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ZPRAVODAJ
Číslo 02/2013

Redakční rada a zastupitelstvo obce přejí všem občanům
slunečné léto a dětem šťastně prožité prázdniny.

JIHOMORAVSKOU VESNICÍ ROKU 2013
SE STALA OBEC ŠAKVICE
Vážení občané,
naše obec se přihlásila do soutěže Vesnice roku a podařilo
se nám získat nejvyšší ocenění
- zlatou stuhu a celkové vítězství v krajském kole.
V této soutěži se sleduje úroveň
společenského života v obci,
aktivity občanů, celkový obraz
vesnice, občanská vybavenost
a infrastruktura, spolupráce
s podnikateli v obci, veřejná
prostranství, péče o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také
koncepční dokumenty obce.

ec Šakvice
Šakvi
akkv
kvvi

Naše vítězství si všichni oslavíme 17. 8. 2013 v Šakvicích. Tato
oslava bude patřit Vám všem.
Navštíví nás zástupci kraje,
ministerstva, soutěžících obcí
a bude nám oficiálně předáno
ocenění, které bude spojeno
s kulturní oslavou a pohoštěním
pro všechny naše hosty i občany.
Vítězstvím v krajském kole to
pro nás nekončí, protože jsme
postoupili do celostátního kola,
které proběhne od 1. do 7. září
tohoto roku.
Velké poděkování patří všem
občanům a především těm,
kteří se podíleli na přípravách
a zasloužili se o vynikající výsledek v této soutěži.
Drahomíra Dirgasová,
starostka obce.

V
v Šakvicích
kvicíc
viiccí

PROGRAM
13.00
Prezentace hostů, DH Túfaranka
14.00
Slavnostní zahájení
Křesťanská folková skupina
„Srdce“ ze Šakvic
Ocenění soutěže „Krajáč“
Labutí jezero
Předání diplomů
FS Hanýsek ze Šakvic
Předání stuh
FS Hanýsek ze Šakvic
Předání zlaté stuhy
17.00
Slavnostní ukončení oficiální části programu
po 17.00 následuje další program:
DH Túfaranka, CM Šmytec,
Kadet Starovičky, taneční zábava

www.sakvice.cz
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Obec informuje

OBEC INFORMUJE
Výsledky
krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 v Programu
obnovy venkova v Jihomoravském kraji.
Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 v Jihomoravském kraji
se stala a Zlatou stuhu získala obec Šakvice, okres Břeclav

NOVÉ PRVKY NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
Na dětském hřišti byly zbudovány nové prvky:
kolotoč, housenka, šplhací sestava, lanová dráha, dvě houpadla na pružině. Prvky dodala firma Bonita Group Service s r.o., Tišnov, částka 149
629,- Kč.

Stuhy:
• Modrou stuhu za společenský život uděluje komise městysu Křtiny,
okres Blansko
• Bílou stuhu za činnost mládeže uděluje komise obci Starý Poddvorov,
okres Hodonín
• Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí uděluje komise obci
Unkovice, okres Brno-venkov
• Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu uděluje
komise obci Ratíškovice, okres Hodonín
Cenu naděje pro živý venkov uděluje komise obci Moravské Knínice, okres
Brno-venkov
• Diplom za vzorné vedení kroniky uděluje komise obci Vrbice,
okres Břeclav
• Diplom za vzorné vedení obecní knihovny uděluje komise obci Petrovice,
okres Blansko
• Diplom za rozvíjení lidových tradic uděluje komise obci Moravské
Knínice, okres Brno-venkov
• Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) - neudělen
• Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce obci - neudělen
Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova uděluje komise
• Kategorie A (obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů
a památek místního významu) – obci Chvalovice, okres Znojmo
– za obnovu stavby Kaplička u studánky
• Kategorie C (nové venkovské stavby) – městysu Křtiny, okres Blansko
– za stavbu Mateřské a základní školy Křtiny
Mimořádné ocenění uděluje komise:
• za realizaci přeshraniční spolupráce - obci Hnanice, okres Znojmo
• za podporu rekreačního využití krajiny - obci Jevišovka, okres Břeclav
• za aktivní zapojení seniorů do života obce - obci Dolní Dunajovice,
okres Břeclav
• za dokumentaci místní etnokulturní tradice - obci Věteřov,
okres Hodonín
• za propojení historie a současnosti - obci Telnice, okres Brno - venkov
• za příkladnou venkovskou pospolitost - obci Rudka, okres Brno-venkov
Čestné uznání:
• Čestné uznání za rozvoj obce - uděluje komise obciPetrovice,
okres Blansko
JIHOMORAVSKÝ KRAJÁČ (tradiční místní pokrm) - nepovinná kategorie
vyhlášená hejtmanem Jihomoravského kraje, ve které bylo přihlášeno
5 obcí:
• 1. místo – obec Ratíškovice, okres Hodonín – Ratíškovský trojboj
• 2. místo – obec Unkovice, okres Brno-venkov – Bramborové knedlíky
plněné škvarky, uzeným masem, se zelím a cibulkou
• 3. místo – obec Starý Poddvorov , okres Hodonín – Kuřincové pěry
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VÝMĚNA OKEN V KINORESTAURANTU
V budově kinorestaurantu Šakvice byla provedena výměna oken a dveří. Akci provedla firma PRAMOS Šitbořice, částka 84 288,- Kč.

PERGOLA NA ŠKOLNÍM DVOŘE
Na školním dvoře byla zhotovena dřevěná pergola včetně posezení pro děti. Akci provedla firma
Truhlářství Píža, Hrušky, částka 133 463,- Kč.
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OBECNÍ GEOPORTÁL
Na webových stránkách naší obce jsme rozšířili obecní Geoportál o pasport hydrantů a hrobových míst :
http://www.geosense.cz/geoportal/sakvice/
1) Pasport - hroby 2) Pasport – hydranty
3) Zajímavosti a turistika – virtuální prohlídka obce
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Obec informuje /ZŠ a MŠ
TŘÍDĚNÍ A SVOZ BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÉHO ODPADU
V OBCI ŠAKVICE
Naše obec zavádí pro občany novou službu – třídění a svoz biologicky rozložitelných odpadů, jako je rostlinný odpad z údržby zeleně, ze zahrádek, z kuchyní apod. Svoz bude prováděn společností
Hantály a.s. 1x za 14 dnů. První svoz bude uskutečněn 11. 7. 2013.
Na obecním úřadě jsou k vyzvednutí nové popelnice o objemu
120 litrů, které budou zapůjčeny zdarma po podpisu Smlouvy o
vypůjčce. Poplatek za svoz bioodpadu se neplatí – je součástí
poplatku TKO.
Drahomíra Dirgasová - starostka

DOMY SENIORŮ ŠAKVICE
V Proluce mezi ulicemi Hlavní a Dlouhá začala výstavba developerského projektu Domy seniorů Šakvice. Bude se jednat o bydlení pro seniory, které plně splňuje současné požadavky na bydlení
pro tuto skupinu osob, všechny byty jsou bezbariérové. V objektu
bude ordinace lékaře, společenská místnost se zimní zahradou
a krbem, stálý správce, hospodyně např. pro praní a žehlení prádla,
úklid byty, nákupy a podobně, možnost objednávky obědů až do
bytu.
Bytové jednotky jsou koncipovány jako plnohodnotné bydlení,
dispozice bytů bude 1+kk a 2+kk, kde součástí každého bytu je
předsíňka, pokoj s kuchyňským koutem (bude vybaveno kuch. linkou a el. varnou deskou), spací kout, šatna, koupelna se sprchovým
koutem, umyvadlem a WC. Každý byt bude mít svůj balkon nebo
předzahrádku.Projekt bude dokončen v říjnu 2014.
Projekt Domy seniorů je projektován a bude povolen a zkolaudován jako dům s byty se zvláštním určením. Podle platných zákonů
může takový dům, respektive byt v takovém domě, obývat pouze
člověk pobírající starobní důchod nebo dávku obdobnou – důchod
invalidní. Byt může vlastnit kterýkoliv z našich spoluobčanů, např.
Vaše děti, ale užívat jednotku může pouze a jen senior.
Financování je možno standardní cestou, tedy včetně hypotečního
úvěrů nebo úvěru ze stavebního spoření. Cenově se byty pohybují
od 1.327.162,- Kč do 2.006.551,-Kč.
Po zakoupení bytové jednotky do osobního vlastnictví se poté již
hradí jen spotřebované energie a využité služby z nabídky správy
objektu.
Investorem je společnost Domy seniorů beta, s.r.o., kompletní informace na www.domysenioru.cz nebo na telefonu 734 799 393.
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Libor Kulda

ŠKOLNÍ OKÉNKO

VÝLET NA PÁLAVU
Letošní Den Země oslavili žáci i učitelé naší školy výletem na
Pálavu. Autobus nás dovezl do Dolních Věstonic a dál už jsme
šlapali pěšky na Dívčí hrad. Počasí nemohlo být krásnější, les
byl plný kvetoucích rostlin a výhledy do daleka byly překrásné. V cíli naší cesty jsme posvačili a děti si zahrály několik
her. Zpáteční cesta uběhla rychle, a tak nám před příjezdem
autobusu zbylo i trochu času na vyzkoušení houpaček a průlezek v dětském koutku. Výlet jsme si všichni užili.
Radmila Jurkovičová
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PLAVECKÉ ZÁVODY

DEN ZEMĚ

Každým rokem žáci naší školy mají povinný plavecký výcvik v Plavecké škole Hustopeče.
Tento výcvik je ukončen plaveckými závody žáků třetích tříd. Jelikož jsme neúplná základní škola, máme možnost na závody vzít
i žáky čtvrtých tříd. Vybráni byli žáci, kteří zaplavali s nejlepším
časem v posledních hodinách plaveckého výcviku. Školu reprezentovali Andrea Lacinová, David Svoboda, Lubomír Eliáš a Karina Šenkýřová. Soutěžilo se v plavání jednotlivců dívek a chlapců
a ve štafetě. Žáci přivezli pěkné výsledky. Ve štafetě se umístnili
z 22 škol na 7. místě. V plavání kategorii chlapců z celkového
počtu 46 chlapců obsadil David Svoboda 4. místo, Lubomír Eliáš 14. místo. V kategoriidívek z 42 závodnic obsadila Andrea
Lacinová 27. místo a Karina Šenkýřová 29.- 30. místo. Blahopřejeme!!!
Alena Rohrerová

V pondělí 22. dubna jsme ve školce odstartovali týden s projektem Den Země, aneb máme rádi přírodu. V počátečním diskuzním kruhu jsme se s dětmi shodli na faktu, že největším darem,
jaký můžeme přírodě v tak významný den poskytnout, je pomoc
s odstraněním věcí - odpadků, které do ní nepatří. Počasí nám připravilo krásný slunečný den a proto jsme se s pytli v rukou vydali
vstříc věcem, které lidé z pohodlnosti odhodili raději do přírody,
než do koše. Děti byly báječné. Veškeré, byť i drobné odpadky
s vervou házely do pytlů, které se během cesty od školy, přes
malé hřiště na ulici Přívozní, Úvoz až na velké hřiště naplnily tak,
že se nám na hřišti většina z nich přecpáním roztrhla. Děti měly
pocit zadostiučinění a my s nimi.
V následujících dnech jsme se naučili třídit odpad do správných
kontejnerů a abychom v našem úsilí pokračovali, tři malé kontejnery jsme si vyrobili i do třídy. Celý projekt jsme ukončili na hřišti
soutěží vědomostí z oblasti fauny, flóry, obyvatelstva a třídění
odpadu, odkud si děti odnesly diplom a sladkou odměnu.
Hana Kurková

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Žáci si připomněli pravidla silničního provozu a po úspěšném
zvládnutí testu, získali průkaz cyklisty. Bohužel při praktické
části moc nepřálo počasí, ale i tak si všichni vyzkoušeli jízdu
zručnosti.

Škola v přírodě
Letos jsme vyrazili po stopách mocného rodu Liechtensteinů.
Přestože počasí nám moc nepřálo, podívali jsme se k Pohansku, kde jsme si nakreslili strašidýlko. V noční hře jsme získávali šifru k rozluštění pověsti „Jak přišli Liechtensteinové ke
svému jménu“. Pomocí buzoly jsme druhý den dorazili k Janohradu, lodičkou se svezli k minaretu a odolávali strašidelným
nástrahám v zámecké grottě. Uprostřed týdne se na nás přece
jen usmálo sluníčko, tak jsme vyrazili na vyhlídku Apollonova
chrámu, kolem jízdáren Nové dvory ke Třem gráciím a zpátky
podél Mlýnského rybníka. Ve čtvrtek jsme navštívili Valtice,
před deštěm nás zachránil oběd v místní základní škole, kde
výborně vaří. Po návratu část dětí uspořádala „kampaň“ na
záchranu šneků, a taky jich spoustu nasbírala. Po náročném
balení a malé změně plánu jsme v pátek vyrazili do Břeclavi,
kde jsme hledali detaily budov zobrazené na fotkách. Pěknou
tečkou za školou v přírodě byla návštěva muzea u vodárny,
kde právě probíhá výstava Merkuru. Shlédli jsme několik hezkých exponátů a pak jsme se sami pokusili něco smontovat.
Jana Sedláčková

4

NOC S ANDERSENEM
V týdnu před Velikonocemi probíhala v naší škole tradiční Noc
s Andersenem. Ta letošní byla věnována ilustrátorce dětských
knih Heleně Zmatlíkové. Děti soupeřily na šesti stanovištích, kde
probíhaly různé soutěže na šikovnost a pozornost, ale zároveň si
procvičily i svůj sluch a paměť.
Po večeři jsme si v tělocvičně pořádně zaskotačili při diskotéce a
poté už se děti pomalu ukládaly ke spánku ve svých třídách, kde
se jim promítal film Děti z Bullerbynu.
Ráno jsme se pak rozešli domů, kde už jsme se mohli naplno
věnovat velikonočním přípravám. Užili jsme si krásné odpoledne
a noc a určitě si tuto akci zopakujeme i v následujících letech.

ZŠ a MŠ
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SOUTĚŽ Mladí tvůrci pro
Dunaj

MÁJOVÝ BĚH VĚSTONICEMI
- 1. kolo Zajícové ligy 2013

V letošním roce jsme se opět zúčastnili výtvarné soutěže Mladí
tvůrci pro Dunaj s tématem Zapoj se pro ryby.
Měli jsme za úkol vyrobit dílo vztahující se k vodě, k životu ve
vodě i kolem ní, které bude vyrobeno z přírodních materiálů
a musí být zakomponováno v přírodě.
Dali jsme se tedy do práce a vyrobili jsme krásné rybičky z listů,
které nám přinesly postup do užšího výběru a nyní netrpělivě
očekáváme konečné výsledky…

Vybraní žáci naší školy byli v pondělí 6. 5. 2013 na májovém běhu
Věstonicemi, který pořádala zdejší základní škola. Účastnili jsme
se ve třech věkových kategoriích. Přestože se naše škola atletických závodů zúčastnila poprvé, nebyly výsledky umístnění nejhorší.

Vedoucí vychovatelka ŠD Markéta Bílková

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Poslední dubnové dny byly všechny aktivity ve školce motivované čarodějnicemi. Paní učitelky uvedly čarodějnické téma,
osvětlily dětem tradici pálení čarodějnic. Některé děti si vybraly
omalovánky s čarodějnicí, některé děti si čarodějnici vyrobily a
také zapojily svoji fantazii a vymyslely čarodějnici jméno. Naučili
jsme se čarodějnická zaklínadla a hráli zajímavé čarodějnické hry.
Vše vyvrcholilo společným rejem malých čarodějnic a čarodějů.
Čarodějnický průvod po vesnici mířil k dětskému hřišti, kde si děti
za krásného počasí opekly špekáčky. Po naplnění bříšek už nic
nebránilo k čarodějnickým radovánkám.
Magdalena Francová

Mladší přípravka dívky
- Petra Šlorová
z 11 závodnic;

- 8. místo

Starší přípravka hoši
- Robin Ptáčník
- Lubomír Eliáš

z 24 závodníků

- 13. místo
- 14. místo

z 18 závodníků

- 13. místo

Mladší žáci hoši
- Adam Ptáčník
BLAHOPŘEJEME!!!

Alena Rohrerová

PO PAMÁTKÁCH
HLAVNÍHO MĚS TA

DEN MATEK 12. 5. 2013
Protože letošní školní akademie byla věnována hlavně maminkám, předvedly jim naše děti, jak by mohl vypadat ideální den
správné maminky…
Hned v prvním vystoupení se Berušky předháněly v tom, kdo
bude celý rok méně zlobit. K tomu ještě Motýlci slibovali, že
maminky ani vařit nemusí, že to zvládnou sami a maminky si
mohou třeba zatančit po domě. Inspirací jim byly choreografie
našich starších žáků 4. a 5. ročníku nebo tanečníků z družiny. Jak
si večer správně zacvičit předvedli maminkám zkušení atleti z 3.
– 5. ročníku. A taková pohádka před spaním s pořádným happy
endem chybět také nesmí. Pro jistotu jim žáci zahráli pohádky
rovnou dvě: Jak včelička zachránila králíčka (1. ročník) a Sněhurku (2. a 3. ročník). Na konci akademie jsme si společně zazpívali
písničku Děti ráje a spokojeně se rozešli, abychom se pokusili
podobný den mamince připravit – třeba hned zítra…

Začátkem května jsme se vydali s žáky 3. ročníku na školní výlet
do našeho hlavního města. Počasí nám ten den přálo. Prohlídka Prahy začala u sochy sv. Václava na Václavském náměstí. Poté
jsme se metrem a tramvají přesunuli k Petřínu. Lanová dráha nás
dopravila na kopec a tam už jsme šli pěkně „po svých“. Navštívili
jsme zrcadlové bludiště i Petřínskou rozhlednu. Petřínskými sady
jsme se krásnou vycházkou dostali až k Pražskému hradu, kde
jsme viděli výměnu stráží. Navštívili jsme katedrálu svatého Víta,
viděli Starý královský palác a prošli Zlatou uličkou až ke věži Daliborce, kde bylo dříve vězení. Uvnitř jsou vystaveny dobové mučicí nástroje a někteří odvážlivci si je dokonce chtěli i vyzkoušet. Po
zámeckých schodech jsme sešli kolem Valdštejnských zahrad ke
Karlovu mostu. Tam nás snad více než sochy zaujali různí kejklíři,
portrétisté a karikaturisté. Poté jsme se pomalu přesunuli na Staroměstské náměstí, abychom viděli další významnou pražskou
památku a to Staroměstský orloj. Na závěr si děti zadováděly na
dětském hřišti a k večeru jsme se vraceli plni nových zážitků spokojeni domů.
Jana Svobodová
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OSLAVA DNE DĚT Í
ŠKOLKOVOU
OLYMPIÁDOU

ZŠ a MŠ

Z ákladní škola
a Mat e řská škol a
Š akv ice slav í!

U příležitosti Dne dětí jsou připravovány různé společenské
a sportovní akce. My jsme se rozhodli svátek oslavit sportem.
Celý týden jsme se poctivě připravovali v projektu „VE ZDRAVÉM
TĚLE ZDRAVÝ DUCH“, a to se všem vyplatilo!
Na místní hřiště jsme nemohli, protože nám počasí nepřálo, ale
naše „ŠKOLKOVÁ OLYMPIÁDA“ začala parádně i v tělocvičně.
Děti zvolaly „Sportu zdar“ a mohlo se začít! Malí sportovci soutěžili v různých disciplínách. Všechny sice nebyly úplně olympijské,
zato hodně zábavné. Děti si vyzkoušely své pohybové dovednosti a to v hodu míčkem, skoku do dálky, běhu přes překážkovou
dráhu a jízdu na dětském odrážedle. Děti se moc snažily, fandily
si a radovaly se z úspěchu.
Nejdříve byly oceněny děti s nejlepšími výsledky. Poté obdržely
diplomy, medaile, malou sladkost a drobný dáreček i ostatní.
Nakonec všichni odvážně zdolali všechny sportovní disciplíny na
jedničku!
Školní rok se už nezadržitelně chýlí ke svému konci, ale na děti
ještě čeká výlet do DINOPARKU – VYŠKOV a pasování předškoláků na ŠKOLÁKY. A pak hurá na dlouho očekávané letní prázdniny.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci a těšíme se na další školní
rok, který nám určitě přinese spoustu pěkných zážitků.
Winterová Lenka, vedoucí učitelka MŠ

Naše škola se jako každoročně zúčastnila soutěže Mladí tvůrci
pro Dunaj. Letošní X. ročník byl na téma „Zapoj se pro ryby“.
Měli jsme za úkol vyrobit dílo vztahující se k vodě, k životu ve
vodě i kolem ní, které bude vyrobeno z přírodních materiálů
a musí být zakomponováno v přírodě.
Ve školní družině jsme tedy vyrobili krásné rybičky z listů, které jsme do soutěže zaslali.
Z bezmála 300 soutěžních děl jsme postoupili mezi 10 nejlepších a odměnou nám bylo splouvání řeky Moravy na raftech,
které se uskutečnilo na Den Dunaje 14. června v Olomouci. Zde bylo těchto 10 děl vyhodnoceno a naše dílo získalo
1. místo a stalo se tak národním vítězem této soutěže pro rok
2013. Tímto jsme postoupili do mezinárodního kola, které se
bude konat v září ve Vídni, na které se velmi těšíme.

Se školním rokem 2012/2013 se za všechny žáky
rozloučí Vanesa Chadrabová básní, kterou složila
v hodině literární výchovy.

Už se těším na prázdniny,
na bazén i na květiny.
Těším se i na plody
a na sluníčko u vody.

ŠKOLNÍ AKADEMIE dětí ZŠ a MŠ Šakvice
zaměřená jako DÁREK ke DNI MATEK,
která se uskutečnila v NE-12.5.2013 od 14.00 do 15.45 v kinosále Šakvice.
Snažím se dle času a možností navštěvovat akce DĚTÍ neustále mě zajímají a za dětmi „to táhne“. Ve 13.45 jsem u
kinorestaurantu potkala býv.kolegu z práce p.M.Lutzkého a
řekla: „Marťo, to je fajn, že si už můžeme sednout do hlediš-
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tě jako diváci a ne zažívat STAROSTI, které má každý pedag..
pracovník, který s dětmi program nacvičuje a pak s nimi
vystupuje, CO? (Např. náhlá nemoc dětí, nebo jejich nečekaná
nepřítomnost.) Počasí vyšlo, bylo trochu podmrakem, půda
nasáklá vodou, čímž méně lidí bylo na zahrádkách a polích,
proto byl sál kina PLNÝ - cca 210 diváků.(180 sedadel, ostatní i stáli.) A program byl BEZVADNÝ. Mám dojem, že každým
rokem je Š.AKADEMIE více zajímavá a program NÁPADITĚJŠÍ.
A protože jsem také maminka dvou dcer a babička 3 vnuků,

Kronika
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tak jsem vlastně DOSTALA (jako i ostatní maminky a babičky) HEZKÝ DÁREK v podobě kulturního zážitku. Po vložení
„dobrovolného vstupného“ před vstupem do sálu mě žáci ZŠ
uvítali předáním papírové kytičky, kterou vyrobili ve ŠD. (Byly
jiné než loni.) Akademii zahájila ředitelka ZŠ a MŠ Šakvice Mgr.
A.Rohrerová a pak jednotlivá vystoupení dětí představovala.
Akademie se zúčastnili všichni zaměstnanci školy. Dobře „pracovala „ zvuková technika, tedy spíš učitel, hudebník a zvukař
v jedné osobě MgA M.Brúček. Bylo dobře slyšet i v horních
řadách. Taky se mi líbilo využití klubovny maminek k přípravě
dětí na vystoupení a jejich odchody tamtéž. Děti neodcházely
(tak jako dříve) ihned za svými rodiči a tak NERUŠILY diváky v
hledišti a vystoupení dalších účinkujících.
Nebudu popisovat jednotlivá vystoupení, prostě se mi líbila
- VŠECHNA !

Prolínaly se : básničky, písničky, pohybovky-tanečky, 2 pohádky („Jak včelička zachránila králíčka „ a „O Sněhurce“.) Zapískalo asi 12 ( 16?) flétniček a to s JEDNOTNÝM nasazením a
ukončením !
Co bylo NOVINKOU ? Zařazení muzikálu a tělocvičné prvky při
hudbě na 2 žíněnkách, přeskok kozy s použitím odr.můstku
a JEDNOTNÉ přeskoky jednotlivců, dvojic i trojic s OTÁČIVÝM
lanem.
Úplně na závěr VŠECHNY DĚTI (ze ZŠ i MŠ) zazpívaly SPOLEČNĚ PÍSNIČKU.
A protože celý program měl ŠMRNC a hudba GRÁDY, tak
během celé AKADEMIE se nám dospělákům ruce samy roztleskávaly - jako PODĚKOVÁNÍ a taky, že se - TO-LÍBILO !
Už se těším na příští rok !

- Buch. -

Noskova kronika - 4.díl - Turecké vpády
K 1580 zaznamenáváme značnou živelní nehodu. V den na
nebe vstoupení Krista Pána v následující noci v 12 hod. nastala kolem Hustopeče strašná průtrž mračen; celá Hustopeč
zatopena tak, že voda dravá všechny domy od „židovské“ až
k „vodní“ bráně naplnila do výšky muže, odplavila mnoho
dřeva a jiných věcí. I člověk nejeden přišel přitom o život. Že
takový hrozný příval i na Šakvických pozemcích značné škody
učinil, je patrno;
Války proti Turkům a vzpoury časté Uhrů a Sedmihradčanů,
vyžadovaly stálého doplňování branných sil císařských, které
obyčejně brávaly se okolím naším ku hranicím uherským...
Dne 23/8 1597 rozložilo 1000 jezdců pod vévodou Augustem
Brunšvicko-Lüneburským na cestě k Hodonínu též v našem
okolí, a jiné ještě roty.
K tomu přidružila se živelní nehoda. V zimě 1597 na 1598
napadlo veliké množství sněhu; sněžilo 41 krát. V létě na to
pršelo v žních a v podzim tak často a tak silně, že po 16 neděl
sotva některý den zůstal bez deště. Řeky vystoupily
z břehů, tak že na polích a loukách vše bylo zkaženo na mnoho míl daleko.
Následkem toho zahostil se v říjnu 1598 nejen na Moravě, ale
i v Čechách, Rakousích, Uhřích a Sedmihradsku i jinde, strašný pád dobytka a potrval až do r. 1599. V některých vesnicích
vyhynula celá stáda hovězího dobytka... Nastala i drahota...
R 1599 vyznamenal se velikým horkem; narostlo v podzim
výborné a silné víno...Oproti tomu nezadařilo se obilí.
V letech 1601 a 1602 opakovaly se pověstné „durchmarše“
sesurovělé „soldatesky“ a všechno naléhalo na naše předky
tím cíleněji, že považováno panství Hodonin-Pavlovické za
majetek uprchlíka (Štěpána Ilieshazyho, který byl r. 1600 u
císaře Rudolfa z velezrády obžalován).
R. 1601 táhlo 8000 v Hradišti vymustrovaných pěších přes
Hodonín a Pavlovice ku Znojmu; pana Hodického 1000 jezdců

na podzim z Uher až do Bilovic, kde byli rozpuštěni, jak se říkávalo „abdankováni“, načež zůstali po celé 3 neděle břemenem
i postrachem obyvatelům celého okolí, jmenovitě v Kobylí,
Bořeticích, Šakvicích a Trachtíně.
R. 1602 přitáhli vojáci Schönbergorova pluku a zůstali do 5
neděl v Nových Mlýnech, Šakvicích, Kobylím, Bořeticích atd.;
po nich v tá samá místa 1000 jezdců hraběte z Thurnu, 1000
jezdců pána z Rosalovských do Šakvic etc., konečně 3000
mužů v Brně mustrovaných.
Nejhůře bylo r. 1605. Sedmihradský kníže Štěpán Bočkai zdvíhl
opět zbraň proti císaři k válce kruté, v níž celá jižní Morava
nelidsky pustošena, lidu veliký počet hovadsky povražděn
aneb do zajetí odveden.
Z Turků a Tatarů sestavené roty Bočkajovy vpadly dne 1/5
1605 u Brodu Uherského do Moravy, spálili a vyplenili vše až
do Bzence, přepadly 7/5 Lanžhot, Bilovice, 9/5 vše od Strážnice až po Zlín, spálili 30/5 Novou Ves a okolí až k Čejči, 1/6 okolí
Hodonína, 28/6 okolí Čejkovic a Tvrdonic, 12/7 až do Rakvic.
16/7 přes Dambořici a přes Hustopeč k Novým Mlýnům – zajisté přes Šakvice. Jiní téhož dne zapálili Kobylí a okolní vsi.
... do zjednání míru dne 14. září 1606...
R. 1606 opatřeno pro obec nové razítko do stříbra ryté s
německým nápisem kolem kulatého okraje: Insigel der
Gemein Schakawitz 1606. Nachází se dosud u obce, opatřena
násadou dřevěnou jednoduchou. Nové stálo 6 zl. Znak tvoří
rádlo a vincourský nůž (kosíř).
V Šakvicích samých novokřtěnci kupovali a zaměňovali neustále pozemky hojné, buď aby malým nádavkem získali lepší
půdy, buď také jen kvůli zcelování pozemků...Mimo to pujčovali často peníze.
z Noskovy kroniky
sepsané r. 1891 zpracovala -fraKronika je k vypůjčení v místní knihovně.
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Nářečí v Šakvicích
Jaromír Bělič zařazuje Šakvice mezi obce, ve kterých se
používá nářečí dolské. Tento název však není zcela přesný,
neboť se zde nepřekrývá termín národopisný a zeměpisný
s termínem dialektologickým. Velmi snadno může dojít k
záměně Doláků podle nářečí a Doláků podle kroje. Bělič se
proto rozmýšlel, zda by nebylo vhodnější označení „chřibské nářečí“. Nakonec však od tohoto nápadu upustil. Protože jsou dolská nářečí velmi odlišná, rozdělil je Bělič na
čtyři typy. Hlavním důvodem jsou výrazné hláskové rozdíly.
Základní znaky dolštiny:
a) dlouhé „í“ „ý“ oproti spisovnému „é“
např. bílý kvítí, dělá ponocnýho, šel od milý
b) dvojhláska „ej“ oproti spisovnému „é“ a „ý“
např. od tej ženskej, prej to nejde
c) dlouhé „ú“ oproti spisovnému „ou“
např. vojenskú službu, vezmú, búchá, kúsek, utrhnút,
řeknú, berú
d) dlouhé „ú“ oproti spisovnému „í“
např. šel za ňú, dávajú, uvažujú, verbujú
e) slovesa, končící v 1. os., č. j., na „ím“ mají ve 3. os., č. mn.
„ijú“ např. chodím - chodijú, spím - spijú, jím - jijú,
sedím - sedijú
Zde uvedené znaky jsou opravdu jen základní. Šakvická řeč
má mnoho dalších odchylek a vlastních úprav, ty však není
možné zcela podchytit, neboť dnes se často setkáváme
s tím, že jinak mluví babičky, jinak rodiče a jinak děti.
Ukázka, ve které je zachyceno i pár dalších nezmiňovaných
odlišností:
„Víš, děvčico, tenkrát bylo šecko inačí. Ale kdo by chcel spomínat. Včíl je iná doba - starý je pryč. Dneskaj možeš nět
to, co si zmyslíš. Já na to vykládání moc nejsu. Ale dyby žili
staříček, řekli by ti zajisté barsco zajimavýho.“
Na závěr ještě - víte, co znamená...?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

turkyň - kukuřice
kotchan - plech na pečení
žufánek - sběračka
herteple - brambory
šlihovica - slivovice
krchov - hřbitov
pechárek - prázdná plechovka
lukše - nudle
firhoňky - závěsy
krot - právě
bída - kára, vozík
rócačka - velikonoční pomlázka
furt - pořád
pocochat - nedojíst jídlo
Z vlastivědné příručky Šakvice
Elišky Brúčkové

8

Příspěvky a zájmy občanů

LESNÍ ŠKOLKA
Prednedávnom som sa zúčastnila ,,zápisu“ do materskej školy so svojím synom. Ako to už v dnešnej dobe chodí, počet
uchádzačov prevyšoval počet voľných miest. Hmm, smola. Pre
nás rodičov a naše deti určite, či už je to vinou obce, štátu, celej
našej spoločnosti, alebo baby boomu, je to v podstate jedno,
iba nám to tak trochu komplikuje život.
Niektoré obce takýto problém vyriešili trochu alternatívnym
spôsobom, ale čoraz viac obľúbeným jak zo strany rodičov,
tak zo strany detí. Jedná sa o typ tzv. „lesnej školky“, čo v praxi
znamená pre deti takmer celodenný pobyt vonku za každého
počasia, poznávanie prírody, kontakt so zvieratkami, pestovanie byliniek a podobne. V severských krajinách je tento typ
predškolského zariadenia bežný už dlhodobo, v ČR to funguje
asi dva roky a momentálne je to v štádiu skúmania a porovnávania s klasickými školkami. Keďže sa nejedná o vzdelávaciu
inštitúciu, nemusí tento typ školky spĺňať parametre a hygienické normy, zázemie na odpočinok može poskytnút napríklad
aj maringotka, stan, mobilný domček, hájovňa, alebo verejné
priestory, ako je knižnica a pod., strava sa rieši individuálne, alebo dovážaním z inej kuchyne, takže je to určite jednoduchšie
na prevádzku.
Myslím, že aj v našej obci by to mohlo fungovať, ak by bol záujem s tým niečo spraviť, aj nejaká nevyužitá budova by sa možno našla?
Zuzana Kratochvílová
Více informací o lesních školkách naleznete na
www.lesnims.cz

Zdraví nás činí šťastnými
a proto se chraňme, hlavně v letních měsících, proti slunečnímu
úpalu.
Pokud nás to postihlo, je dobrý salátový obklad:
do vroucí vody dáme listy salátu, necháme je asi 5 minut vařit,
pak je necháme vystydnout a mokré listy přikládáme přímo na
zapálenou kůži. tento obklad chladí a vrací kůži vlhkost a výživné látky, které jsou v salátových listech obsažené.
Co je ale moc důležité - hodně pít, protože každé spálení znamená akutní ztrátu vody. Ze šakvické knihovny mám vypůjčenou knihu „Úžasné lidské tělo“ a tam jsem se dočetla - voda je
natolik důležitá, že tvoří téměř dvě třetiny váhy lidského těla. Na
stará kolena se tolik dozvídám; škoda, že je kniha tak drahá a že
ji musím co nejdříve vrátit.

Q

Marie Albrechtová
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Zahradnický koutek

Fuchsie

Přestože jde o velice známou balkónovou rostlinu, pěstování
není až tak jednoduché. Fuchsie potřebuje vzdušné, světlé stanoviště, chráněné před poledním sluncem. Nejlépe jí vyhovuje
sever, západ a východ. Vyžaduje vzdušnou, humózní a kyselejší
půdu. V období vegetace má fuchsie ráda vydatnou zálivku a
vlhčí vzduch. Velkým nebezpečím je zálivka vdobě velkého tepla.
Rostlina vypadá uvadlá, i když je substrát mokrý - po zálivce dojde k „uvaření“ kořenového balu a rychlému uhynutí celé rostliny.
V zimě zaléváme jednou za dva až tři týdny menším množstvím
vody. Zvýšit zálivku fuchsie potřebuje od konce února. S hnojením začínáme počátkem dubna a končíme koncem srpna. Hnojíme vícesložkovým hnojivem s vyšším obsahem dusíku.

Co ovlivňuje životnost řezaných květin?
Řezané květiny nevydrží ve váze dlouho, ale několika způsoby
jim život prodloužit lze:
1. čistota vázy - váza by měla být dobře umytá a vydesinfikovaná např. savem.
2. voda - musí být čistá, s teplotou nejlépe 20 - 25°C.
3. odstranění listů - část stonku, který bude ve vodě, zbavíme
listů, protože ty velmi rychle podléhají hnilobným procesům.
4. hloubka ponoření do vody - květní stonky nesmíme ponořit
hluboko, stačí 7 - 10 cm.
5. vhodné místo - květiny nevystavujeme přímému slunci
a nestavíme do blízkosti tepelných zdrojů. Není vhodné umisťovat květiny blízko ovoce (uvolňující se etylen z ovoce způsobuje
rychlejší stárnutí květin).
6. teplota prostředí - v chladnější místnosti je životnost květin
delší - růže, karafiáty, narcisy, tulipány je vhodné přenést na noc
do chladnějšího prostředí.
7. výměna vody - každý druhý až třetí den, současně seřízneme
stonky.

Příspěvky a zájmy občanů

Klub maminek
Klub maminek se od jara opět nenudil. Máme za sebou karneval, pálení čarodějnic a sportovní den. Karneval byl celý v režii
maminek a dětí co se přišly pobavit. Tančilo se, rozdávaly se dárky a vyhlašovaly se masky. Útočiště nám poskytla klubovna na
kině.
Pálení čarodějnic jsme pořádaly spolu se sdružením Stárci ze
Šakvic a rejdilo se na fotbalovém hřišti. Děti dostali na krk kouzelný amulet, který zaplnily razítky za splnění mystických úkolů.
Poté je čekala odměna v podobě svítícího náramku, párku, sladkostí a malého ohňostroje. Finále si užila i vycpaná paní čarodějnice, na kterou čekalo grilování na ohýnku.
Den dětí, neboli Sportovní den, si připravili mladí Sokolíci
a opravdu se jim to moc povedlo. Klub maminek poskytl hračky
a atrakce pro vytvoření batolecího koutku pro naše nejmenší.
V tak horkém dni však mohly tyto atrakce jen stěží konkurovat
zavlažovací hadici, která se postarala o opravdové povyražení.
K osvěžení také přispěl pan ing. Jakubčík svou úrodou ze
zahrádky. Děkujeme.
V klubovně jsme také dokončily výtvarnou dílnu, která se jmenovala Cesta kolem světa. Vyzkoušely jsme si různé techniky
a témata. Věřím, že se dětem cestování líbilo.
A aby toho nebylo málo, také jsme přispěly svou malou pětiminutovou prezentací v jedné soutěži, ale to už je povídání do
jiného článku…
Tak nashledanou v září.
Za klub maminek Jarmila Hutrová

! Všem rostlinám, ještě než je vložíme do vody, zkrátíme stonky
šikmým řezem o jeden až dva centimetry. Odstraníme tak zaschlá
pletiva na koncích a rostlina bude lépe přijímat vodu.!
Kateřina Svobodová

JUMPING
Jedná se o nový druh aerobního cvičení. Hubnout budete zábavnou formou na trampolínách, bez složitých choreografií v rytmu
hudby. Hodina je složena z malých dynamických poskoků, rychlých „sprintů“ a balancování na pružném výpletu trampolínky,
při kterém zapojíte svaly, které u jiného než balančního cvičení
neposílíte.
Cvičení bude probíhat dvakrát týdně pod vedením Jany Kurcové.
Pro předběžný zájem se hlaste do konce měsíce srpna na telefonním čísle 723 533 023.
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RÁNO
Jarní ráno, to sladké probuzení do ranní mlhy, do třpytu
rosy, která svým chladivým polibkem ulpěla na koberci
utkankém ze zelené trávy a ještě spících kvítků, které se
chvějí v očekávání prvního dotyku slunce. Sloupec paprsků prodírajících se tímto závojem odcházející noci, vytváří
nekonečně krásnou kulisu zeleného království. Vše se třpytí jakoby něčí neviditelná ruka oblékla celý tento svět do
stříbřitého hábytu, posetého perlami, utkaného z kapek
stékající rosy. Dech lesa, vlhký a zvláštně vonící dokresluje
toto ranní setkání. Projděme se kolem líně valící se řekdy
Dyje, ozdoby lužního lesa, stříbrné stuhy tvořící nesčetné
meandry v této divoké, životem bující přírodě. Nekonečným tématem většiny umělců, básníků, spisovatelů, malířů
a hudebních skladatelů je Jižní Morava, země plná energie, plná námětů a inspirací. Jih Moravy, vonící rozkvetlým
vinohradem, kvetoucími broskevmi a šťavnatými plody
meruněk. Pálava, třetihorní usazenina ze schránek mořských živočichů, tento jurksý vápenec, bílý jako sníh, jako
ležící žena, září daleko do kraje. Tato hora udávala v dávné
době směr kupeckých stezek, které protkávaly tuto krajinu.
Zde se usadil před 25000 lety první člověk. Zde zanechal i
hodnoty nesmírného bohatství v podobě našich historických dějin. Ztracený ráj je seriál, který vypráví o tomto kraji
vše, co by vás mohlo zaujmout a přinutit k tomu, abyste se
pozastavili nad změnami tohoto jedinečného kraje a začali
snít o lepší jeho budoucnosti.
Leopold Měšťan

Příspěvky a zájmy občanů

SOUTĚŽ
VERBÍŘŮ
V letošním roce 2013 proběhla regionální soutěž dětských verbířů ve Velkých
Pavlovicích 26.5.2013 a regionální soutěž velkých verbířů v Krumvíři v rámci
Kraje veze stínů dne 8.6.2013.
Z chlapců do 15 let poslala porota za
region Hanácké Slovácko do finále
soutěže 8 chlapců, z nichž 6 je našich členů FS Hanýsek ze Šakvic. Celostátní
finále proběhlo v sobotu 22.6.2013 v Uherském Hradišti. Ve třech
věkových kategoriích jsme získali dvě první místa!!!
Mezi 35 chlapci z celého Slovácka zvítězil v nejmladší kategorii
Sebastian Herůfek ze Zaječí a v nejstarší kategorii Daniel Kraus ze
Šakvic. Je to obrovský úspěch, za který děkujeme chlapcům, rodičům a hlavně Ivaně Holáskové.
V soutěži velkých verbířů postoupilo z Krumvíře do celostátní
soutěže 6 nejlepších, mezi nimi opět 3 naši hoši - opět obrovský
úspěch!! Soutěžilo zde 17 verbířů z celého Hanáckého Slovácka a
Jiří Dostoupil ze Šakvic stanul na 2.místě a Daniel Kraus na 3.místě.
Jeho bratr Marek Kraus postupuje ze 4. až 6.místa do předkola celostátní soutěže.
Celostátní soutěž velkých verbířů proběhne v sobotu 29. 6. 2013
ve Strážnici v rámci známého Mezinárodního festivalu. Marek Kraus
nás tedy bude reprezentovat v předkole, odkud se může zařadit
mezi finalisty. Jisté místo ve finále soutěže již mají Jirka a Daniel.
GRATULUJEME!
Blahopřejeme všem účastníkům verbířských soutěží, nejen medailovým, ale i těm, kteří se sice neumístili, ale reprezentovali naši
obec, Hanýsek a sami sebe se ctí a důstojností. Každý předvedl krásný výkon, ale velká konkurence je neúprosná. Velmi si ceníme jejich
snahy a zájmu účastnit se soutěže, přestože pro velké verbíře byla
tato účast velmi stížena současně probíhající akcí Z ďůrky do ďůrky,
jejíž byli také organizátory.
Přesto se někteří na verbuňk „nevykašlali“ a bojovali.
DĚKUJEME.
Obzvlášť úspěšný rok měl Daniel Kraus, který oslavil nyní v červnu
své 15.narozeniny, a proto se mohl účastnit jak dětské, tak dospělácké soutěže. Dokázal, že ač velmi mladý, je silnou konkurencí zkušeným verbířům.
Gratulujeme jak k narozeninám, tak k nádherným úspěchům. Přejeme nám všem, abychom se mohli těšit jeho výkony i nadále.
Osičková Petra

Myslivecké sdružení Šakvice pořádá v neděli
4. 8. 2013 v areálu myslivny od 10.00 do 13.00 hod.
sportovní střelby na asfaltové terče.
Zároveň zve všechny občany k ochutnávce
zvěřinových specialit, cigáry z udírny, pivo, limo atd.
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H O DY a H O D K Y
Program:
HODY
Pátek 19.7.
17:00
Ruční stavění máje - zveme všechny ochotné
pomocníky ke spolupráci.
20:00
Předhodová diskotéka - hraje DJ Očko

Šakvičtí stárci a stárky
Vás srdečně zvou
na tradiční krojované hody,
které se uskuteční ve dnech
19. - 21. července 2013
na place za sokolovnou.
O týden později 27. července
Vás také zveme na hodky.

Sobota 20.7.
12:00
Vyhrávky po dědině
20:00
Večerní zábava -hraje DH Sokolka
Neděle 21.7.
11:00
Mše svatá
14:00
Průvod k první stárce a odpolední zábava
se zavádkou
20:00
Večerní zábava - hraje DH Lácaranka
HODKY
Sobota 27.7.
20:00
Večerní hodková zábava - hraje DH Zlaťanka

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM JE TU NOVĚ PRO
VŠECHNY JIHOMORAVANY
V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová
instituce Centrum vzdělávání všem. klade si za cíl podat
pomocnou ruku všem, kteří tápou v pracovním životě a
zároveň mají chuť s tím něco udělat.
Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v Brně - Bosonohách na Pražské ulici
a veřejnost může využít ja webu www.vzdelavanivsem.cz,
tak i telefonické či emailové konzultace nebo přijít do Centra
osobně.
Služby Centra vzdělávání všem
• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
• Kariérní poradenství
• Zprostředkování studijních a profesních stáží
CVV provozuje portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází všech vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi nebo
jen počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí na jednom
místě přehledně seřazené podle místa konání, času i ceny.
„Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí při vyhledávání naráží
na problémy. Neví, co vlastně potřebují a možná ani netuší, jak a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici
a s vyhledáváním pomůžeme. To, co nenajdeme v databázi,
poptáme u odborníků. Jde nám o to, aby každý, kdo projeví

zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká
informační specialistka Centra Hana Rozprýmová.
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní
poradenství. „Když člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže
najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo má pocit, že mu
ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomoci při osobních konzultacích, s odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší životní
situace vždycky řeší lépe,“ vysvětluje kariérní specialistka
CVV Veronika Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředkování stáží. Existují totiž stipendijní programy, které umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak kvalifikaci.
Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro ty, kteří nemohou najít uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci
CVV mají přehled o podpůrných stipendiích a individuálních
grantech a nabídnou veřejnosti podporu při zprostředkování a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit
lidé totiž často vnímají jako složité a odrazující.
Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
E-mail: info@vzdelavanivsem.cz
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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Šakvický zpravodaj najdete na internetové adrese www.sakvice.cz . Své příspěvky můžete zasílat na adresu: knihovna.sakvice@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla je 31. 10. 2013. Těšíme se na vaše příspěvky.
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