniorem nebo člověkem pobírajícím obdobnou sociální dávku (invalidní důchod).

Šakvický zpravodaj – číslo 04/2012
OBNOVA LUŽNÍHO LESA
Obec Šakvice požádla o dotaci z OPŽP, Prioritná osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny , oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur na obnovu lužního lesa na pozemku p.č.57/1 a 153
k.u.Šakvice (pozemek u hnojiště směr Starovičky). V případě, že
obdržíme dotaci, bude provedena výsadba měkkého a tvrdého
luhu a mokřadů na pozemcích, které jsou v současné době podmáčené a neobdělávané. Projekt zpracoval Ing.P.Kvapil, Hodonín.
Mělo by zde být vysázeno 2190 sazenic (jasan, dub,jilm,lípa,jav
or,třešeň,topol, olše, vrba,hrušeň polnička) a 1488 sazenic keřů
(kalina obecná, ptačí zob, líska obecná, řešetlák počistivý).

Obec informuje /ZŠ a MŠ
ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI PŘI OBJASŇOVÁNÍ
TRESTNÉ ČINNOSTI
Vzhledem k zvýšenému nápadu trestné činnosti ve služebním obvodě PČR Hustopeče žádáme tímto obec Šakvice
o spolupráci při pátrání po pachateli vloupání.
V době od 16.00 hod dne 26. 10. 2012 do 6.50 hod. dne 29.
10. 2012 ve volně přístupném areálu bývalého ZD Šakvice z
plechové boudy sloužící jako sklad nářadí odstranil a odcizil
jeden visací zámek a nezjištěným způsobem poškodil bezpečnostní kování s druhým visacím zámkem, které sloužily
k uzamčení dveří, poté vnikl do plechové boudy a odcizil různé stavební nářadí, čímž poškozené společnosti JS-abacus
způsobil škodu ve výši 70 200,- Kč a škodu poškozením ve
výši 850,- Kč.
S případnými poznatky k pachatelům tohoto skutku, nebo
s informacemi o odcizených věcech se mohou občané obrátit osobně nebo telefonicky (i anonymně) na tel. 519 411 113
na OO PČR Hustopeče, nebo na linku 158. Mohou také využít
„Schránku důvěry“, umístěnou na budově OO PČR Hustopeče, vedle vchodových dveří.
Za projevenou vstřícnost děkujeme.
D. Dirgasová, starostka

ŠKOLNÍ OKÉNKO

ŠKOLNÍ ROK 2012

- 2013

Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje školu 47 žáků. Přestože máme výuku ve třech ročnících, snažíme se hlavní
předměty – český jazyk, matematiku, anglický jazyk učit
samostatně. Prioritou školy je nízký počet žáků ve třídách,
tudíž je možno věnovat každému z nich individuální přístup
ve výuce. O vzdělání žáků se starají čtyři kvalifikovaní učitelé a jedna vychovatelka. Ve škole jsou dvě oddělení školní
družiny, v prvním oddělení je 30 žáků a v druhém jsou žáci
navštěvující kroužky. Tak jako každým rokem i letos nabízíme několik zajímavých kroužků a mimoškolních aktivit pro
děti i okolí. Nadále probíhá projekt EU – peníze školám, kdy
učitelé tvoří výukový materiál DUMY, který se využívá v hodinách nejen na PC, interaktivní tabuli, ale i formou testů. Byly
dovybavené některé třídy PC technikou, interaktivní tabulí,
na rozvoj čtenářské gramotnosti se dokoupily nové knihy.
Technické vybavení školy je na velmi dobré úrovni. V současné době se dokončuje úprava povrchu školního dvora. Čeká
nás ještě zhotovení pergoly, abychom tyto prostory mohli
používat nejen na odpočinkové posezení ale i na výuku. Žáci
se již nyní těší na připravované akce, které proběhnou do
konce tohoto roku. Po absolvování plaveckého kurzu je čeká
spousta kulturních akcí. Nejvíce se snad těší na předvánoční
děj ve škole, kde je připraven projekt nazvaný Adventní čas.
Zahájen bude pečením perníčků a závěrem si připravíme
slavnostní štědrovečerní večeři. Celou atmosféru doplníme

zpíváním koled, vyráběním, seznamováním se s tradicemi a
zvyky této vánoční doby. Partnerem tohoto projektu je Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Mgr. Alena Rohrerová

Plavání 2012
Od poloviny září se každou středu většina žáků těší do školy
víc než jindy. Místo učení v lavicích je čeká plavecký výcvik
v hustopečském krytém bazénu. Plavat jezdí i několik dětí
z mateřské školy. Postupně se seznamují se základními plaveckými styly (prsa, kraul, znak), učí se dýchat pod vodou,
potápět se, skákat do vody. Krom toho si také užívají volného plavání nebo různých soutěží, např. vodního póla.
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Drakiáda

Dopravní výchova

Drakiáda 18. 10. proběhla jako tradičně na velkém hřišti. Počasí nám
tentokráte přálo, foukalo tak akorát, takže žádný drak nezůstal otálet dlouho na zemi. Některé děti si přesto zaběhaly pár podzimních
kilometrů, aby je jejich létající kamarád mohl vidět z výšky. Mnoho
draků se dožadovalo uvolnění provázku, který jej spojoval se zemí.
Někteří draci létali tak vysoko, že to vypadalo, jakoby se snad chtěli
podívat letadlům do kabiny. Už teď se těšíme na příští podzim…

Ve čtvrtek 4. 10. měli žáci 3. a 4. ročníku dopravní výchovu. Nejprve
probírali v učebně teoretickou část, kde se seznámili s dopravními pravidly, značkami a jak se mají chovat cyklisti na silnicích. Pak
si znalosti z teoretické části odjeli vyzkoušet na hřiště, kde na ně
čekaly křižovatky a zdolávání překážkové dráhy jízdou na kole.
Všichni úkol svědomitě plnili a odcházeli s úsměvem na tvářích. Již
nyní se těší na jarní měsíce, kdy bude probíhat druhá část výuky.

Mgr. A. Brúček

Mgr. Alena Rohrerová

koloběžkiáda
Dne 12.10.2012 pořádala školní družinakoloběžkiádu. Soutěžilo
celkem 26 dětí ve dvou disciplínách. První disciplína byla slalom
(rychlost) a druhápřevoz dýně (zručnost).
Děti byly rozděleny do dvou kategorií podle tříd:
první kategorie 1. - 2. třída a druhá kategorie 3. - 5. třída .
Všechny děti byly opravdu moc šikovné, ale jak se říká, vyhrát
může jen ten nejlepší. Takže 1. místa v uvedených disciplínách
dopadla takto:
1. Kategorie
Daniel Pavlík – rychlost
Daniel Pavlík – zručnost

DRAKIÁDA
Ve čtvrtek 18.10.2012 jsem se vypravila napouštění draků. Děti už
mám velké,vnuky mimo Šakvice, takže bez draka, jenom s fenkou
Dašenkou. Původně měla být akce už v úterý, ale celý den pršelo,
takže - přeloženo na čtvrtek (bylo i na plakátcích).Na pouštění bylo
docela fajn počasí - nepršelo, mírně foukalo. Na velkém hřišti se
sešlo už po 16.00 hod.dost dětí, rodičů (i s dětmi v kočárcích)i prarodičů. Bohužel akce nebyla nikterak organizována a myslím, že ke
škodě. CHyběl jakýkoli „TROCHU PROGRAM“.Znám podobné akce z
jiných míst, proto (mohu POROVNÁVAT), kde dostanou účastníci s
DRAKEM startovní číslo a soutěží se v tom : 1.ČÍ DRAK létá co NEJVÝŠ (záleží na koupi, nebo kutilské domácí výrobě). 2. JAKÝ NEJZAJÍMAVĚJŠÍ DRAK se v soutěži objeví (tvar,barevnost, zdobení,prostě
nápaditost).A pak třeba 3 náhodní diváci (jako porota) spravedlivě rozhodnou kdo VYHRÁL a od organizátorů dostane „alespoň“
malou POZORNOST- za SNAHU a vůbec za ÚČAST.Je to motivační
pro další podzim.A proč by nemohlo být zvukové „zpestření“?(V
kabinách je elektřina).Pouštění dětských, či dospěláckých PÍSNIČEK
s nádechem PODZIMU?
Hned by bylo veseleji.A stále častěji se DRAKIÁDY stávají akcí
CELÝCH RODIN, kde si TATÍNCI po dětské soutěži „půjčí“ draka od
svých ratolestí a soutěží ONI. Je to velká sranda - děti popíjí teplý ČAJ, tatínci SVAŘÁK. Ale celá akce má vždy jeden SMYSL a CÍL
- POBAVIT se a být s dětmi na ČERSTVÉM VZDUCHU! Ještě se dvěma
známými jsme se dívaly „do oblak“, DRAKY pozorovaly a odhadly, že
NEJVÝŠE létal drak dětí Brúčkových (Elišky a Mirečka) a NEJZAJÍMAVĚJŠÍ drak byl dětí Šlesingerových (Adámka a Petříka). Byl to černobílý RACEK. PODOTÝKÁM, že podobný názor na průběh drakiády
mělo více účastníků.
ŽIVOT se sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat,, má
BOHATSTVÍ. (Z maličkostí se skládají velké věci).
Jaean Anouilh
Nejdůležitějším úkolem přítele je, aby ti byl nablízku, když se mýlíš.
Když máš pravdu, jsou po tvém boku téměř všichni.
Mark Twain
CITÁTY jsou výtažky z kalendáře
- Buch.-
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2. Kategorie
Lubomír Eliáš – rychlost
Adam Ptáčník – zručnost

I když byla trochu zima, tak jsme prožili hezké odpoledne. Nezbývá, než si přát, aby k nám počasí bylo příště vlídnější a my si mohli
trošičku víc „zařádit“.

Markéta Bílková – vychovatelka ŠD

Dýňáček
Spolupráce mezi naší školou, obcí a rodiči
přinesla první akci. V letošním podzimním čase si
rodiče s dětmi mohli vyrobit z dýní „Dýňáčka“
a přinést jej před obecní úřad, kde mělo proběhnout vylosování
tří nejlepších výrobků. Sešlo se mnoho krásných výtvorů, nebylo
snadné vybrat ty nejlepší, protože každý byl krásný a zajímavý
něčím jiným. Proto komise rozhodla odměnit všechny děti sladkostí a na památku dostaly medaili Dýňáčka. I když nebyla velká
tma, všechny dýně jsme rozsvítili a děti s rodiči se mohli znovu
vrátit v pozdějších večerních hodinách a vychutnat si tu pravou
atmosféru. Jsme rádi, že se sešlo tolik pěkně ozdobených dýní a
mohli jsme jimi na krátký čas vyzdobit prostory před obecním
úřadem.

Mgr. Alena Rohrerová

Knihovna

Šakvický zpravodaj – číslo 04/2012

KNIHOVNA

TÝDEN KNIHOVEN
říjen 2012 - 16. ročník,
motto: Čti, žij zdravě
Návštěva Obecní knihovny v Šakvicích
Poslední říjnové pondělí jsme se vypravili na návštěvu do šakvické knihovny. Cestou tam jsme spěchali nejen proto, že sněžilo a foukal silný vítr, ale
také proto, že jsme byli zvědaví na překvapení, které nám slíbila knihovnice paní Martínková. Tím překvapením byla nově vymalovaná a novými
doplňky zútulněná knihovna. Líbila se nám.
Po milém přivítání jsme předali paní knihovnici obrázky na téma ,,Knihovna
mých snů“. Nakreslili jsme je v hodině výtvarné výchovy.
Pak už následovalo povídání, čtení, hádanky a prohlížení knih a časopisů.
Proběhla i soutěž ve čtení. Tři nejlepší čtenáři dostali diplom. S prázdnou

Součástí této akce byla výstava
obrazů pana Josefa Musila
nazvaná
„ZÁTIŠÍ S KVĚTINAMI“.
Vystaveny byly olejomalby, pastely
a jiné techniky.

ale neodešel nikdo, pro každého byla připravena drobná
odměna. Děkujeme a těšíme se na další setkání.
Mgr. Radmila Jurkovičová

ČTENÁŘ ROKU
Cílem této ankety je posilovat význam četby a ocenit ty, kteří služby knihovny využívají nejvíce. Bez
věrných čtenářů nemohou knihovny ani fungovat.
Spokojenost čtenářů je pro naši knihovnu opravdový poklad. Věrné čtenáře si udržíme zachováním vysoké kvality poskytovaných
služeb na kterou jsou zvyklí. Proto se k nám věrní a dlouholetí čtenáři rádi vracejí
a o svoji kladnou zkušenost se podělí i s dalšími lidmi.
Nejpilnějšími čtenáři jsou:
dospělý čtenář
Františka Bílková, Hlavní 20, ( 1921) - půjčeno 140 knih
dětský čtenář
Adam Schmid, Podzahrady 256, (2006) - půjčeno 89 knih
Výherci budou odměněni krásnou knihou a uveřejněni na webu knihovny.

„KNIHA JE NEJLEPŠÍ A NEJUPŘÍMNĚJŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA“
„TEN KDO ČTE KNIHY, NIKDY NENÍ SÁM“
STATISTIKA KNIHOVNY 2012
V letošním roce bylo do Obecní knihovny Šakvice nakoupeno 60 nových knih, především beletrie pro děti a 100 nových knih (beletrie pro dospělé) věnovala paní
Charoušková, Hlavní 11. Vyřazeno bylo 94 zastaralých a opotřebovaných knih.
Z VF (výměnného fondu) Břeclav bylo půjčeno 455 knižních novinek.
Nejstarší čtenářkou je paní Marie Godanyová, Nová 20, (1920)
Nejmladšími čtenáři jsou Šimonek Franc a Nelinka Polominová.

-mar-
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Pohádka/Příspěvky občanů

POHÁDKA O čertově louce
V malé vesničce na kousku půdy hospodařil mladý hospodář. Dobře rozuměl své práci, zvířat mu přibývalo. A
tak se začal poohlížet po nějakém kousku půdy na seno
pro ovečky.
Poptával se v okolí a měl štěstí. Našel kousek země, o který
nikdo nestál. Ležel ladem od nepaměti, říkalo se mu Čertova louka, nebo Čertovka. Každý se tam bál chodit, že
prý tam má svoje podzemní hnízdo nějaký starý čert.
Mladý hospodář na takové povídačky moc nedal. V létě
vzal kosu a hurá na Čertovku. Sotva kosou švihl a první
stébla trávy padla na zem, stojí před ním ošklivý smrdutý
rohatý chlupatec.
Pracky v bok, nevrle podupává kopytem a ocasem jak
bičem mrská: „Jak se opovažuješ tady kosit, holobrádku?
Já tady užívám zasloužilé penze a chci mít klid. Jestli se
nechceš zaplést s peklem, tak odtud upaluj a už se nevracej.“
„A to zas ne!“ dupnul si teď pro změnu zas hospodář. A
že věděl, že peklu se ustupovat nemá, dal se s čertem do
křížku. Boj to byl úmorný a měřili se spolu až do poledne.
To je vyrušila hospodyně, která nesla v uzlíčku muži k obědu povidlové buchty. Když přišla na kraj louky a viděla co
se děje, zůstala stát jako opařená. Znala dobře povídačky
o Čertově louce, tak hned věděla, s kým má co dočinění.
Za chvilku začal čert větřit. Kroutil frňákem na všechny
strany, pak se vysmekl hospodáři a rovnou k hospodyni
a už se natahuje po uzlíčku s buchtami.
„Co to tady tak slaďounce voní?“ ptá se čertisko.
Hospodyňce zajiskřilo v očích. „I to nevíš, čerte? To je ta
novinka z Amériky – kořen z buchtovníku! Jenom ochutnej.“ V tu ránu se čert cpe povidlovou buchtou a hospodyňka povídá dál, jako by se nechumelilo.“ Je to ale věc.
V létě to kvete krásným fialovým kvítkem, dá se to nasušit
na seno a na podzim to udělá pod zemí na kořenu takovouhle povidlovou buchtu.“ Mrkla na svého muže.

„Kdybys nás tu nechal hospodařit,“ vzal si slovo hospodář, „tak ti ten buchtovník nasadíme. Všechno pod zemí ti
necháme, když ty nám necháš to nad zemí.“
Čert radostí zadupal, spolknul další buchtu a křikl: „Ruku
na to, hospodáři!“
Plácli si a čert dal pokoj. Hospodář nasušil sena a louka
rozkvetla fialovými květy. Jak to čert viděl, nemohl se
dočkat a už začal okusovat kořínky fialových kytiček. Do
podzimu byly všechny nakousnuté.
„Hospodáři, tys mě podvedl, je podzim a buchty nikde!“
Hospodáři bylo starého vetchého čerta líto a taky ho hryzalo svědomí, že ho takhle obelhal. Řekl mu: „Víš co, ty stará prašivino, abys neřekl, vysadím tu na louce švestku. Co
z ní na zem spadne, to si vem a uvař si aspoň povidla.“
Čertisko láteřilo, ale nakonec mávlo pazourou a odšouralo se do svého brlohu. Kořínky ale čert okusovat přece
jenom nepřestal. Lidé si brzo všimli, že všechny fialové
kvítečky mají kořínky vykousnuté a tak začali kvítku říkat
čertkus. Švestka na louce vyrostla ve statný strom a vždycky koncem léta se kolem něj line sladká povidlová vůně.
Soňa Francová

Ohlédnutí za létem 2012
Ráda bych využila možnosti napsat do šakvického zpravodaje a ocenila zde v krátkém článku práci všech, kteří se
podíleli na přípravě letošních akcí.
Stejně jako loňský rok i letos jsme se přišli pobavit s dcerkou na dětský den pořádaný Klubem maminek a Mysliveckým sdružením. Opět nemohu říct nic jiného než „klobouk
dolů“. Velmi povedená akce, o čem jsem ale vůbec nepochybovala. Přesto, že letos byli organizátoři lehce smutní
z menší účasti, celá akce a hlavně počasí se vydařilo na
jedničku. Pro děti byla připravena spousta soutěží zaměřených na přírodovědnou tématiku, v každé disciplíně děti
získaly losy do tomboly a bylo opravdu z čeho vybírat, pře-
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vážně díky darům místních podnikatelů. Nikdo neodešel
s prázdnou. Soutěžili i dospělí, kteří si to užívali stejně jako
děti. Celý den nás provázela živá hudba. Perfektně organizačně připravená akce hlavně díky paní Jarce Hutrové a o
rozproudění a zábavu se postaral pan Karel Svoboda, který
je rozený moderátor. Jako každoročně nechyběly ani atrakce jako skákací hrad, jízda na koních, koutek pro nejmenší,
ale i několik bazénků na osvěžení dětiček, což byl v tomto
parném dni jedinečný nápad. A nesmím zapomenout ani
na grilované specialitky a studené pivo. Děti měly zadarmo pití, špekáčky, zmrzlinu a na konci se vydováděly pod
studenou sprškou. Pokud se organizátoři nenechají odradit
a připraví den pro děti i příští rok, velmi rádi zas příjdeme
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a všem doporučuji totéž, protože to za to stojí. Jezdíme pravidelně na různé akce, ale tuto hodnotím zatím jako jednu
z nejlepších. Díky všem za jejich úsilí a jen tak dál.
Další akcí, která měla svou premiéru zde v Šakvicích byly
otevřené sklepy a vzhledem k ohromnému úspěchu stojí
určitě za zmínku. Akci připravili šikovní šakvičtí stárci, kteří
se toho chopili s maximálním nadšením a slavili triumf. Byla
jsem překvapená kolik krásných sklípků tady v Šakvicích
je a jak jsou tu milí a vstřícní lidé. Všude vládla pohodová
atmosféra, stoly se prohýbaly pod rozmanitými dobrotami a vynikajícím vínem. Páni vinaři nešetřili a nalévali při
ochutnávkách skoro plné skleničky. Ochutnávka probíhala
na základě předložení lístků zakoupených u obecního úřadu a každý návštěvníck dostal ještě plánek, kde se sklepy
nachází, aby nebloudil, což ocenili hlavně cyklisti z Čech,
kterých zde bylo všude plno. Na památku si každý odnesl
skleničku se znakem Šakvice, ze které chutnal zdejší vínečko. Nikoho nerozházel ano občasný deštíček a všichni si
užívali této příležitosti. Kdo měl málo lístků, mohl zastavit
„rychlou hlídku“, u které se daly lístky dokoupit. K tomuto
bych snad měla jen jednu výtku, že by poslíčci mohli být
lépe označeni, málokdo o nich věděl. A věřím, že tato akce
se zde bude opakovat pravidelně, protože to byl neuvěři-

SLOVO FARÁŘE
Milí přátelé,

už zase tady máme podzim. Krátké dny a dlouhé večery. To je
kouzlo podzimu, spolu s padajícím listím a jakoby usínající přírodou. Ale také krásné období podzimu s názvem Advent (lat.
advenio-příchod). Ten začíná první neděli adventní, letos 2. 12.
Je to čas čtyř týdnů před vánocemi. Doba Mariánská, kdy ona,
Panna Maria, očekávala zázračné narození tolik očekávaného
děťátka – Spasitele, Ježíše Krista. Láska Boží se tak dala člověku
všanc. Přichází jako Dobro a Láska k radosti Izraele a také těch,
kteří HO přijali do svého života a chtějí se učit v Jeho škole Lásky.
Je to doba důležitá i pro nás. Doba, kdy i v našem srdci se má
zrodit dobro a láska, doba pro nás na zamyšlení, zpomalení
se, zastavení. Mám si uvědomit: mám manželku, děti, rodinu
a mám objevit, jaký poklad, bohatství to pro mě je. To má
být svědectví mé lásky ale i svědectví lásky ke mně samému.

Příspěvky občanů
telný zážitek, ze kterého bylo cítit sblížení místních obyvatel. Šakvice jsou velmi hezká obec, která nabízí spoustu
možností nejen pro turisty. Akce otevřené sklepy je jedna
z těch aktivit, které jen potvrdí, a to nejen v blízkém okolí,
že Šakvice patří mezi vinařské obce. Díky všem za nápad a
jeho realizaci. Zvládli jste to výborně, ať se nás tu příští rok
sejde ještě více.
A jako poslední bych ještě připomněla akci, která se zrodila v hlavách místních obyvatel, a to hlavně p. Nevěděla
a p. Weisse. Jednalo se o fotbalový turnaj všech věkových
kategorií. Utkaly se proti sobě jednotlivé ulice a i přes deštivé počasí se všichni náramně bavili. Samozřejmě ani zde
nechybělo občerstvení a duchapřítomné manželky pořadatelů nalévali návštěvníkům svařák pro zahřátí. Zábava pokračovala i po skončení turnaje. Krásně se vyjasnilo
a měli jsme možnost sledovat neuvěřitelně krásné červánky s výhledem na monumentální Pálavu. Během tohoto
romantického letního večera se promítala pohádka, takže
jsme si zavzpomínali na letní kino. Opět smekám a jsem si
jistá, že i tato akce by se měla opakovat každoročně. Díky
všem za skvělé zážitky a kulturní vyžití. I na malé vesnici
jdou dělat velké věci, když se lidé domluví a v Šakvicích se
to daří.
Martina Hofbauerová
A tomu nám mohou pomoci ty dlouhé zimní večery. V tempu
života udělat si čas. I to setmění je časem vzpomínky. Časem
díků, proseb, odpuštění, modlitby.
A také modlitba má být i částí rodinného pokladu. Z mého srdce mají vycházet nové impulsy, myšlenky, podněty pro to, abych se stával lidským, láskyplným člověkem.
Jsou to všechno možná drobnosti, ale důležité, které přináší
požehnání pro mě i druhé. Ať už jsme věřící, nebo ne.
To je krása a poselství adventu a na to pak navazují Vánoce.
Svátky jak té lidsky prožívané lásky k bližnímu, ale i také té
tajemné jakoby nadpřirozené lásky Boží.
Přeji vám upřímné prožití adventu a pak láskyplné radostné
Vánoce.
Jiří Grmolec, farář

Templářská mše. Dne 13.10.2012 se konala v chrámu páně
v Šakvicích mše svatá za řád chudých rytířů chrámu Šalamounova.
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SPORT

MALÍ FOTBALISTÉ
MALÍ FOTBALISTÉ - hostili v NE - 14.10.2012 soupeře (ve své
kategorii) z Rakvic, Hor. Bojanovic a Břeclavi. Vše začalo v 9.30.
Na velkém hřišti se sešel přijatelný počet přespolních i místních
diváků, rodičů malých sportovců a ostatních povzbuzujících. A
jak mi řekl trenér p. Z. Svoboda, kluci hráli na ploše 40m x 25m.
Utkání trvala asi do15.00 hod., bylo přijatelné počasí, trochu víc
zima, ale nepršelo. O přestávkách kluci popíjeli teplý čaj.

A ze sportů se dá v Šakvicích vybrat: V ÚT - cvičení s p. L. Pavlíčkovou v tělocv. ZŠ, ve ST začala tamtéž ODBÍJENÁ,
v
Sokolovně STOLNÍ TENIS, FLORBAL, také ŠACHY(ty procvičují
mozkovou kůru). Na velkém hřišti (jaro, léto, podzim) a v zimě
v Sokolovně mají tréninky FOTBALISTÉ. A možná i letos přibude
na place za Sokolovnou veřejné KLUZIŠTĚ.
- Buch.-

A jak naši malí hráli ? To se jich dodatečně zeptejte. Prostě
vyhráli i prohráli.Někdo musí být první, někdo poslední.
Břeclaváci se po poslední výhře „semkli“na vítězný pokřik.
Ptala jsem se Luboška Eliáše, proč Šakvice také nemají
nějaký pokřik? Řekl, že nevyhráli.Ale proč by nemohli mít
třeba:“My se prohry NEBOJÍME, příště už vás ROZDRTÍME
!!! Za pozornou divačku
a povzbuzující určitě patřila
paní R.Kubísková, která se přiznala, že dříve jezdívala se
šakvickým fotbalem jako fanynka po okolí.A ač tentokrát
sama neměla ve fotbalovém mužstvu nikoho z rodiny, přesto fandila - a to „ PARÁDNÍM ZPŮSOBEM.“A ten - HLAS!“A
když některý z kluků dal branku - měl štěstím rozzářené
oči.Ing.Z.Osička měl otevřený bufet.a bylo k dispozici WC
(zapůjčil klíček) - určitě dobrá reklama Sokola Šakvice.
Mládež, která „provozuje“ jakýkoli SPORT si utužuje zdraví, bystří ducha,je pohyblivější, není obézní a nemá „čas“
na různé hloupé rošťárny.

Z historie SK Šakvice
Díky panu Zdeňkovi Stříbrnskému máme možnost nahlédnout do
historie SK Šakvice. Jeho celkem osm sešitů fotbalových záznamů
je souborem výsledků, popisů utkání, fotografií a výstřižků z novin,
ve kterých najdeme... co libo :-).
Na prvních několika stranách prvního sešitu zachycuje odb. učitel
Ludvík Feigerle, období úplných začátků sportu v naší obci, a to
období od třicátých let do r. 1944. V tomto roce zápis končí a na něj
navazuje pan Stříbrnský rokem 1957. Dále už následuje jeho velmi
podrobný rozpis fotbalových detailů dalších let až do roku 2008.
Od loňského roku se tradice vedení fotbalové kroniky ujala paní
Růžena Kubísková.
Následuje citace části z prvních zápisů, která, i díky ponechané
původní jazykové formě, zrcadlí sportovní i kulturní život v obci v
letech meziválečných a válečných. Jsou plné zajímavostí a podle
mého názoru vyzařují hodnoty, které je třeba předat dál. Některé
pasáže jsou uvedeny záměrně jako případné inspirace pro současné sportovce, například část o boxerském zápasu jako náplni poločasové přestávky :-). V kronice je i zmínka o hromadném dárcovství
krve fotbalistů.
Tělesná výchova byla v Šakvicích na poměrně nízkém stupni v důsledku nepochopení a špatné organisace. Pěstovala se v rámci spolků Orla
a Sokola ale jenom v rámci spolkových stanov a většinou jako příprava
na veřejná vystoupení. Na podzim a přes zimu se necvičilo vůbec.
Sporty původně pěstovány vůbec nebyly, poněvadž nebylo vhodných
instruktorů ani nebyla tendence uznávati sporty za rovnocennou složku tělesné výchovy. Až později v r. 1935 byla organisována v Sokole i
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v Orle odbíjená a začaly se pořádat jakési zápasy, v nichž se však více
vybíjela rivalita obou družstev a ukazovalo se zato méně umění. Až v r.
1939 – 40 byly obě bývalé šestky sloučeny a hrálo se závodně v rámci
okrsku Národního souručenství.
Souběžně s odbíjenou byla pěstována kopaná. Tato hra se pěstovala
neorganisovaně, bez cíle, bez vedení a jen tehdy, když byl míč a chuť.
První stopy se dají zjistit kolem r. 1930, kdy kopanou začli pěstovati
studenti, kteří navštěvovali gymnasium v Hustopečích. Hrávalo se na
neupraveném pastvišti u Dyje. Časem úplně zájem pohasl, takže některé roky se vůbec nehrávalo.
V roce 1933 bylo pozorovat rozšíření této hry mezi mládeží a každý
„konec“ vesnice měl svou jedenáctku, která zuřivě trenovala někde za
rohem, aby byla připravena na zápas proti druhému „koncu“.
V roce 1934 byl učiněn pokus o založení Sportovního Klubu v Šakvicích.
Spolek získal mecenáše v tehdejším správci dvora p. Stolovi a p. vrch.
strážmistrovi Kostrhunovi. Spolek vedl sice členskou knihu, vybíral
členské příspěvky a vedl pokladní knihu, ale úředně nebyl hlášen, ani
povolen. Hráči byli neregistrováni a hrály se pouze přátelské zápasy...
V r. ?, kdy byl předsedou klubu Dr. Rudolf Svoboda, byl získán od obce
pozemek u Dyje pro hřiště a bylo začato s jeho úpravou.
Když potom v r. 1940 v důsledku známých událostí byly spolky zrušeny,
v září 1942 z iniciativy odb. uč. Lud. Feigerle byl dosavadní, téměř neexistující klub reorganisován, proveden nábor členů a hráčů, přihlášen
úředně u Zems. úřadu do rejstříku spolků...
Na hřišti (84,8 m x 41,9 m) opatřeny branky, hrací plocha poněkud
upravena a už se hrálo. Mužstvo trpělo nezkušeností a jen díky houževnatosti neutrpělo zvlášť velkých porážek. Skončilo na posledním místě, jak se dalo u nováčka očekávati...
Box byl pěstován, ovšem pouze rekreačně a trainingově od r. 1943 na
hlavní škole. Má mnohé klady pro tělesnou zdatnost a postřeh cvičence. Provozován jako část všeobecné gymnastické průpravy byl mezi

Sport/Různé
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kluky vždy oblíben a nejlepším „stínařům“ byly propůjčovány ku konci škol. roku rukavice. Veřejně boxovali dorostenci SK při fotbalovém
zápasu jako vložka s velkou popularitou na podzim 1943.
Lední hockey a bruslení
se provozuje u nás ode dávna na lužích, později na Staré Dyji. Bruslí
se zatím na jedné, až kolem r. 1932 se objevují bruslaři se dvěma bruslemi.
Trochu bruslařských prvků se objevuje až asi v r. 1937, kdy se všeobecně mezi mládeží chlapeckou i dívčí jezdí na „lúkách“.
1940 jest bruslení velmi rozšířeným sportem a jest zde několik dobrých
jedinců.
Lední hockey se pěstuje jednak ve škole a ve Sport. klubu, zatím neorganisovaně. Bude třeba zřídit kluziště o předeps. rozměrech, aby se
tato dobrá hra dostala do předepsaných mezí.
Činnost kulturní v klubu v r.1943
Vedle soustavného poučování členů při trainingu i ve schůzích, rozvinula se v klubu i samostatná činnost kulturní.
V březnu 1943 jsme sehráli div. hru Al. Jiráska: Vojnarka. Hra byla pečlivě připravena a nastudována. V březnu byl ještě pořádán koncert,
na němž účinkoval smyčc. orchestr Al. Madera. V květnu ještě jeden
koncert smyčc. orchestru pod názvem „Pásmo lidových písní“. Všechny
podniky vykazují rekordní návštěvu a finanční efekt.
Dívčí házená 1944
...Na podzim se však nachází všeobecně sport. hry, tedy i házená vlivem válečné situace na úpadku a tak se hraje a nehraje. Koncem podzimního kola se vůbec už nehraje. Vedoucí uč. Kuba nasazen na práci a
tak zůstává házená bez vedení. V jiných klubech se také nehraje.

Jako shrnutí na závěr výpis z knihy Bradova západomoravská župa
fotbalová vydané v roce 1946:
„SK Šakvice je jedním z mála klubů, kde popud k jeho založení
byl vlastně v přímé souvislosti s rozpuštěním tělovýchovných
spolků. Po násilném zásahu nacistů a po rozpuštění Sokola
a Orla se mládež v Šakvicích pevně semkla a dala podnět k
založení sportovního klubu 17. září 1942. Jeho zakladateli byli
pp. odb. učitel Ludvík Feigerle, Alois Slaný, Zdeněk Kuba a J.
Brzobohatý.
Mimo činnost sportovní věnoval se klub po dobu války též
horlivě činnosti divadelní a uspořádal několik koncertů. Ilegální činnosti se zúčastnili
členové pp. Ludvík Feigerle, svobodník Rudolf
Strachoň a Jaromír Bílek,
kteří byli členy partyzánské skupiny poručíka
Wolfa. Klub nyní prodělává největší krisi jak po
stránce finanční, tak i po
stránce hráčského materiálu, ježto většina hráčů
odešla buď na vojnu, do
pohraničí, na studie anebo do jiných korporací.“
zdroj: fotbalová kronika
p. Zdeňka Stříbrnského
-fra-
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florbal

volejbal

stolní tenis

stolní tenis

od 19.00

od 18.00

od 19.00

od 19.00

od 18.00

od 9.30

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Pátek

Sobota

Neděle

TĚLOCVIČNA ZŠ ŠAKVICE
Pondělí

Úterý
CVIČENÍ ŽEN

CVIČENÍ MUŽŮ

od 19.00

od 19.00

KLUB MAMINEK
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

jóga pro děti
od 17.00

O PEČETI, ZNAKU A PRAPORU
V minulosti používala obec pečeť, která zobrazovala vinařský nůž a
radlici nahoře s malou hvězdou.
Od roku 1997 mají Šakvice nový obecní znak a prapor. Znak má
podobu stříbrného štítu s červeným heroldským křížem. Je rozdělen do čtyř polí. V každém poli je zakreslen jeden symbol: v prvním je znázorněna doprava obrácená kočka se zdviženým ocasem,
ve druhém čejka s červenou zbrojí (oba tyto výjevy jsou spojeny
s názvem obce), ve třetím poli je doprava obrácený černý lev (rovněž s červenou zbrojí) a ve čtvrtém černý papežský kříž, který je
součástí zdejšího kostela (tento kříž je velmi ojedinělý, na Moravě
se vyskytuje pouze na deseti kostelech).

Motivem obecního praporu je půdorys římských vojenských táborů, které byly vybudovány v době tažení Marka Aurelia proti Markomanům a Kvádům v 2. pol. 2. století. Tyto tábory byly na Břeclavsku
objeveny leteckým snímkováním a na praporu jsou zakresleny jako
tři kolmo položená červená obdélníková pole na bílém podkladě.
Pole mají zobrazovat tři pochodové tábory římských vojáků. Délka
každého pole je rovna jedné třetině délky praporu a šířka má velikost jedné třetiny šířky praporu. Poměr stran praporu je 2:3.
Eliška Brúčková
(Šakvice,
vlastivědná příručka)
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Milé setkání

Různé
Příběh k zamyšlení

Asi před měsícem mě dcera vypravila a já se rozjela elektrickým
invalidním vozíkem na hřbitov. Bylo pěkné odpoledne, sluníčko hřálo a před vraty Sokolovny seděla na mechanickém invalidním vozíku paní Hutrová. U ní stála manželka jejího vnuka,
která o ní pečuje a její neteře, Mila a Maruška Svobodovy. Zajela
jsem hned k nim a vzájemně jsme se pozdravily. Chvíli jsme si
povídaly a najednou paní Hutrová zvedla ruku a řekla: „Toto je
můj ANDĚL STRÁŽNÝ“ a ukázala na svoji opatrovnici. „Stará se
o mě dobře a nic mně neschází.“ Co je ale obdivuhodné, nebere
žádné léky a psychicky je na tom dobře.

Brzy budou Vánoce a pro většinu lidí jsou to nejkrásnější svátky,
ale pro někoho tomu tak není.
Stalo se to před mnoha lety. Velký sedlák těsně před vánocemi
prodal pár volů a když šel s manželkou na PŮLNOČNÍ, tak si vzal
peníze sebou. Po pozdvihování kněz smutným hlasem řekl, „
Lidé, rozejděte se domů - stalo se něco hrozného, HOSTIE BYLA
KRVAVÁ.“

20. prosince tohoto roku bude slavit 100 LET.

Když přišel sedlák s manželkou domů, na prahu ležela zabitá
služebná uvnitř dvě malé děti a na živu zůstalo pouze nemluvňátko. Svědomí trápilo vraha několik let a teprve před smrtí se
přiznal - byl to sedlákúv vlastní bratr.

Věřím, že všichni kteří paní Hutrovou
známe, jí přejeme jen to NEJLEPŠÍ !

Tento hrůzostrašný příběh jsem slyšela od mojí maminky, která
žila s rodiči v Rakousku až do provdání.

Marie Albrechtová

.

Domeček u velkého hřiště
Bylo jedno krásné podzimní odpoledne. Vzala jsem fenku Dášenku,kolo a „vyrazila“na naší obvyklou delší projížďku do okolí Šakvic. Když jsem přijela k oplocenému
domku s menším dvorem a zahrádkou, přes plot jsem
uviděla velkou SKALKU vytvořenou ze samých nízkých
i vysokých KAKTUSŮ, chráněnou zastřešenou pergolou.
Nakukovala jsem a v tom se objevil její majitel p. Petr Kratochvíl, který mi s úsměvem nabídl prohlídku kaktusů a
ještě přidal krátké, místy odborné povídání o pěstování
těchto-jak si někteří myslí „nenáročných“ rostlinných tvorečků. Třeba pergolu má zastřešenu proto, aby rostlinky
při silných letních deštích chránila. Dle potřeby je zalévá
sám a taktéž přihnojuje.Skalka je situována k jihu takže,
ideální poloha. Kaktusy má VENKU od brzkého JARA do
pozdního PODZIMU, na ZIMU je stěhuje do domu, kde
má pro ně částečně vytápěný skleník i s přístupem světla.
A jak je stěhuje? Zapoměla jsem na podstatnou věc-totiž,
že kaktusy rostou v květináčích a na skalce jsou pískem,
kameny, drobnými kamínky a samorosty dotvořeny, tkzv.
zamaskovány.
Pan Petr má celkem cca 500 ks kaktusů různých druhů,
pocházejících třeba z:Již. a Sev.Ameriky,nebo Mexika.
Kaktusy mají různé květy/dle druhů/, které krásně voní
a kvetou různou dobu. S přítelkyní Alenkou mají u skalky
zahradní posezení, takže, když KAKTUSY kvetou, jenom
POHLED na ně - je ZÁŽITEK! A k tomu i výhled na Pálavu.
P.kaktusář se tímto koníčkem zabývá asi od 15 let. Zná
u VŠECH svých“tvorečků“ RODOVÁ i DRUHOVÁ jména a
to jak česky, tak i LATINSKY. Pracuje jako geodet.Dnes už
vím, že: kaktusy mají bodlinky, neboli ostny, že nejsou
tak nenáročné, jak se povídá, že se množí semínky, nebo
řízkováním. Mají různé tvary, velikosti a jsou i barevně
odlišné. A jeden úplně malý, nenápadný KAKTUSEK je ve
sbírce p.P.Kratochvíla - NEJVZÁCNĚJŠÍ! A tady mě napadlo
rčení:“VZÁCNÉ a HODNOTNÉ bývá i to, co je třeba MALÉ a
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Marie Albrechtová.

NENÁPADNÉ !“A tak je to i s jinými věcmi-ne jenom s kaktusy! Sluníčko už tak nehřálo a Dášenka chtěla „poznávat“
další zajímavosti v okolí,takže jsem se s p.Petrem rozloučila, poděkovala mu a odjela - směr myslivna.
Jenom bych ještě chtěla podotknout, že někdy PROCHÁZKY, či VYJÍŽĎKY po Šakvicích i do okolní přírody /nejenom
mně, ale i některým ostatním lidem/ - HATÍ NEZODPOVĚDNÍ MAJITELÉ PSŮ, kteří NECHÁVAJÍ své svěřence VOLNĚ POBÍHAT - PSI NEJSOU NA VODÍTKU /pak není zaručena bezpečnost občanů a někdy ničí i předzahrádky/.
Těch MAJITELŮ, kterých se to týká - ZAMYSLETE SE ! Až se
stane neštěstí, bude pozdě.
- Buch -

Různé
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Košt mladých vín a domácích pomazánek

1. prosince se v sále Sokolovny uskutečnil Košt mladých vín a
domácích pomazánek. K dispozici bylo 250 vzorků vín, z toho
147 bílých, 76 červených, 26 rosé a 1 klaret. Sešlo se úctyhodných 29 odrůd. K dobré náladě zahrála CM Primáš a pro
nejmenší byl připraven doprovodný program.

Akce, které nás čekají:
15.12.2012
Vánoční koncert FS Hanýsek
20. - 21.12.2012
Štědrovečerní nocování
22.12.2012
Vánoční turnaj stolního tenisu
pro děti

25.12.2012
Vánoční turnaj stolního tenisu pro dospělé
29. 12. 2012
Výšlap na Palavu
31. 12. 2012
Silvestr - sál Sokolovny
19.1.2013
Krojovaný ples
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V í t á n í o b č ánk ů 30.9.2012

Petr Trávník

Tadeáš Spěvák

Veronika Procházková

Veronika Svobodová

Vojtěch Habrovec

Jakub Plot

Šakvický zpravodaj najdete na internetové adrese www.sakvice.cz . Své příspěvky můžete zasílat na adresu:
knihovna.sakvice@seznam.cz . Uzávěrka příštího čísla je 15. 2. 2013. Těšíme se na vaše příspěvky.
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