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Hezké jarní svátky přeje
všem občanům a čtenářům
zpravodaje redakční rada
a zastupitelstvo obce Šakvice.

BŘEZEN měsíc čtenářů 2013
Motto: S NÁMI JEN ALL INCLUSIVE !
Cílem této akce je rozvoj čtenářských návyků. Láska ke knize by měla být rozvíjena již v dětství a to
pravidelným předčítáním. Hlasité čtení je výborným prostředkem pro rozvoj slovní zásoby, fantazie a koncentrace. Dejte knihu dítěti do rukou, protože kniha má být přítelem, nikoli věcí nedotknutelnou. Čtení knih je činnost samozřejmá a běžná součást života. Čtenářem se nikdo nerodí.
Budeme oceňovat především naše dětské čtenáře do 15 let - tj. čtenáře, kteří hodně čtou (pravidelné půjčování knih, nejméně 1x měsíčně) a hodně chodí do knihovny. Hlavním kritériem bude
počet přečtených knih v roce 2013, abychom našli svého „Čtenáře roku“ a také nejpilnějšího
návštěvníka knihovny.
Proběhne beseda s žáky 1. – 5. ročníku ZŠ Šakvice. K 90. výročí narození malířky a ilustrátorky Heleny Zmatlíkové si budeme povídat co to je ilustrace a jakou důležitou roli hraje v knize. Naučíme se
hledat v knihách odpovědi na dané téma. Obrázkové knihy a dětské ilustrace jsou velmi důležité
pro děti, které se učí číst. Nebudou chybět soutěže v rychlém a bezchybném čtení , hádanky, literární kvízy a povídání. Jarní tvoření - výtvarná soutěž pro žáky na téma „když se řekne jaro“.
Na prvňáčky čeká slavnostní pasování na
„Čtenáře obecní knihovny“. Slavnostního
pasování se zúčastní paní starostka, členové obecního zastupitelstva a ředitelka
ZŠ Šakvice, kteří budou po přečtení slibu
předávat prvňáčkům krásné knihy, které
věnovala obec. Celý měsíc březen je registrace nových čtenářů zdarma a budou
prominuty poplatky za opožděné vrácení
knih.

Součástí této akce je již 3. ročník
výstavy obrazů pod názvem Tvoření
tří generací. Autorkou je Martina Hofbauerová, rozená Godanyová, její tříletá dcera Marcelka a maminka malířky.
Obrazy si můžete prohlédnout ve
výpůjční době knihovny ve středu
a v pátek od 15 - 17 hodin. Rovněž
budou ve vestibulu knihovny vystaveny
výtvarné práce dětí.
Ukaž ostatním, co umíš…Kluci a holky!
Pokud malujete, píšete básničky, či tvoříte
cokoliv jiného vhodného k vystavení, neváhejte a přihlaste se u knihovnice. Přijďte
se podívat do nově vymalovaných prostor
dětského oddělení knihovny. Na vaši návštěvu se budeme těšit.

KNIHA - ZÁVISLOST NA CELÝ ŽIVOT!
- mar-

www.sakvice.cz

Zahradnický
koutek
První posel jara
- Primule, Prvosenka, Petrklíč
Tato jarní malá rostlina existuje v neskutečné
barevné škále od bílé až po fialovou. Pěstujeme
ji jako hrnkovou květinu v bytě, která vhodně
ozdobí okenní parapet nebo jídelní stůl. Zaléváme podle potřeby do misky, aby listy nezačaly
uhnívat. Doma rychle odkvétají, ale je možné je
vysadit na zahradu, kde budou každé jaro pravidelně rozkvétat.
Rada, jak vybrat hezkou primulku: Důležité je,
aby byla rostlina silná. Listy by měly pokrývat
celý květináč, aby nebyla vidět zemina. Květy
jsou pevné a v úžlabině mezi listy je mnoho
poupat. Listy jsou bez skvrn a povrch substrátu
je bez plísně.

Pěstování orchidejí
rodu Phalaenopsis
Tento druh má vzpřímený růst a pevné, kožovité
listy. Ze středu (paždí) listů vyrůstá květenství s
několika až stovkou květů s různou barevnou
škálou. Tyto tropické rostliny jsou méně náročné na světlo, ale naopak náročnější na teplo.
A možná proto patří k nejoblíbenějším orchidejím pěstovaných v bytě.
Nejvhodnější umístění je východní okenní
parapet, kde má rostlina dostatek světla. Zálivku provádíme jednou za 14dní klasickým způsobem (jako ostatní rostliny) nebo za 3 týdny
ponořením květináče do vody (!ve středu listů
nesmí stát voda – zahnívání!). Od jara do podzimu doplňujeme zálivku o hnojivo.
„Faleňáky“ jsou známé tím, že jsou schopné
kvést na jednom stonku opakovaně a dlouhou
dobu. Je–li stonek po opadu posledního květu stále zelený (nezaschlý), stonek ponechejte
nezastřižený (na konci se objeví nové poupata
a následně květy). Ale pokud je květní stonek
zaschlý nebo je příliš dlouhý lze jej odstřihnout
za třetím očkem.
Někdy se na květním stonku tvoří místo poupat
mladé rostliny (keiki). Mladé rostlinky můžete na
orchideji ponechat a ve chvíli kdy má alespoň 3
listy a 3-5 kořenů ji od staré rostliny oddělíme
a zasadíme do malých květináčků se speciálním
substrátem pro orchideje.
Nekvetoucí orchideje přesazujeme od jara do
léta. Pro přesazování orchidejí používáme průhledné plastové květináče. Přesazujeme jednou
za 2 roky nebo podle stavu rostliny a substrátu.
Zajímavost: jak vzniká modrá orchidej - do stonku bílé Phalaenopsis se pomocí infuze vpouští
speciální modré barvivo, které stoupá do ještě
nevyvinutých poupat. Rostlina tedy není od přírody modrá nebo zvenčí obarvená např. postřikem. Jakmile modrý květ jednou odkvete, další
květy už nebudou modré, ale bílé!

Svobodová Kateřina

Obec informuje
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OBEC INFORMUJE
P O D Ě KOVÁ N Í

VÝŠLAP NA PALAVU

Děkujeme Mysliveckému
sdružení Šakvice za pomoc
při úklidu černých skládek.

Dne 29. 12. 2012 jsme se rozloučili s uplynulým
rokem výšlapem na Palavu. Sešlo se nás 52. Počasí bylo výborné a nálada ještě lepší. Poděkování
patří všem organizátorům této akce a panu K. Svobodovi, který zajistil a sám odřídil autobus. Milým
překvapením pro nás bylo,když pan Petr Svoboda
vytáhl z batohu šrůtku uzeného a podělil se s námi
o tak dobrou svačinu. Samozřejmě nechyběl ani
výborný svařák, který měl snad každý z účastníků. Po návratu jsme si dali dobrý oběd ve vinárně
u pana Kosmačky. Celá akce byla zakončena posezením v sále místní sokolovny, kde nás čekalo také
milé překvapení. Manželé Kurcovi pro nás připravili
výbornou česnečku a chleba se sádlem a s cibulí.
Ještě jednou díky všem, na takovou akci se nezapomíná a doufáme, že příští rok nás půjde ještě víc.

Vážení občané, touto cestou bych chtěla poděkovat
všem, kteří nám pomohli při úklidu sněhu z veřejného
prostranství. V letošním roce nás zima dost potrápila
a k tomu se přidaly i problémy s traktorem, který je v
současné době na opravě. Získat pracovníky z řad nezaměstnaných na nárazovou práci 1-2 dny není jednoduché a chybí nám i finanční prostředky na úhradu těchto
prací. Je to jako v domácnosti, když peníze někde přidáte, musíte je někde ubrat. Máme mnoho plánů, co všechno chceme v obci vybudovat, snažíme se šetřit, sháníme
dotace. Jestli se nám podaří uskutečnit naše plány, ať už
je to vybudování sběrného dvora, chodníků, osvětlení
anebo hřiště pro děti, záleží to na každém z nás. Obci
pomůže každá maličkost, stačí třeba zamést před rodinným domem, odhrnout sníh, nezakládat černé skládky
v okolí obce. Jsou to pro obec ušetřené peníze, které
můžeme investovat tam, kde je to potřeba.

P O D Ě K O V ÁN Í
Dne 19. 1. 2013 jsme se mohli zúčastnit krojovaného plesu v
Šakvicích, který pořádali šakvičtí stárci a stárky. Ples byl zahájen českou besedou a k tanci hrála DH Pálavanka. O tři týdny později opět tito šakvičtí stárci a stárky ve spolupráci s FS
Hanýsek ze Šakvic pořádali tradiční vostatkovou zábavu, která
byla zpestřena spoustou scének během celého večera. Kdo byl
na těchto akcích, určitě bude dlouho vzpomínat na chvíle plné
zábavy, veselí a radosti.
S odstupem času si musíme přiznat, že se po letech projevuje
usilovná práce Ivany Holáskové a Petry Osičkové, jejich láska
k lidovým písničkám, tancům a tradicím. Jejich práce začala
r. 2003 založením FS Hanýsek a nyní po 10-ti letech z těchto
dětí vyrostli dospělí muži a ženy, kteří dál předávají tuto lásku,
získávají do svých řad další příznivce a snaží se v naší obci rozvíjet kulturní tradice.
Touto cestou patří velké poděkování Ivaně Holáskové a Petře
Osičkové .

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013
PRONÁJEM HONITBY HS NA OBDOBÍ OD 1. 4.
2013 DO 31. 3. 2023
Dne 15.2.2013 se konala valná hromada Honebního společenstva Šakvice, které se zúčastnili členové HS a jejich zástupci
s počtem hlasů 727 (90,87% z celkového počtu všech hlasů HS
Šakvice).
Žádost o pronájem honitby podalo MS Šakvice a Ing. Zdeněk
Jakubčík, Šakvice. Ve druhém kole hlasování byla honitba pronajata Mysliveckému sdružení Šakvice s celkovým počtem hlasů 727.
Do nového výboru HS Šakvice byli jmenováni: Josef Votava,
Šakvice, který byl současně zvolen honebním starostou, Ing.
Zdeněk Jakubčík, Šakvice, který byl současně zvolen místostarostou HS, Svoboda Zdeněk, Šakvice, Kuba Richard, Šakvice
a František Kolář, Šakvice.
Doufáme, že nový nájemce honitby bude dělat svou práci s láskou, srdcem a pečlivostí, která bude ku prospěchu zvěři, přírodě a vlastníkům pozemků.
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Příjmy :
Třída 1 = daňové příjmy
daně z příjmu
daně a poplatky
majetkové daně
Třída 2 = nedaňové příjmy
příjmy z vlastní činnosti
Třída 3 = kapitálové příjmy
příjmy z prodeje pozemků
Třída 4 = přijaté dotace

10 660 000,00 Kč
8 950 000,00 Kč
750 000,00 Kč
960 000,00 Kč
2 929 000,00 Kč
2 929 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
243 000,00 Kč

Příjmy celkem

13 842 000,00 Kč

Třída 8 = financování
8115-převod zůstatku min. let
8124 - splátka úvěru
Financování celkem

10 158 000,00 Kč
10 806 000,00 Kč
-648 000,00 Kč
10 158 000,00 Kč

Příjmy včetně financování

24 000 000,00 Kč

Obec informuje /ZŠ a MŠ
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1014
1032
2141
2212
2219
2221
2229
2310
2321
3113
3117
3313
3314
3319
3326
3330
3341
3349
3399
3412
3419
3421
3429
3513
3631
3632
3633
3635
3636
3639
3721
3722
3723
3725
3745
4341
5212
5512

deratizace
biokoridor
vnitřní obchod
silnice
chodníky
silniční doprava (IDS)
dopravní značení
pitná voda
odv. a čišť. odpad.vod
základní školy
ZŠ + MŠ + ŠJ
filmová tvorba
činnost knihovnická
ostat.záležitosti kultury
zachování kult. povědomí
činnost registr. církví
místní rozhlas
ost. zálež. sdělov.prostř.
ost. zálež. kultury
víceúčelové hřiště
tělovýchovná činnost
volný čas mládeže
přísp. MS, ČZS, maminky…
LSPP - lékařská pomoc
veřejné osvětlení
pohřebnictví
inženýrské sítě
územní plánování
územní rozvoj
komunální služby
svoz nebezp. odpadů
svoz komunál. odpadů
svoz separ. odpadů
odpady EKO-KOM
péče o veřejnou zeleň
sociální pomoc
ochrana obyvatelstva
požární ochrana

10 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
2 105 000,00 Kč
1 075 000,00 Kč
68 000,00 Kč
30 000,00 Kč
150 000,00 Kč
2 089 300,00 Kč
260 000,00 Kč
1 697 200,00 Kč
172 000,00 Kč
264 000,00 Kč
27 000,00 Kč
60 000,00 Kč
50 000,00 Kč
5 000,00 Kč
60 000,00 Kč
104 000,00 Kč
1 700 000,00 Kč
50 000,00 Kč
115 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
1 230 000,00 Kč
20 000,00 Kč
50 000,00 Kč
400 000,00 Kč
26 000,00 Kč
525 000,00 Kč
20 000,00 Kč
810 000,00 Kč
3 100 000,00 Kč
5 000,00 Kč
4 320 000,00 Kč
6 000,00 Kč
5 000,00 Kč
26 000,00 Kč

6112
6171
6399
6310
6320
6402

zastupitelstvo obcí
činnost místní správy
daň z příjmu práv.osob
finanční operace
pojištění majetku
fin.vyp.minulých let

Výdaje celkem

845 000,00 Kč
2 283 000,00 Kč
80 000,00 Kč
30 000,00 Kč
52 500,00 Kč
5 000,00 Kč
24 000 000,00 Kč

PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2013
Pro rok 2013 počítáme s příjmy 24 mil. korun (13 842 000 Kč
rozpočtované příjmy+ 10 806 000 Kč přebytek hospodaření)
a s výdaji 24 mil. korun. Rozpočet bude schválen na březnovém
veřejném zasedání zastupitelstva.
Plánované akce :
• rekonstrukce chodníku ul.Nádražní, Kopeček, cesta ke hřbitovu
• rekonstrukce veřejného osvětlení
• výměna oken kinorestaurant
• zateplení knihovny
• pergola včetně posezení ZŠ a MŠ Šakvice
• zbudování veřejného osvětlení ul. Pod školkou a ul. Vinohradní. (K budování VO jsme přistoupili z toho důvodu, že E.ON ČR
s r.o., České Budějovice zde bude na své náklady budovat přípojky NN pro výstavbu RD. Tím, že obě akce budou probíhat současně, ušetříme část nákladů na projekt a na realizaci stavby).
• dokončení územního plánu
• projekt cyklotrasy kolem vodního díla Nové Mlýny (tato akce
bude realizována ve spolupráci s Mikroregionem Hustopeče).
• silnice včetně kanalizačních přípojek ul.Vinohradní
• doplnění dalších herních prvků na dětském hřišti
• stavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem
• zakoupení nového traktoru
V případě, že budeme úspěšní v získání dotace, bude koncem
roku zahájena výstavba sběrného dvora a výsadba stromů na
parcele č.57/1- projekt obnova lužního lesa, rekonstrukce ČOV
včetně dobudování kanalizace, oprava cesty směrem k Novomlýnské nádrži z ul.Přívozní. Tyto akce jsou závislé na tom, kdy
a zda obdržíme dotaci.
Drahomíra Dirgasová, starostka obce

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Lyžařský výcvik v Němčičkách
Tak jako loňský rok i letos jeli žáci naší školy na týdenní lyžařský výcvik do
nedalekých Němčiček. Opět jsme byli s žáky ZŠ Uherčice. Novinkou bylo,
že se mohly přidat i děti z MŠ Šakvice. Celý týden se o výcvik starali zkušení
instruktoři. Přestože v pondělí některé děti stály na lyžích poprvé, nejraději by
to vzdaly, jelikož je jejich lyže nechtěly poslouchat, v pátek sjížděly zasněžený
kopec zcela beze strachu. Všechny se naučily jízdu na pomě, kterou se radostně vytáhly na kopec a pak hurá z kopce dolů. Všechny děti zvládly týdenní
kurz na jedničku.
Všem instruktorům i zúčastněným dětem patří
velké uzná ní .
Všichni jsme se
vraceli domů s
dobrou náladou.
Již nyní se těšíme
na další rok.

Návštěva
Městské knihovny
v Hustopečích
Každým rokem žáci naší školy navštěvují Městskou
knihovnu v Hustopečích. Novinkou bylo, že v letošním
roce jsme do této akce zapojili i děti z mateřské školy.
Program byl vybrán dle věkových kategorií dětí. Pro
3. – 5. ročník bylo vybrané téma Díla spisovatelky Astrid
Lindgrenové. Zábavnou formou nás paní knihovnice
seznámily s jednotlivými knihami této autorky. Vyprávěly nám, o čem se v knihách píše. Některé četli i naši žáci,
tudíž mohli o díle diskutovat. Téma je jim blízké, protože
autorka píše hlavně příběhy o dětech. Závěrem čekal
na žáky malý kvíz, na němž si prověřili znalosti z této
besedy. Z knihovny jsme odcházeli v dobré náladě a o to
větší radost nastala, když jsme se vraceli domů a z oblohy hustě sněžilo.
Mgr. Alena Rohrerová

3

Šakvický zpravodaj – číslo 01/2013

ZŠ a MŠ

Jak se rodí večerníčky

Zd r avá výž i va

Žáci naší školy se vypravili vlakem do Břeclavi, kde probíhala výstava „Jak se rodí večerníčky“. Poutavým vyprávěním pana průvodce
se žáci dozvěděli, jak se natáčí animovaný večerníček. Mohli jsme
si prohlédnout spoustu zajímavých kreseb z pohádkového světa,
makety jednotlivých pohádek a dokonce si i vyzkoušet různé triky,
které se při filmování pohádky používají. Na závěr se všichni vyfotili
jako televizní hlasatelé.

18. ledna 2013 přijela na naší školu Iveta Andrlová seznámit žáky
s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením
jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečností potravin a přípravou zdravé svačinky.
Žáci plnili ve skupinkách zajímavé úkoly, za které získávali pro svůj
tým „pětky“ (skládali na čas potravinovou pyramidu, se zavřenýma
očima rozpoznávali podle chuti ovoce či zeleninu, poznávali nápoje podle chuti, vymýšleli pravidla podle obrázků, skládali z ovoce
nejzajímavější svačinku). Dvě skupiny s největším počtem pětek se
s ostatními žáky rozdělili se zdravou odměnou v podobě ananasu.
Každý účastník dostal vysvědčení a samolepku. Do třídy nám lektorka nechala obrázek potravinové pyramidy a pro školu knížku se
zdravými recepty.
Žáci byli nadšení a se zápalem pracovali celé dvě vyučovací hodiny.
Mgr. Jana Sedláčková

Zimní radovánky v MŠ
Na zimu se děti těší nejen kvůli Vánocům, ale také kvůli zimním radovánkám. Letos je zima opravdu štědrá. Mráz a dostatek
sněhu po dlouhé době dětem umožnil sportování a dovádění
na sněhu. Řidiči radost nemají, zato děti ano. Poradí si s každou
kupou sněhu. Proto jsme neváhali a vyrazili jsme s kluzáky na
místní „sjezdovku“/malé hřiště/, kde jsme si to všichni náramně
užili! Nyní se připravujeme na karneval a společně se těšíme na
další akce, které nás čekají v MATEŘSKÉ ŠKOLE. Plánované akce:
březen – duben - vynášení a pálení MORENY, vítání jara, VELIKONOCE, zápis do MŠ, kino – Hustopeče.
Winterová Lenka - vedoucí učitelka

Interaktivní tabule v MŠ
Do začátku školního roku vstoupila mateřská škola s novým technickým pomocníkem – interaktivní tabulí. Tato vymoženost sloužící k moderní výuce se po čase stala velmi využívaným prvkem
v našem edukačním procesu. Paní učitelky musely nejprve projít
odborným školením, ve kterém se naučily jak s tabulí pracovat
a také jak vytvořit základní programy, kterými naše děti vzdělávají.
Nyní se snažíme ke každému tématu vytvářet didaktické materiály,
pomocí kterých děti získávají o souvislostech názorné představy
a navíc jsou schopné díky svým technickým základům plnit různá
pracovní cvičení- logického, matematického, jazykového, grafomotorického a jiného rázu.
Věříme, že využíváním interaktivní tabule budou vědomosti
a dovednosti našich dětí stoupat mnohem výš, než kdybychom
tohoto pomocníka neměli.
Bc. Hana Kurková

Návštěva Divadla
Bolka Polívky
Děti ze Základní školy a Mateřské školy v Šakvicích se zúčastnily
představení v Divadle Bolka Polívky „Kamarádi na hradě“. Představení přineslo řadu překvapení v podobě bezhlavého rytíře nebo
Bílé paní. Děti se zajímavou formou naučily něco z historie, o umění pozdravit a poděkovat, ale také si připomněly jak se chovat,
a to nejen v pohádce. Postava nevychovaného kamaráda byla všem
dětem k smíchu a bylo opravdu o čem přemýšlet.
Magdalena Francová

Zápis budoucích prvňáčků

Den hlavolamů a rébusů ve ŠD
Dne 30.1.2013 jsme měli ve školní družině „Den hlavolamů
a rébusů“. Děti dostaly různé úkoly (spojovačky, bludiště,
křížovky, doplňovačky a početní úkoly), které byly rozděleny
dle obtížnosti. Dětem se pěkně „kouřilo“ z hlavy. Poté jsme si
ukázali několik hlavolamů ze sirek a nakonec jsme si řekli spoustu hádanek. Odpoledne se nám vydařilo a určitě si zase někdy
podobnou akci zopakujeme.

4

Letos provázely děti zápisem do 1. třídy postavy z pohádky Princ
a Večernice. Zápis probíhal v tělocvičně ZŠ a MŠ Šakvice. Děti procházely jednotlivá stanoviště a snažily se splněním zadaných úkolů
sesbírat co nejvíce ozdob na svou královskou korunu.
U Slunečníka se malovalo, Větrník vyzkoušel mrštnost a obratnost,
Měsíčník svým paprskem dohlížel na počítání a Večernice se starala
o to, aby dětské ručičky nezahálely. Čaroděj Mrakomor sledoval, jak
děti drží tužku a princi Velenovi se na obrázku z pohádky pomíchaly postavy, a tak mu malé princezny a malí princové radili, kam je
má správně umístit.
Pokud měli budoucí prvňáčci ze zápisu strach, jistě se jejich obavy
záhy rozplynuly, a oni si svůj velký den naplno užili.
Společně jsme tedy prožili jedno pohádkové odpoledne a teď už
nezbývá, než se těšit na setkání s jedenácti princi a princeznami
v září.
MgA. Miroslav Brúček

ZŠ a MŠ
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Beseda se spisovatelem
J. Svitákem
V polovině ledna měli žáci naší školy příležitost pobesedovat si
se skutečným spisovatelem. Jan Sviták pochází z Holešova a ve
svém mladém věku napsal už několik knih pro děti. Jeho příběhy jsou tajemné i strašidelné a jeden takový příběh přečetl
dětem z knihy Čertovo kopyto.
Pak nastal čas pro všetečné otázky i zajímavé odpovědi. Dověděli jsme se nejen to, že autor začal psát o tajemnu už v devíti
letech, ale třeba také překvapivou informaci o čertově srdci.
Čerti prý nemají své srdce v hrudi, ale mají je ukryté právě ve
svém kopytě. Otázky měl i spisovatel, a tak se žáci museli trochu zamyslet a odpovídat. Třeba na to, co a proč čtou, co je to
fantazie, jak se dá rozvíjet, či kde ji v běžném životě využívají.
Beseda se všem moc líbila.
Mgr. Radmila Jurkovičová

Výroba Valentýnských
přáníček
V prvním únorovém týdnu jsme
se v družině dali do výroby Valentýnských přáníček. Dětem šla práce pěkně od ruky. Vyrobili jsme
opravdu krásná přáníčka, která
jsme pak věnovali nejen svým
maminkám, tatínkům, ale třeba
i svým tajným láskám.
Markéta Bílková

POHÁDKA

POHÁDKOVÝ ZÁPIS
do 1. třídy ZŠ a MŠ Šakvice
pro šk.r. 2013-2014.
A POHÁDKOVÝ opravdu BYL! Vše se odehrávalo ve ST - 30.1.2013 od
15.OO v budově školy na 2 místech. 13 budoucích PRVŇÁČKŮ plnilo
úkoly a předvedlo své dovednosti v TĚLOCVIČNĚ, zatímco jejich RODIČE
v 1.patře ve 3.TŘÍDĚ s ŘŠ Mgr.A. Rohrerovou vyplňovali potřebné doklady dětí. A co se dělo v tělocvičně? Děti jednotlivě, v klidu, se žádným
spěchem plnily u 6-ti STANOVIŠŤ zadané úkoly. 5 učitelek a 1 učitel byli
rozmístěni po celé ploše tělocvičny a převlečeni za hl.POSTAVY ze známé pohádky „PRINC a VEČERNICE“.(Pro všechny víc zajímavé a zábavné.)
MRAKOMOR, PRINC VELEN, VEČERNICE, MĚSÍČNÍK, VĚTRNÍK, SLUNEČNÍK.
Výsledky dovedností se pečlivě, jmenovitě zaznamenávaly. CHvíli jsem
poseděla u „měsíčníku“, kde se zjištovaly - MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY (poznávání geometrických tvarů, hromádky předmětů-co je víc, co
méně, paměťové počítání.) „Větrník“ zase zaznamenával OBRATNOST a
POHYBOVOU AKTIVITU předškoláků. (Stanoviště nápadité, neboť vítr je
také obratný a rychlý). Jedna p. uklízečka děti „v akci“ - fotila.
Mezi tím pracovala ve své třídě ŠD a dole 1 odděl. MŠ, tudíž ostatní provoz školy byl zajištěn.
Ale co mě nejvíce překvapilo - KLID, ŽÁDNÝ zbytečný ruch, jako kdyby
žádný zápis ani nebyl. A vkusně vyzdobené chodby i třídy. Prostě podle
mne - bezva zorganizované. Nu a každý SKOROŽÁČEK si odnášel ze zápisu PAMĚTNÍ LIST! Ptáte se KOLIK jich bude sedět v září v lavicích PRVNÍ
TŘÍDY? To je na ROZHODNUTÍ ředitelství školy, které posoudí výsledky ze
záznamů od stanovišť.
Ach „JO“...........při dopsání článku jsem si jenom povzdechla a ZAVZPOMÍNALA, jak už je to DÁVNO, co jsem sama začala chodit do školy. A na
doby, kdy jsem jako pracovník ve školství (24 let) také „zažívala“ - ZÁPISY.
Ale byly jiné, jednodušší, ne tak nápadité. A ve třídách bývalo i přes 30
dětí.
- Buch.-

Hrdinný pirát Gruntorád

Kdysi dávno se po mořích plavil prapodivný pirát. Nikdo vlastně
nevěděl, jak se jmenoval, ale jeho posádka mu říkala Kapitán Gruntorád.
Bodejť by ne. Byl to ten nejčistotnější pirát pod sluncem. Na jeho lodi
se muselo všechno čistotou jen blýskat. Jeho piráti denně drhli palubu a pak ji mazali pastou na parkety. Kvůli tomu pak za bouří museli
nosit boty s přísavkami, aby se po palubě, jako po obří klouzačce,
nesklouzli rovnou do rozbouřených vln.
Gruntorád byl postrachem všech obyčejných námořníků. Když
jeho loď přepadla jinou, Gruntorád všem porobeným námořníkům
nechal vyčistit uši, ostříhat nehty a vousy a umýt mýdlem ruce a
nohy. Námořníky, kteří žvýkali tabák rovnou posazoval do záchranných člunů a nechával napospas širému oceánu. Takový to byl nelida.
Jednou, když lezl po provazovém žebříku ze člunu na svou šalupu,
zakousl se mu do dřevěné nohy žralok. Zřejmě netušil co od Gruntoráda může očekávat, jinak by jistě co nejrychleji odplaval do dalekých pustin ledového oceánu.

MOUDRA

Kapitán vytáhnul žraloka
na své noze až na palubu,
tam se na žraloka vrhli
jeho námořníci, do
tlamy mu dali soudek
od rumu, aby chřtán
nemohl zavřít. Rýžovými
kartáči a zubní pastou pak
vyčistili všechny zuby do
posledního a pustili ho pro
výstrahu zpět do moře.
Kapitán Gruntorád se zařekl, že bude vždy bojovat se špínou a nepořádkem a bude se plavit po mořích tak dlouho, dokud na nich bude k
nalezení nepořádek a námořníci se špínou za ušima. A že lidé nikdy
nepřestali házet odpadky do moře a že leckdo si stále ještě nerad
myje uši, plaví se kapitán Gruntorád po všech světových oceánech
dodnes.
Soňa Francová

Dobré víno tvoří dobrou krev, dobrá krev je předpokladem
dobré nálady, dobrá nálada přináší dobré myšlenky, dobré
myšlenky dávají vzniknout dobrým skutkům, dobré skutky
dělají ČLOVĚKA - ČLOVĚKEM.

Falešný přítel je horší jak nepřítel, protože
nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.
opsáno z internetu - Marie Albrechtová
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Noskova kronika - 3.díl - Novokřtěnci
… Zřejmo z toho (z uvedených listinných zápisů), že nedlouho před
tím, v husitských válkách neb až po nich zpustošena ves a opuštěná
Czíczowice opět byla osazena, ale lidem německým, který počal ves
nazívati „Ssakwicz“ – a že bylo dosud staré jméno vesnice ještě běžnější a takřka úřední. Později teprv vymizelo z paměti a z listin. Osada
zůstala na století německou, jen ve farních a poštovních indeksích
zachovalo se ještě staré jméno…
…Tvrz snad ve válce zbořená nikdy vice obnovena nebyla; na jejím
místě snad později zřízena krčma, která co hospoda obecní do r. 1824
stála pod kostelem, kde dosud viděti obecní sklep pod bývalým starým hřbitovem kolem kostela.Máme dále za to, že dosud zachovaný,
uvnitř gotický presbytář s krásným goticky ozdobeným sanctuariem
na straně evangelia, jest pozůstatkem kostela z doby starší.
Pan Jan z Lipé na Hodoníně a na Krumlově přál vůbec akatolíkům... Za
jeho vladaření na Hodonínském panství nacházíme v českých vesnicích četné sbory hlavně Boleslavských bratří, v německých, jako Šakvice tehdy byly, hojně luteránů augsburkského vyznání.
Vedle nich usadily se na celé jihovýchodní Moravě sekty i jiné, z nichž
nejpamátnější jest pro nás „Obec Novokřtěnská“, vzniklá hned v počátku reformace Luterově. Dle hlavního článku víry své, že křest dětí jest
neplatným, dostalo se jím jméno „Novotianů“ neb „Novokřtěnců“.
Ve Švýcařích, zejmena ve Valdshutu bylo jejich první sídlo; tu pronásledováni jak od luteránů, tak i od zvinglianů, musili okolo r. 1521
vystěhovati se. Jedni šli k Rýnu, kde pod vůdci svými Mathisonem
a Bocklsonem opanovali město Münster, prováděli tam hnusné vraždy na katolících i protestantech, zavedli bohaprázdný život, loupili,
pustošili, prznili a hanobili, díla umění a vědy níčili, až konečně město
1535 dobyto a Bocklson odpraven.
Druzí obrátili se do Rakous, do Čech, hlavně však na Moravu, kde
založili sobě v krátkosti značný počet společných domů „kuchyně neb
Haushaben“ řečených. Povahy pokojné, střídmé, nikdy k odporu neb
násilí se klonící, vedení brzo k práci na uhájení života nutné, lišili se
nápadně od novokřtěnců v porynských zemích, roty to surové a shovadilé.
Původně provozovali jen různá řemesla a vynikali nad jiné pilností,
pracovitostí, střídmostí a svědomitostí svou, jakož i znamenitou zručnosti. Jejich výrobky, zejmena nože, přízové zboží, hodiny a hrnčířské
nádoby, po nich toufarské nazývané po dnes, sítě a mlynářské potřeby, počítány v zemi k nejlepším a všude i daleko hledaným. Záhy ale
potřebou vedení k pracím hospodářským i vinohradnictví, k vedení
živností mlynářských a ku zřízení hojných koupelí, jakož i k provozování lékařství. Pro svou věrnost, spolehlivost a poctivou práci od vrchnosti hojně brány na dvory, k mlékařství, ku správě sklepů vinných
a mlýnů.
Jinak zase přísná odloučenost od světa, jejich náboženské přeceňování sebe, společná výchova dětí od rodičů odloučených, jejich až do
krajnosti provedený formalism, jakož i často utrpené příkoří a pronásledovaní, učinily z nich lid drsný, nedůvěřivý a odpudlivý, k čemuž
přispěl ještě jejich život komunisticko-patriarchální, v němž pohybovali se jednotlivci jako mrtví strojové...

Tři holky
Karolína Polominiová, žákyně 6.B - ZŠ Hustopeče - Komenského
Terezie Pavlíčková, žákyně 7.B - ZŠ Hustopeče - Nádražní
Adéla Režná, žákyně 7.B - ZŠ Hustopeče - Nádražní
Na základě aviza dne 28.1.2013 od p.starostky jsem druhý den vzala
kolo a jela na ul.Novou trochu „vyzpovídat“ Karolínku. A ta mi řekla,
že společně s kamarádkami se loni o vel. prázdninách zeptaly naší p.
starostky - JAKOU BY MOHLY UDĚLAT UŽITEČNOU BRIGÁDU ? Ta jim
poradila - ÚKLID PARKU ISIDOR.
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Až na nepatrné výjimky byli novokřtěnci samí Němci ze Švýcar, Bavor,
Tirol a Štyrska a t.d. kteří ve svých domovech pro víru svou netrpení
a pronásledovaní, po celou řadu let vzdor různým překážkám ve větším nebo menším počtu se přistěhovali na Moravu...
...převalná většina novokřtenců přijala jméno „huterových bratří“
a založena ještě téhož roku 1533 nová kuchyň huterských bratří
v blízkých Šakvicích, dědině to pána Jana z Lipé.
Jakub Hueter obecně uznán nejvyšším jejich pastýřem a Šakvice, sídlo
jeho, na nějakou dobu střediskem celé novokřtenské obce na Moravě,
kde odbývany jich konventy...
Sotva ale v Šakvicích potřebná obydli byli postavili a v nich po několik
teprv neděl přebývali, již zakusiti jim bylo r. 1535 první, ale nad míru
kruté pronásledování. Vypuzeni ze svých domů musili všichni, nemocní, staří a malé dětí po několik neděl přebývati pod širým nebem na
ladech poblíž vesnice Stahrnic (dávno zaniklé) pod Loslinky Šakvickými u Dyje ale již na půdě panů z Lichtenšteina, dosud jim přejících...
Novokřtenci s velkou zálibou skládali písně; kdo uměl vůbec čísti,
sebral jich vždy plnou knihu. Julius Feifalih uveřejnil takovou píseň
arciť německou, vztahující se ku právě popsanému pronásledování z
r. 1535 a k Šakvicím. Podáváme ji německy doslovně: ...(zde bohužel
píseň psána „švabachem“, tzn. neodbornému oku nečitelná)...
Celý rok potrvalo pronásledování; konečně směli opět na stará místa
svá navrátiti se a nové kuchyně zakládati...
Když v pondělí po neděli lotare 1545 z Prahy opět došlo císařské nařízení, aby novokřtenci z Moravy celé se vystěhovali, a dána jim lhuta
jen do dne sv. Kunigundy, sestavili představení těchto k odvrácení
takového neštěstí, pamětní spis, ve kterém promluvili prvé o některých základních bodech svého učení, objasnili vše zařízeni obce, konventů, i náhledy své s daní a vrchnosti a t. d. a předložili spis moravským stavům, jako své ospravedlnění...
R. 1547 počíná však pro ně opět doba plná žalu a utrpení; ze svých
příbytků násilím vypuzeni, oloupeni o svůj majetek, sotva bídně zásobeni potravou nejnutnější, honěni byli v houfech z Moravy do Uher
a do Rakous a odtuď zase zpět, přebývali r. 1548 nuzně v lesích a podzemních dírách, hlavně v okolí Palavských hor, pronásledováni lidem
paně maršalkovým a to z jeho nařízení jako hejtmana zemského...
Vypuzení z počátku ze Šakvic uložili a poschovali pro lepší jak doufali
budoucnost něco zboží v domě jakéhos Festla v Šakvicích. Tu vpadl nezdara zlý, syn starého Hanse Badra se soudruhy svými do onoho domu a odnesli vše za bílého dne a bez odporu. Sám rychtář byl
s ními, a do jeho domu pobrané věci z velké částipřenešeno, aby to
přes noc u sebe choval. Krásný to rychtář! K hanbě jeho zakročili jiní,
škůdce všechny zjímali až na jednoho uprchlého. Zajatci odvedeni na
zámek Hodonský k potrestání. Novokřtenci ale nedostali již ničeho
zpět – uvázlo vše v poctivých rukou – úřadů! ...
Kuchyň novokřtenská v Šakvicích zanikla...kdežto...po 30 letech opět
v Šakvicích se rozvine.
zpracovala -fra-

Takže HOLKY vzaly hrábě, od OÚ dostaly igel. pytle, celý park pohrabaly, listí a ostatní odpadky naplnily do pytlů, které pak pracovníci OÚ
odvezli. Nevím, zda holky zametly i kruhový betonový plácek? Na to
jsem se zapomněla zeptat.
Tento ÚKLID PARKU provedly asi 3x. 2x ještě na PODZIM loňského roku,
kdy bylo napadaného listí nejvíce. A tak vlastně POMOHLY ulehčit práci pracovníkům OÚ. Karolínka řekla, že tuto brigádu zkusí s kamarádkama možná ještě ZOPAKOVAT!
A PROTO si myslíme, že PRÁCE těchto TŘÍ - H O L E K si ZASLOUŽÍ PODĚKOVÁNÍ!
- Buch.-
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Život v obci / Na závěr
Pozvánka na bodování a košt vína
Český zahrádkářský svaz Šakvice zve všechny milovníky a příznivce
dobrého vína na tradiční velikonoční košt vína, který se koná v neděli,
31. března 2013 od 10:00 hod. v sále místní Sokolovny.
Současně zveme všechny odborníky na bodování vín, které se uskuteční v sobotu, 23. března 2013 od 14:00 hod. opět v místní Sokolovně.
Šakvičtí zahrádkáři také prosí všechny vinaře, aby podpořili tuto tradiční
akci a poskytli na výstavu vzorky svých vín – dvě sedmičky od každého
vzorku. Víno je možné předat kterémukoliv zahrádkáři v týdnu od pondělí 18.3. do 22.3. nebo přinést přímo do místní Sokolovny ve čtvrtek
21.3. a v pátek 22.3. po 18. hodině.
Za poskytnutá vína všem děkujeme.

Český zahrádkářský svaz
V souvislosti s blížícím se 50. výročím založení místní organizace Českého
zahrádkářského svazu Šakvice se šakvičtí zahrádkáři obrací na všechny
občany s prosbou o zapůjčení fotografií z akcí, pořádaných v minulosti ČZS
Šakvice anebo dokumentujícími činnost zahrádkářů od založení do současnosti.
Vybrané fotografie budou naskenovány do digitální podoby a plánuje
se jejich zveřejnění na internetových stránkách obce Šakvice, popřípadě
vystavení pořízených kopií na tradičních koštech vín.
Fotografie shromažďuje pan Miroslav Svoboda, Přívozní 338, tel. 724 222
528.
Bc. Miroslav Svoboda

Krojový ples

Vzpomínka na
Emanuela M. Petrželu
Každý z nás je neopakovatelný jedinec. Přicházíme na tuto zemi, abychom
poznali její krásy a poučení, rozdávat radost, moudrost, vlídnost a lásku.
Každý z nás je obdařen talentem, který v nás dřímá a čeká na objevení. Mnozí
z nás projdou životem bez toho, aby v sobě objevili vlohy, které jim dal Stvořitel. Chodí se sklopenou hlavou a nevidí sluncem ozářený kraj, modrou oblohu,
nadýchané mráčky, necítí vůni květin, nepodarují svůj úsměv jinému člověku.
Malíř, grafik a výtvarník E. M. Petržela však takový nebyl. Znal cenu života. Narodil se v Prostějově (dne 21. 6. 1934) a do Šakvic se přistěhoval v r. 1979. Brzy po
svém příchodu vstupuje do podvědomí výtvarného dění na jihu Moravy a stává se jeho součástí. Tady se zrodila jeho hluboká láska k tomuto kraji i lidem.
E. M. Petržela představuje širokou paletu žánrů. Na prvním místě stojí krajinářství, kytice, figurální tvorba, postřehy ze života prostých lidí v Podpálaví,
rybářů, vinařů i krojovaných dívek a šohajů. Převažující v jeho tvorbě je suchý
pastel, holandský pastel, kombinovaná technika, olejomalba. Zabýval se kresbou, grafikou, dekorativní malbou, monumentální nástěnnou malbou, knižní
a novinářskou ilustrací a výtvarnou architekturou. Najdeme i obrazy z jeho studijních cest na Kubu i po Střední Asii. Jeho obrazy jsou v majetku různých galerií, veřejných institucí i soukromých sběratelů po celém území České i Slovenské
republiky, najdeme je i na Novém Zélandě.
Byl členem Sdružení výtvarníků i členem Hustopečských výtvarníků, se kterými
pravidelně své obrazy vystavoval. Jeho obrazy můžeme vidět na zdejším Obecním úřadě. Najdeme návrhy šakvického kostela na skleničkách, obecní pečeť,
medaile, diplomy, plakáty, blahopřání k narozeninám a svatbám.
Na jedné z výstav v r. 1997 se sám malíř vyznává:
„Líbeznost zdejšího kraje, jeho malebnost i rázovitost, jeho nenapodobitelná
atmosféra, to jsou základy mé tvorby. Snažím se uchovat neotřelý pohled,
abych vyjádřil vše, co ve mně probouzí jako v člověku i jako malíři.
Každá procházka kolem Dyje, v lukách, v bažinách, k jezerům i jezírkům zvláštních jmen, atmosféru, to všechno vyvolává silné rozechvění a touhu toto zaznamenat, jako vyznání srdce, okouzlené neotřelou krásou panenské přírody.
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Stejně tak silně, s teplou přítulností zní písničky Slovácka i Podluží – z vinohradů a sklípků. Svojí čistotou a lahodností, jako by se předháněly s tím
sladkým mokem, který jako slunce i krev této země, září v pohárcích...
Mnohé z krásy již zmizelo pod hladinou jezer a já, někdy s pocitem marnosti, se snažím udržet krok, abych to co zůstalo z minulosti pod Palavou
namaloval, za všechno, co mi tento kraj dal a ve vzpomínkách vracím, co
již není, ale v srdci zůstalo a tak postavil nehynoucí pomník kráse, přírodě i domovu. Cítím to jako povinnost i odkaz generaci minulé, současné
i budoucí a taky – své profesi...
Osamělé tůně Sajlovky, Ponza, Čapí a Křivé jezero, to vše zdobené horou
Venušinou, louky ztrácející se v proudech stříbrného opasku Dyje, která
stokráte proměněná, zůstane jedinou pravdou věků v tomto kraji...
To je moje Jižní Morava jak ji cítím a vidím, jak ji vkládám do barev obrázků jako zlomek díků za vše, co mi dala a dává štědrou dlaní. Jsou pocity
a okamžiky které nejsme schopni vyslovit – jen namalovat.

Čím víc se dovede malíř přiblížit k srdci člověka, čím víc dovede dát lidem
do duše krásu, tím víc si může říci: „Nežiji nadarmo!“... A v tom je vlastně
smysl a pravé poslání lidské existence, ať již je člověk čímkoliv. Zanechat
za sebou kus poctivé práce trvalé hodnoty!“
Často a rád přijímal návštěvy svých přátel výtvarníků, malířů, sochařů, hudebníků i spisovatelů, kteří jej neopouštěli ani v době jeho dlouhé
a zhoubné nemoci. Už jej nikdy nespatříme sedět na břehu jezera a s obdivem pozorovat Palavu, jak při zapadajícím slunci v doprovodu červánků
prohlíží svůj obraz ve vodě ve večerním smrákání. Jeho život se uzavřel
před deseti lety dne 16. 2. 2003, ale svou stopu, která vydává přesvědčivé
svědectví o lásce k lidem a kraji zde přesvědčivě zanechal.
Helena Jandeková, Zuzana Francová

Šakvický zpravodaj najdete na internetové adrese www.sakvice.cz . Své příspěvky můžete zasílat na adresu: knihovna.sakvice@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla je 15. 5. 2013. Těšíme se na vaše příspěvky.
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