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KRASLICE
„Ani jedna není bílá,
každá barva je tu jiná.
Kdopak barvy daroval,
když vás takhle maloval?
Byla to malérečka
co radost má u srdéčka.
Z lásky ona maluje,
barvy krásné daruje.“
Miroslava Průdková

Autorka ilustrace:
Marie Fisherová Kvěchová

Masopustní zábava končila v úterý přesně
o půlnoci. Jakmile zatroubil ponocný na roh,
nastala popeleční středa a s ní i předvelikonoční
půst, všichni se rozcházeli domů. Věřilo se,
že kdyby se tancovalo přes půlnoc, objevil by
se mezi tanečníky ďábel.
Od 11. století se před blížícími svátky
držel čtyřicetidenní půst. Přesněji řečeno,
v římskokatolické církvi trvá půst 46 dní,
od Popeleční
středy
do
Božího
hodu
velikonočního. Ale postit se lidé museli pouze
40 dní, protože toto období zahrnovalo i šest
nedělí,
které
nebyly považovány za postní.
Jak se tyto neděle nazývaly a proč:
Černá neděle - ženy si místo
pestrobarevných šatů oblékaly tmavé šaty
a na hlavy uvazovaly černé šátky.
Pražná neděle - název získala podle
pražma připraveného pražením nedozrálých zrn.
V tento den se také uklízelo, bílilo, omývalo
všechno nádobí.
Kýchavá neděle - konaly se mše
na odvrácení moru, jehož prvním příznakem bylo
nadměrné kýchání. Tehdy zřejmě vzniklo
i pozdravení Pozdrav pánbůh, což značilo, aby
Bůh dotyčného ochránil před morem. Zároveň
se trochu nelogicky věřilo, že kdo tuto neděli
třikrát za sebou kýchne, bude po celý rok zdráv.
Družebná neděle - mládež měla dovoleno
sejít se na návsi, každý přinesl nějaké jídlo, které
pak společně snědli. V tuto neděli se pekly koláče
(družince) s makovou, hruškovou, jablkovou
a tvarohovou náplní. Děti je pak nosily po vesnici
a u dveří domů zpívaly: „Jaký je to družbanec,
bez koření, bez vajec, panímámo, dej pár vajec.“
Smrtná neděle - děvčata a mládenci
si připravili figurínu ze slámy, která měla
symbolizovat zimu. Oblékli ji do šatů, nasadili
na tyč a vesnicí je nesli k potoku, kde ji odstrojili
a za veselého zpěvu hodili do vody. Tak se
rozloučili se zimou.
Květná neděle - měla připomínat Ježíšův
příjezd do Jeruzaléma, kdy ho lidé vítali máváním
ratolestmi. O Květné neděli si lidé také nechávali
v kostele posvětit větvičky kočiček z vrby jívy,
které pak zasadili doprostřed každého pole,
prý aby obilí vědělo, jak vysoko má vyrůst.

Masopust
neboli
fašank,
původně
označoval dobu, kdy se podle církevních zvyklostí
nejedlo maso. Masopust byla doba velikonočního
či lépe předvelikonočního půstu - od Popeleční
středy do Velikonoc. Tento původní význam
se však kromě staroslověnštiny nedochoval
v žádném ze současných slovanských jazyků, ani
v češtině. Postupně se slovem masopust začal
označovat úsek roku, a to doba od Tří králů
(6. ledna), až do Popeleční středy, která
je začátkem velikonočního půstu. Postupně se
ve shodě s liturgickým kalendářem zúžil časový
význam na označení tří dnů (neděle, pondělí
a úterý) před Popeleční středou. Tyto dny nabyly
velkého významu hlavně v lidovém prostředí,
byly a často ještě jsou, obdobím maškarních
průvodů, bálů a veselí.
V lidovém prostředí byl přípravným dnem
na masopust také tzv. tučný čtvrtek neboli tučňák
(čtvrtek před masopustní nedělí). Období
masopustu byl čas poměrného hospodářského
klidu, kdy se nemohlo ještě pracovat na polích
nebo sadech, dokončovaly se práce z minulého
hospodářského roku. Samotný masopust v širším
pojetí umožňuje plynulý přechod ze zimního
do jarního období.
Byl to též čas, kdy se na vesnici uzavíralo
nejvíce
sňatků,
tedy
čas
svateb.
Ve středoevropském prostředí jsou výrazné
zvyky, vynášení Smrti, Morany, pochovávání
basy-konec muziky.
Při dodržování tradic se tradovalo, že přispějí
k dobré úrodě obilí, ovoce nebo lnu a konopí.
K běžným rituálům patřila příprava jídel
z obilí ve stanovených dnech. Někde to byl malý
bochník chleba, pro každého člena rodiny,
upečený na sv. Pavla. Jinde do bochníku zapíchli
husí pero a podle toho, jak pero při pečení
ztmavlo, usuzovali, jak se dotyčnému povede.
Z masitých pokrmů se v závěru masopustu jedlo
hlavně vepřové, sedláci uskutečňovali zabíjačky
a vepřové hody. Ty symbolizovaly hojnost
a bohatství. Všeobecně se říkalo, že o masopustě
se má každý do sytosti najíst, a to vydatnými
pokrmy, protože kdo zůstane o hladu, bude
o hladu celý rok.

PRVNÍ MÁJ vs. VALENTÝN
První máj byl kromě Svátku práce, též
dnem všech zamilovaných. Mládenci vodili své
milé pod rozkvetlé stromy a tam je líbali.
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Chasníci na vsi stavěli svým frajerkám před
domem májku, střežíce ji před lstivými soky.
To se poslední dobou nahradilo sv. Valentýnem.
Pátráním se zjistilo, že sv. Valentýnové
byli dva a legendy o vzniku dotyčného svátku
se prolínají. Dne 14. února oslavovali staří
Římané bohyni Juno. V předvečer byly do urny
vhazovány lístky se jmény dívek, které si nazítří
mladíci vytahovali. Vylosovaná dívka pak byla
příští rok jejich favoritkou- miláčkem. Odtud prý
ta tradice. Jakou roli v tom hrál sv. Valentýn, není
známo.
Sv. Valentán číslo 2 žil ve 3. století
za vlády Claudia II. Stal se dokonce katolickým
biskupem. Jenomže stejně jako náš kantor Halfar
nebyl poslušen pánů. Claudius totiž zakazoval
svým vojákům se ženit, aby nebyli vázáni a byli
ochotnější jít do boje ve jménu nějaké svaté věci
a radostně zemřít. A právě biskup Valentýn je
tajně oddával. Když to prasklo, odsoudil Claudius
Valentýna k mučednické smrti. Ortel byl vykonán
14. února mezi rokem 269-273. Ve 13. století byl
Valentýn svatořečen. Říká se, že tento svátek se
slavil v anglosaských zemích a teprve
v posledních desetiletích pronikl i jinam, hlavně
asi z komerčních důvodů.
(Iva Neuvirtová - čerpáno z knihy Čtvero
ročních dob v lidové tradici)

U NÁS
U nás v naší vesnici vždycky živo bývávalo,
nikdy se tu v koutečku, nikdy nesedávávalo.
Hrávala se ženská házená, vždycky se hrál fotbal.
v košíkové děvčata získala. Co? Zlatý metál.
Silnici zase sjížděli houževnatí cyklisti,
také cenné medaile si ze závodů přivezli.
Koulí těžkou uměl házet jeden zdatný mladík.
Na stadionech se otáčel jako správný chlapík.
Volejbal, toť krásná zábava, míčové to hraní,
někdy také tito hráči vítězství ve hře slaví.
Do naší sportovní haly stolní tenis patří.
Kdo se přijde podívat malé, střední i starší hráče
spatří.
Mezi sebou šampiona také oni mají,
častokrát si při poradách o něm povídají.
Nebyla vždy jenom sláva. Zadarmo to nebylo.
Dřina, houževnatost, pot, častokrát tělo bolelo.
Nejedenkrát je překvapilo bolestné zklamání,
vždycky přece nebývalo jen to sladké vyhrávání.
(Miroslava Průdková)

Rakvice: Vzlet pád Sokola
Kniha je stále k prodeji na Obecním úřadě, za cenu 250 Kč.
Najdete zde historii sokolského hnutí, informace o sportech a osobnostech,
312 stran a 575 fotografií.

PROSBA

Z rodinného alba Z. Hubačkové

Dobrý den, v rámci připravované knihy
o rakvickém kroji, bych ráda poprosila občany
Rakvic o spolupráci.
Pokud jste stárkovali a máte doma stárkovskou
fotografii, prosím o její zapůjčení. Možná máte
doma fotografii i ze stárkování vašich
rodičů, prarodičů nebo praprarodičů.
Prosím o zaslání oscanované fotografie
na e-mail: krasnaverca@gmail.com. Nebo se mi
ozvěte na mobil: 775 042 089 a já si pro fotografii/e
přijdu, oskenuji je a obratem vrátím.
Fotografie budou použity jako obrázková příloha
pro seznam stárků a stárek.
Děkuji za spolupráci.
Veronika Krásná

3

INFORMACE VaK BŘECLAV a.s.
Rekapitulace projektu „Rakvice – ČOV“
Příjemce podpory – investor:
Zhotovitelé projektu:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
„Společnost Rakvice, ARKO
– VHS Břeclav – VHS plus“
AP INVESTING, s.r.o.
AQUA PROCON s.r.o.

Technický dozor investora:
Projektová činnost:
Termíny realizace stavby

Popis
Povolení nakládání s vodami a povolení stavby
Stavební povolení
Zahájení stavebních a montážních prací
Dokončení stavebních a montážních prací
Zahájení zkušebního provozu ČOV
Ukončení zkušebního provozu ČOV
Dokončení projektu (kolaudace)

Termíny
26. 5. 2014
9. 4. 2014
31. 10. 2014
31. 8. 2015
31. 8. 2015
29. 2. 2016
30. 4. 2016

Struktura financování
Ceny (Kč bez
DPH)
119 127 588,00
45 096 040,00
74 031 548,00
69 918 684,00
4 112 864,00

Popis
Celkové investiční náklady projektu
Vlastní zdroje VaK Břeclav, a.s.
Podpora Operačního programu životního prostředí
- Podpora s Fondu soudržnosti
- Podpora Státního fondu životního prostředí ČR

Stárci a chasa Rakvice
oznamují, že budou v sobotu
11. dubna 2015
sbírat starý papír a železný šrot.
Věci k odvozu dejte prosím před Váš
dům až v den sběru, od 7:30 hod.

Děkujeme!

ZE SBORNÍKU VZPOMÍNEK
Další článek ze sborníku pana Huberta Opršala je pokračování z minulého čísla,
s názvem Široký Trníček.
Kopie provedená přímo ze sborníku:
(Omlouvám se za sníženou kvalitu. KB)
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MS RAKVICE
Vážení přátelé, spoluobčané,
je to přibližně rok, co se Mysliveckému sdružení
Rakvice podařilo obnovit naplno své působení.
A rok je dost dlouhá doba na to, abychom se
mohli ohlédnout a zhodnotit, co se nám za tuto
dobu podařilo a kde se nacházejí možnosti pro
naši další činnost.
Výkon práva myslivosti je velmi široký
pojem a laická veřejnost nemá často představu
o tom, co se za ním skrývá. V první řadě se jedná
o hospodaření se zvěří, její ochranu a také
o ochranu životního prostředí. Samotný lov,
i když je velmi důležitou součástí péče o zvěř,
by měl být až na posledním místě.
V současné době MS Rakvice provádí
výkon práva myslivosti ve dvou sousedících
honitbách - revírech. Jedná se o honitby Rakvice
a Rakvice „Za dálnicí“. Důvodem existence dvou
sousedících honiteb je dálnice, která ze zákona
nesmí honitbu protínat.
MS Rakvice působí v téměř čistě polní
honitbě, která je svým charakterem velmi
specifická. O to více je potřeba podat zvěři
a životnímu
prostředí
pomocnou
ruku.
Specifičnost je dána tím, že honitba, která je část
roku bohatá na krytinu a potravu, se téměř ze dne
na den (zejména po sklizni kukuřice) změní v tzv.
„průmyslovou poušť“ s nedostatkem vhodné
potravy pro zvěř. Nemalým problémem je
i samotná struktura pěstovaných plodin.

Zásobník na směs pro srnčí zvěř.
Životní podmínky zvěře lze pozitivně
ovlivnit například tvorbou tzv. políček pro zvěř,
která se na podzim nesklízí, ale zůstávají zvěři
k dispozici v období nouze. Tato políčka jsou
nejčastěji oseta směskou, která je pro zvěř
atraktivní a poskytuje jí jak potravu, tak i úkryt.
Přidanou hodnotou vhodně umístěných políček
může být i „odvedení“ zvěře od problematických
oblastí (vinice, apod.). Z tohoto důvodu hodláme
v letošním roce na příhodných místech několik
těchto políček vytvořit a do budoucna se budeme
snažit počty políček dále navyšovat.
Škodám způsobených zvěří (včetně
částečnému zabránění střetům zvěře s dopravními
prostředky) se od letošního roku pokusíme
předcházet také pomocí tzv. „pachových
ohradníků“. Na tyto ohradníky reaguje zejména
zvěř srnčí a černá (divoká prasata), takže pro
letošní rok počítáme s jejich instalací v rizikových
úsecích u cest a u částí vinic, kde byly v minulých
letech zjištěny největší škody, zejména
v počátcích vegetačního období.
Další činností, která přispívá k lepším
životním podmínkám zvěře, je postupná úprava
vhodných pozemků, jako jsou například příkopy,
větrolamy, meze apod. Osazením těchto ploch
vhodnou strukturou keřů a stromů jsme
schopni vytvořit další zdroje krytiny a potravy,
kterých je v současnosti v okolí Rakvic
nedostatek.

Po určitou část roku zvěř ztrácí část úkrytu
i potravních zdrojů.
Zvěř je občas nucena se přemístit
za potravou. Následkem toho mohou vznikat
škody způsobené zvěří, které jsou problémem
zejména ve viničních tratích. Negativní dopady
těchto změn se snažíme minimalizovat jak
plošným přikrmováním zvěře, tak i částečným
zlepšováním jejích životních podmínek.
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Vysázený pás keřů poskytuje zvěři úkryt i zdroj
potravy nejen v zimním období.

Po pár měsících …

V letošním roce je po dohodě s obcí v plánu
dosadit příkopy podle cesty za hřbitovem
a navazující příkopu vedoucí ke Kreftům.
Všechny výše uvedené kroky mají za cíl
zlepšení životních podmínek zejména drobné
zvěře, jako jsou zajíci, bažanti, snad i koroptve,
protože jejich stavy rok od roku klesají. Je nutné
se nad touto problematikou zamyslet a začít
podnikat kroky, vedoucí k záchraně této nádherné
zvěře. Cílem však není „bezhlavé“ namnožení
zvěře jenom proto, abychom měli co lovit. Žádný
extrém není žádoucí. Našim cílem je dlouhodobé
udržení stavů zvěře na takové úrovni, aby byla
populace těchto druhů stabilní, ale aby zároveň
nedocházelo ke škodám na zemědělských
porostech.
Péče o životní prostředí však nemusí být
pouze v náplni práce myslivců, rybářů a dalších
zájmových sdružení. Někteří lidé by se nad sebou
měli zamyslet. Není nic smutnějšího, když při
procházce přírodou najdete vysypané odpadky,
poházené PET láhve apod. Koncem minulého
roku jeden z našich členů v rámci brigádnických
hodin vyčistil remíz za Trkmancem. Po pár
měsících je to tam opět v „původním“ stavu, tedy
odpadky na každém kroku.

Při této příležitosti bych chtěl také oslovit všechny
pejskaře, kteří se svými miláčky chodí
na procházky do přírody. Nikdo určitě nechce
bránit tomu, abyste své pejsky nechali
proběhnout. Je ale nutné (i vzhledem
k nadcházejícímu jaru a tedy i výskytu mláďat
všeho druhu) zvážit, kde své domácí miláčky
necháte běhat a zda jste případně schopni svého
psa zvládnout. Vždy je to jen o zdravém rozumu
pána, samotný pes za nic nemůže.
Vedle činností, které úzce souvisí
s výkonem práva myslivosti, se naše sdružení
věnuje i pořádání kulturních, sportovních
a dalších akcí. Mezi ty pravidelné patří střelecké
závody a Myslivecká noc, mezi ty příležitostné
patří spolupořádání zkoušek loveckých psů apod.
Střelecké závody se letos uskuteční 6. 6. 2015
a Myslivecká noc 25. 7. 2015.
Na obě akce Vás tímto srdečně zveme.
Z výše uvedeného vyplývá, že máme
v tomto roce před sebou spoustu práce a upřímně
doufám, že se nám toho podaří realizovat
co nejvíce.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
věnovali sponzorské dary na střelecké závody,
zemědělským subjektům i podnikatelům, kteří
nám pomohli zajistit dostatek krmení na zimní
období a i jinak svou činností podporují péči
o zvěř v okolí Rakvic. Dále bych chtěl poděkovat
představitelům obce Rakvice za vstřícný přístup
a nakonec i všem, kteří se jakkoliv podílejí
na zlepšení životního prostředí i životních
podmínek pro zvěř v okolí Rakvic.
Přírodě a zvěři zdar.
Ing. Radek Švarc
Předseda MS Rakvice

Uklizený poklad z remízku za Trkmancem.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Z práce sboru…
Sbor dobrovolných hasičů v Rakvicích byl
založen v roce 1885.
V letošním roce slavíme stotřicáté výročí
založení.
Srdečně vás tedy zveme v neděli 28. 6. 2015
od 14.00 hod. na den otevřených dveří hasičské
zbrojnice, s přehlídkou hasičské techniky sboru.
Nedílnou součástí sboru je práce s dětmi.
Činnost mladých hasičů v místním sboru má svou
tradici od roku 1976. Oddíl mladých hasičů
navštěvuje průměrně dvacet dětí.
Scházíme se v sobotu od 10.00 – 12.00 hod.
Náplní naší činnosti je vzdělávání v oblasti
hasičské, tábornické, zdravovědě...
Smyslem práce v oddíle není jen zábava, ale
výchova k zodpovědné kolektivní práci, vzájemné
pomoci, kamarádství a soudržnosti,
Vždyť i práce „dospěláků“ ve sboru je založena
na důvěře, zodpovědnosti a spolehlivosti.

V tomto roce se opět zaměříme na požární
útoky a štafetu.
Na únor připravil Jakub Malina pro děti lezecký
výcvik na lezecké stěně v Břeclavi, navštívili jsme
letiště Brno Tuřany, letištní hasiče a Antropos.

V březnu máme plavecký výcvik s instruktorem
plavání v Hustopečích a kurz první pomoci.
Děkuji minulému panu starostovi obce
a zastupitelstvu za finanční pomoc a podporu.
Věřím, že spolupráce s nynějším panem starostou
obce a zastupitelstvem bude stejně dobrá ne - li
lepší...
Děkuji manželům Krůzovým, panu
Makuchovi a Vajbarovi a všem sponzorům
za finanční podporu a materiální pomoc.

Program je po celý rok pestrý:
Zúčastnili jsme se soutěže Požární ochrana
očima dětí. Společně s námi se zapojila
s nadšením škola ze Šakvic a Zaječí.
V loňském roce jsme soutěžili v požárním
útoku a štafetách. Přestože nám výcvik
komplikuje absence cvičiště, kde bychom mohli
trénovat, dosahujeme na soutěžích pěkných
výsledků. K tradičním aktivitám patří plavecký
výcvik v Hustopečích.
Další akce: Beseda s dětmi z mateřské školy,
oslava dne dětí, ukončení hasičského školního
roku - hasičské vysvědčení, úklid u hasičárny,
letní soustředění ve Světnově, návštěva
hasičského muzea v Přibyslavi, výroba a předání
dárků sponzorům, předání víček Dominice
Palkechové, vánoční besídka s rodiči.
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charakterních a obětavých lidí, jakých je potřeba.
Kdo se stane hasičem má v sobě zakódováno
„pomoci bližním“, ochotu pomáhat lidem
s nasazením zdraví a vlastního života.
Naše činnost je dobrovolná, vykonáváme
ji ve svém volném čase a s láskou.
Dobráci – jak se nám říká – nemusejí, ale
pomáhají.
Konečný Jaroslav ml. Velitel SDH

Velké poděkování také pro velitele
Jaroslava Konečného, Martina Hycla, Tomáše
Průdka, Jakuba Malinu, Vojtu Halady, Jendu
Hutra za pomoc při práci s dětmi. I malý čin je víc
než pouhé řeči.
Malinová Margita – vedoucí MH

Zásahová jednotka…
Nároky na jednotky dobrovolných hasičů
se stále zvyšují. Abychom mohli spolehlivě
a profesionálně poskytnout potřebnou pomoc,
je třeba pravidelný výcvik všech členů jednotky
a především
pozitivní
přístup
některých
zaměstnavatelů. V obcích Zaječí a Šakvice není
J-SDHO, čímž se rozšířilo pole působnosti naší
jednotky.
Práce jednotky – výcvik, námětová
cvičení, zásahy u požárů, technická pomoc,
hasičská
asistence
při
soutěžích
(rally
v Hustopečích), asistence při soutěžích na vodě
(YC Dyje Pavlov, Břeclav) pomoc při povodních,
péče o techniku, příprava a prověřování techniky.
Stav technického vybavení a vozového
parku je na poměrně dobré úrovni, ale i nadále
bychom měli pokračovat v dovybavení prostředky
pro různé typy zásahů.
V roce 2014 jsme vyjeli ke dvacetičtyřem
zásahům (14x požár, 10x technická pomoc).
Největší požár - velkokapacitní seník Velké
Bílovice
- travní a další porost kolem
železničního koridoru Brno –
Břeclav
Nejdelší zásah - technická pomoc – čerpání vody
po deštích v obci Rakvice.

K ZAMYŠLENÍ
Každý svým chováním ovlivňujeme své
okolí a to zpětně reaguje na nás. Mám-li dobrou
náladu a úsměv na tváři, určitě potkám i více
usměvavých lidí. Matka, která naučí své dítě, aby
se vhodně a příjemně chovalo, naučila jej nejen
společenskému chování, ale zajistila mu také více
pohody v životě.
Vymáhá-li si postižený občan stálou
pozornost a ohledy od ostatních lidí, vyjdou mu
vstříc jen proto, že je nemocen. Ustupují
mu z cesty a jeho to svádí nedávat jim za to ani
úsměv. Mnohý takový si myslí, že může být
mrzutý a sobecký. Domnívá se, že jsou na něho
lidé hodní bez jeho zásluh a přičinění.
Ve skutečnosti tomu tak není. Zadarmo
máme jen lásku matky. Vše ostatní si musíme
něčím
zasloužit,
alespoň
sympatickým
vystupováním a vlídností. Úsměv druhého si
získáme zase jen úsměvem.
My postižení musíme daleko lépe ovládat
své špatné nálady a rozmrzelost. Nelze stále
zveličovat své postižení a snižovat potíže
druhých. Jestliže ke svému postižení budeme ještě
protivní a nepříjemní, tak si sympatie těch
zdravých nezískáme. A my je chceme získat.
Ty zdravé potřebujeme více než oni nás.
(Květa Průdková)

!!! Zapamatujte si !!!
V případě požáru volám 150.
Spustím sirénu na hasičské zbrojnici a zůstanu
do příjezdu hasičů.
Hasičstvo je – mělo by být – školou k vytváření

11

Z ČINNOSTI KROUŽKU MLADÝCH RYBÁŘŮ
Rybářský kroužek zahájil svou činnost
v letošním roce v neděli 8. 2. 2015.
Letos bohužel rozšířil naše řady jen jeden nový
člen.
V únoru se děti v klubovně učily
poznávat naše druhy ryb a vždy jsme se
na chvilku podívali na nějaký film s rybářskou
tématikou.
V pátek dne 6. 3. jsme s dětmi
navštívili rybářský veletrh v Brně. Děti si
prohlédly rybářské novinky a nakoupily různé
potřeby na rybaření. Vzhledem k účasti
15 dětí, jsem byl velice rád, že mi s dětmi
pomohli někteří rodiče.
Poděkování patří i MO MRS Rakvice
za úhradu dopravy mikrobusem pana Šafaříka
ze Staroviček.
Petrův zdar
Vít Pohanka
Vedoucí kroužku mládeže

RAKVICKÁ PŘÍPRAVKA
Poslední srpnový víkend jsme se
zúčastnili turnaje st. a ml. přípravky
v Halenkovicích (Uh. Hradište)
Mladší přípravka se umístila z 8 mužstev
na 6. místě, s 1 vítězství a 2 remízami. Vítězem
se stalo mužstvo FC Zlín (další mužstva
Napajedla, Spytihněv, Halenkovice, Babice…)
St.
přípravka
po
výsledcích
Rakvice:Napajedla 2:2, Rakvice:Babice 4:0,
Rakvice:Spytihněv 5:1, Rakvice:Nedakonice
3:0, prohrála zápas o 1. místo s domácími
Halenkovicemi 2:1.
Začátkem září jsme zahájili podzimní
sezonu mistrovských zápasů okresního přeboru.
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Hráči mladší přípravky: Čulenová Marie,
Blažek Alex, Puc Andreas, Mrkvica Tomáš,
Nasadil Tomáš, Nedoma Jakub, Křivánek Pavel,
Pospíšil Michal, Krška Matyáš, Řezáč Rýša,
Matějka Viktor, Matějka Tobiáš, Tetur Alexandr,
Hrdina Radek, Trávníček Adrian.
Mladší přípravka se umístila na 4. místě se
12 body a skore 32:33. Porazila Kostice 4:3,
Lanžhot 5:4, Moravskou N. V. 11:1, Charvátskou
N. V. 2:1. Prohrála V. Pavlovice 3:7, Lednice 2:8,
Zaječí 1:4, Hrušky 1:5.
Starší přípravka na 2. místě s 21 body
skore 89:37. Jednou prohrála v Lednici, kde jsme
dostali pěknou nakládačku, 15:1 (mužstvo
Lednice 8 kluků ze čtyř obcí, jeden ročník).
Vítězství nad mužstvy Pavlovice 9:1, Kostice 7:5,
Lanžhot 6:3, Zaječí 12:1, Hrušky 16:2, Moravská
N. V. 24:0, Charvástká N. V. 14:10.
Střelci: Vala Lukáš 24, Zelinka Libor 24,
Bravenec Tomáš 9, Trávníček Michal 9,
Trávníček Pavel 8, Nejez Matěj 6, Juřena Petr 5,
Ludin Luboš 3, Nejez Vojta 2, Nečas Zdeněk 1.

Hráči starší přípravky: horní řada z leva Juřena Petr,
Bravenec Tomáš, Trávníček Pavel, Vala Lukáš, Nejez
Matěj, dolní řada z leva Trávníček Michal, Zelinka
Libor, Nečas Matěj, Ludin Luboš, Nejez Vojta, (chybí
Nečas Zdeněk)

Děkujeme Všem sponzorům za podporu
všech mládežnických mužstev.

Rakvičtí fotbalisté hráli předzápas I. fotbalové ligy!
Při hledání dokumentů o historii české házené v Rakvicích jsem náhodou narazil na malý článek
uveřejněný 20. května 1944 v Moravském Slově:
„Moravská Slávia – DSK Rakvice 8:1, předzápas před ligou Židenice – Sparta Praha. Většina z 18.500
diváků, kteří ligový zápas viděli, byli v hledišti již na předzápase. A z těch opět většina viděla „krutou
porážku Moravské Slávie od venkovského družstva DSK Rakvice“.
Teprve z pondělníků se dozvěděli, že Moravská Slávia zvítězila a že musila, jakožto domácí klub hráti
v rudých dresech, protože hosté mají bíločervené košilky jako Slávia.“
Bylo to tehdy utkání jarní části I. B třídy, hrané na starém hřišti na Rybníčku. Naši, kteří tehdy
vysoko prohráli, nastoupili ve „slávistických“ dresech, v nichž jsou vyfoceni i před zápasem
v Moravském Žižkově na jaře 1942, pouze sestava už byla jiná.
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Musel to být pro rakvické fotbalisty úžasný zážitek – hrát před takovou návštěvou. Dnešní hráči
Rakvic jim mohou jen závidět, neboť tolik diváků na první ligu v Brně dávno nechodí a hrát předzápas
první ligy se Rakvicím také už asi nepodaří. Věřme tedy, že se jim bude alespoň dařit v následujících
mistrovských zápasech letošní sezóny.
P. S.: Příští rok to bude 75 let, co byl v Rakvicích založen oddíl české házené. Chtěl bych k tomuto výročí
vydat brožuru, která by popsala historii tohoto sportu. Část materiálů už mě některé bývalé hráčky
poskytly, ale pokud by někdo doma našel jakoukoliv zmínku o české házené, prosím o zapůjčení.
Lubomír Skrýval

Procházka vinicí

Spolek Vinaři z Rakvic hledají dva
spolehlivé brigádníky na letní provoz
vinotéky, v období
od 07- 08/2015.
Vhodné pro studenty i důchodce.
Informace
na vinarizrakvic@seznam.cz
nebo na tel.: 602 450 053.

Jménem starosty obce děkujeme:
firmě Mikro Trading a. s. za uspořádání
ČERTOVSKÉHO KARNEVALU pro děti,
a také ZŠ a MŠ Rakvice za pořádání
VÁNOČNÍHO JARMARKU.
Také děkujeme Václavovi Horáčkovi ml.
a Tomášovi Nečasovi za poskytnuté víno
na silvestrovský svařák!
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Mám ráda procházky vinohradem,
kdy ozývá se ten zvláštní zvuk,
když vinař stříhá tažně révy.
Obdivuji, když šikovné ruce vyvazují vinice
a úhledně tažně přes drátěnku skloní.
Jak krásně je tam, když vinice vykvetou.
Ta líbezná vůně – jen jednou v roce voní.
Však nejkrásnější je vinohrad,
když jeho plody na podzim dozrávají.
Kuličky hroznů se postupně nalévají lahodnou
šťávou,
sládnou a vybarvují se pomocí
slunečního jasu,
aby mohly ukázat pravou svoji krásu.
(Miroslava Průdková)

SVAZ TĚLESNĚ

MAŠKARNÍ PLES

POSTIŽENÝCH

V sobotu 7. 3. 2015 jsme již tradičně
pořádali maškarní ples, který se vydařil.
Dostavilo se 70 masek a 100 přihlížejících diváků,
kteří v průběhu večera masky hodnotili.
Hodnotili se jednotlivci a skupinové masky,
kterých bylo více.
Pomalu se masky „jednotlivce“ vytrácejí a stále
více se objevují tzv. „skupinové masky“, kde si
každá skupina při samotné přípravě užije spoustu
legrace a kreativity.
Poprvé jsme vyzkoušeli i novou kapelu
a hudební repertoár. Kdo na plese byl, sám
posoudí, zda se obměna vyplatila. Kdo se chce
bavit a zatančit si, tak si zatančí při dechovce
i na modernu.
Závěrem bychom chtěli všem moc
poděkovat za věcné dary do tomboly a věříme
i nadále, že s námi budete i v dalších letech.
Děkujeme za Vaši přízeň.
SG
Nejlepší masky:
Jednotlivci
1. místo - Smrťák
2. místo - Kočka Hello Kitty
3. místo - Hrbáč a postava
z hvězdných válek Darth Vader

A SENIOŘI
Závěr roku 2014
V listopadový podvečer jsme se
autobusem vypravili do příjemného prostředí
hodonínského kulturního domu, na koncert
dechových hudeb. Krásné dechové skladby
a písně nám hrály dechové hudby „Hovorané“
a „Boršičanka Ant. Koníčka.“ Jak milé bylo
přivítání a průběžné slovní vstupy od obou
konferenciérek, které kapely provázely. Krásná,
líbezná slova a lahodný hlas se nesl sálem k našim
uším. Mnohým se nám až tajil dech. Některé jsme
byly překvapeny, že pořad Hovoranů provázela
Hana Matějková (Straková).
Při některých skladbách byl v sále tak
absolutní klid, jako by byl sál prázdný. Závěrečný
potlesk však řekl něco jiného. Nenašla se snad ani
jedna osoba, která by si některou píseň
nezanotovala s kapelou. Domů jsme se vraceli
příjemně naladěni.
Poslední akce tohoto roku byla cesta
do Brna na „Vánoční trhy“. První zastavení bylo
v Ivančicích. Tady jsme si prohlédli rodiště
Vladimíra Menšíka a prohlédli si pamětní místo,
které občané Ivančic tomuto jedinečnému herci
zanechali.
Druhé zastaveníčko bylo u expozice
Alfonse Muchy. Prohlédli jsme jak grafickou
tvorbu, tak také jeho životopisné zpracování
a fotodokumentaci. Pak už jsme jeli do Brna.
Nákupy už probíhaly každý po svém,
po skupinách i jednotlivě. Kdo chtěl a kdo
potřeboval, nakoupil.
Na poslední výborové schůzi se s námi
rozloučila paní Květa Hlavňovská. Její místo
zaujala paní Liba Stehlíková.
Děkujeme paní Hlavňovské za práci
ve výboru.

Skupiny

Svaz tělesně postižených a senioři
Zapsala Miroslava Průdková
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1.místo - Mikrovinaři
2. místo - Špačci
3. místo - Baletky

BUDOU RAKVICE SMETIŠTĚM REGIONU?
Vážení a milí spoluobčané,
jako předseda výboru pro životní prostředí musím reagovat na situaci, která se v Rakvicích zcela
evidentně přiostřuje…
Na uvedených snímcích je zachyceno několik lokalit našeho životního prostředí v extravilánu
obce. Myslím si, že to nejsou snímky, na které bychom jako občané Rakvic měly být hrdí, naopak, však
uvažte sami…
Je docela s podivem, že v době kdy Rakvice mají poměrně sofistikovaný sběrný dvůr, který by
nám mohli závidět i leckteré větší nebo známější obce, vznikají v okolí stále černé skládky. Možná stále
někteří nevědí, že vyvézt televizor do sběrného dvora může každý zdarma a nejen ten televizor...
Možná nevyhovuje doba otevření, no otevřeno každý den být nemůže, to by bylo asi drahé. Nicméně ani
já, ani správce dvora a věřím, že ani pan starosta se nebudeme zlobit, kdyby dotyčný ty televizory místo
do příkopu u Kreftů postavil před bránu sběrného dvora. Stejně tak pytle s textiliemi nebo pneumatiky
v chráněném území na Trkmansku.
Nerozumím, proč je pro mnohé spoluobčany větší problém bez rizika vyvést odpad
„zadarmo“ do sběrného dvora, než znečišťování vodních toků nebo přírodních zákoutí? No ono to
vlastně není zadarmo – všichni to máme předplacené v poplatcích za popelnice – i ti skládkaři.
Kladu si otázku: To je to nějaký nový adrenalinový sport nebo co? To Vás, vy, co vyvážíte odpadky
do přírody, nezajímá, že můžete dostat pokutu v desítkách tisících korun a v případě chráněného území
na Trkmanci až ve stotisících? Že půjdete na přestupkovou komisi v Břeclavi a Vaše jméno bude viset
nejen na úřední desce v Rakvicích? A to ani nemluvím o tom, jak okolí obce po těchto skládkařích
vypadá, jak jsou plné meze a strouhy PET-lahví, pneumatik a jiného odpadu, ze kterých se různé
chemické látky postupně uvolňují do vody a do půdy (že plasty nedegradují to je omyl, plasty degradují
pomalu, ale za to více nebezpečně). Uvolňované látky se dostávají do vody, kterou pijeme, do vody,
ve které žijí ryby, co jíme, do půdy, ve které pěstujeme zeleninu, ovocné stromy a révu. Že tyto látky
končí i ve víně, které pijete/me, to nevíte?
Copak jsme se od roku 1989 nic nenaučili? Neříkám, že všechno v minulosti bylo špatné, to ne,
ale péče o životní prostředí byla významně podceňována, důkazem toho jsou dnes alergie, rakovina,
vymírající rostliny a živočichové. Proč si tedy, již tak těžce poškozené, životní prostředí stále
otravujeme? Proč některé děti systematicky poškozují zeleň např. na rekultivované skládce u železniční
trati?
Rád bych chtěl ty dobré a zejména ty špatné spoluobčany informovat, že se jako předseda výboru
budu aktivně pohybovat ve všech postižených lokalitách a jako fotograf s patřičným vybavením budu
pořizovat snímky nejen černých skládek, ale i jejich zakladatelů, jejich automobilů, přívěsů apod. A zde
na stránkách Rakvického zpravodaje se pak někteří asi sami poznají… Také bych rád apeloval
na všechny spoluobčany, kterým není naše životní prostředí lhostejné, aby byly pozorní k tomu, co se
v okolí děje, a aby se nebáli na nešvar upozornit jak ty skládkaře, tak představitele obce (starostu,
místostarostu i klidně zastupitele nebo členy výboru pro životní prostředí). Velmi nerad bych totiž
na zastupitelstvu navrhoval koupi fotopastí a kamer, které by okem velkého bratra šmírovaly každé naše
kroky. Také bych chtěl věřit, že ty odpadky do přírody nevyváží občané Rakvic, ale nezodpovědní
obyvatelé okolních obcí. Proto nastal čas sjednotit své názory a chránit to naše prostředí, ve kterém
vyrůstají naše děti a vnoučata, pro nás i pro budoucí pokolení.
Předseda výboru pro životní prostředí
Ing. Tomáš Nečas, PhD.

U bývalé rekultivované skládky
za železniční tratí břeh potůčku –
odpad staršího data.
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U bývalé rekultivované skládky za železniční tratí–
odpad navezený v posledních 14 dnech do koryta
přímo u železničního podjezdu…

Na bývalé rekultivované skládce u trati
v porostu vysazených dubů – pneumatiky
z nedávné doby, čerstvé poškození stromů
studenty ZŠ Rakvice (jména jsou nám známé).

Lesík v chráněné lokalitě na Trkmanci…

Stejné poškození dřevin školáky
na rekultivované skládce u trati…

Jejda!!!
Oba obrázky příkopy
ke Kreftům vedle výsadby
topolů od bažantnice,
televize
jsou
nové
přírůstky, ostatní odpad
je starší…
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ROK 2015 - důležité změny v registru
motorových vozidel

V uplynulém čtvrtletí roku 2015 jsme
mohli registrovat v mediích, a také v tisku, že
od 01. 01. 2015 jsou nějaké změny při převodu
motorových vozidel. Touto cestou bych chtěl
podat veřejnosti ověřené informace získané
na odboru dopravy.

Na tomto úřadě budou po Vás požadovat:
- občanský průkaz
- velký technický průkaz od vozidla
- ORV - osvědčení o registraci vozidla
- doklad o pojištění odpovědnosti za škody
způsobené provozem vozidla
- protokol o evidenční kontrole na vaše
jméno ne starší 14 dnů.

Do konce roku 2014 v případě prodeje již
registrovaného vozidla platilo, že původní
vlastník motorového vozidla na místně příslušném
úřadu odhlásil z registru své vozidlo a zadal
osobní údaje nového vlastníka vozidla. Nový
vlastník pak obdržel např. poštou doklady
k tomuto vozidlu a měl za povinnost ve lhůtě
do 10 dnů vozidlo na místně příslušném úřadu
na sebe zaregistrovat. Ne všichni tuto registraci
provedli a to z různých důvodů. Tento systém
se nazýval polopřevod. Tento tzv. polopřevod byl
zrušen zákonem č. 239/2013 Sb., kterým
se podstatně mění zákon č.56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a tento zákon nabyl účinnosti
01. 01. 2015. Od počátku roku 2015 se převod
vozidla provádí pouze v registračním místě
posledního evidovaného vlastníka vozidla.
Již se neprovádí samostatné odhlášení a přihlášení
vozidla. Převod vozidla provádí na jednom
tiskopisu společně původní a nový vlastník
vozidla. Případná plná moc na zastupování
jednoho nebo druhého musí být opatřena úředně
ověřenými podpisy. Ověření lze zajistit u notáře,
na matrice nebo prostřednictvím Czech Pointu.

Nyní uvedu modelovou situaci při převodu
již zaregistrovaného vozidla tak, jak to platí
od 01. 01. 2015.
Občan s trvalým pobytem v obci Rakvice
se rozhodne pro koupi vozidla od občana
s trvalým pobytem v Ostravě. Oba se dostaví
společně na Magistrát statutárního města Ostravy
a podají společnou žádost na převod vozidla.
Občan Rakvic může udělit PLNOU MOC tomu
původnímu vlastníku vozidla, aby jej zastupoval.
Plná moc musí obsahovat úředně ověřené
podpisy. Úřad v Ostravě bude požadovat:
velký technický průkaz, ORV – osvědčení
o registraci vozidla, doklad o pojištění vozidla,
protokol o evidenční kontrole na občana obce
Rakvice, ne starší 14 dnů. Vozidlo bude
na nového
vlastníka
občana
Rakvic
už zaregistrováno v Ostravě a vozidlu bude
ponechána ostravská registrační značka. Správní
poplatek za převod vozidla ve výši 800,- Kč, popř.
poplatek na podporu sběru, likvidaci a využití
autogramů bude uhrazen v Ostravě. Správní
poplatek a „ekologický poplatek“ už automaticky
nehradí kupující, tj. nový vlastník vozidla, ale je
to na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.
V případě dalších změn na vozidle, zápis tažného
zařízení, změna barvy atd., ty se již budou
vyřizovat na místně příslušném úřadu nového
vlastníka, tedy na Městském úřadě Břeclav.

Zákon č. 239/2013 Sb. pamatuje
na nedokončené převody vozidel (vozidlo je
odhlášeno na nového vlastníka) v přechodném
ustanovení. Vozidla, která zůstaly k datu
31. 12. 2014 v tzv. polopřevodu, musí být
nejpozději do 30. 06. 2015 zaregistrována
na nového vlastníka (dokončen převod vozidla),
jinak tato vozidla budou prohlášena jako zaniklá.
TAKTO ZANIKLÁ VOZIDLA budou zbaveny
technické způsobilosti a nebude již možné
je ZAREGISTROVAT!!
Do konce měsíce června 2015 ještě zbývá
dostatek času, aby ten, kdo nestačil nebo záměrně
na
sebe
vozidlo
v tzv.
polopřevodu
nezaregistroval, aby tak učinil co nejdříve.
Pro obec Rakvice je místně příslušným úřadem
odbor dopravy na Městském úřadě Břeclav.

Poznámka: MD chce ušetřit za výrobu nových
tabulek registračních značek, proto registrační
značka zůstává původní, i když se jedná převod
z kraje do jiného kraje. Registrační značku lze
vyměnit pouze při poškození, odcizení nebo ztrátě
a to za správní poplatek 450,- Kč.
Změny se týkají také dočasného vyřazení
vozidla registru, tzv. „umístění tabulek reg.
značky do depozita“. Vlastník vozidla dočasně
vyřazeného vozidla déle než 18 měsíců ke dni
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platnosti zákona (před 30. 06. 2013), musí
do jednoho roku platnosti zákona příslušnému
úřadu nahlásit umístění a způsob využití takového
vozidla. Pokud tak neučiní, vozidlo ke dni
31. 12. 2015 zaniká. Zánik vozidla znamená,
že vozidlo bylo sešrotováno či zničeno živelnou
pohromou. Opět platí, že ZANIKLÉ VOZIDLO
již nelze nikdy do REGISTRU VOZIDEL
PŘIHLÁSIT. V pozdějších případech dočasného
vyřazení (po 01. 07. 2013) máte rovněž povinnost
nahlásit údaje o vozidlu (umístění a způsob
využití), avšak nehrozí administrativní zánik
vozidla, nýbrž finanční postih vlastníka vozidla.
Máte-li vozidlo odhlášené předchozím vlastníkem
a zároveň dočasně vyřazené z provozu (tzv.
depozit), musíte podat žádost o registraci na úřad
v kratší z obou lhůt a to do 30. 06. 2015.
Trvalé vyřazení vozidla z registru
1. Úřad administrativně trvale vyřadí motorové
vozidlo z registru, pokud do 30. 06. 2015
nebude dokončen převod na nového vlastníka
vozidla (vozidlo zůstane v polopřevodu).
Úřad administrativně trvale vyřadí motorové
vozidlo dočasně vyřazené před 30. 06. 2013
(tzv. depozit) dnem 01. 01. 2016, pokud jeho
vlastník
v době
od
01.
01.
2015
do 31. 12. 2015 neoznámí úřadu,
kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití.
2. Úřad trvale vyřadí vozidlo na vlastní žádost
vlastníka vozidla. K tomuto úkonu vlastník
vozidla na místně příslušném úřadě předloží:
- doklad totožností nejlépe občanský průkaz
- velký technický průkaz
- ORV - osvědčení o registraci vozidla
- dvě tabulky s přidělenou registrační značkou
- potvrzení o převzetí autovraku vystavené
provozovatelem zařízení ke sběru autovraků.
Dílčí změny nastaly i při registraci vozidel
z dovozu.
Technická způsobilost vozidel dovezených
z členských států se neschvaluje (přebírá
se stávající schválení členského státu).
Technická prohlídka nových vozidel dovezených
z členských států se nezkracuje.
Na zopakování uvedu nové názvosloví, které
přinesla novelizace zákona č. 56/2001 Sb.
po přijetí zákona č. 239/2013 Sb. platného
od 01. 01. 2015.
Dočasně vyřazené vozidlo= vyřazené vozidlo
Trvale vyřazené vozidlo= zaniklé vozidlo
Členský stát= státy EU a Švýcarská konfederace

Závěrem ještě uvádím, že stejný postup
při převodu motorového vozidla je i při koupi
motorového vozidla v autobazaru. Pověřený
pracovník autobazaru je zmocněn vedením
společnosti k převodu vozidla na kupujícího. Ten
může pověřeného pracovníka autobazaru zmocnit
plnou mocí s úředně ověřeným podpisem
k úkonům
spojených
s převodem
vozidla
na úřadě. Registrace zakoupeného vozidla bude
provedena na místně příslušném úřadě podle sídla
autobazaru.
Zpracoval: JUDr. Svatomír Novotný

POŽÁR DOMU

19. 2. 2015 - K hořícímu domu vyrazily
ve čtvrtek krátce po osmé hodině večer do Rakvic dvě
profesionální jednotky hasičů a tři dobrovolnické sbory.
„V garáži vedle domu začal hořet osobní automobil.
Požár se po chvíli rozšířil i na střechu domu," uvedla
mluvčí jihomoravských hasičů Pavla Pražáková.
Celá událost se podle dostupných informací
obešla bez zranění. Na místě zasahovali hasiči
z Břeclavi, Hustopečí a dobrovolníci z Podivína, Rakvic
a Velkých Pavlovic.
(autor: Aneta Beránková – zdroj:
http://breclavsky.denik.cz/)

Jednou mi řekla jedna osoba, která
v Rakvicích nežije, ale obec patří do její pracovní
oblasti, že sem jezdí ráda. Hlavně proto,
že neslýchává hanění a pomluvy na spoluobčany,
což se vidí málokde. A má pocit, že v Rakvicích
existuje „sousedskost“ a lidi zde místo aby na sebe
házeli špínu, si umí spíše pomoci. Potvrdil jsem jí to
tenkrát a potvrdím jí to i dnes.
Tímto mockrát děkuji všem, kteří mě
podrželi, podpořili a jakýmkoli způsobem, ať už
fyzicky nebo finančně, pomohli v této nešťastné
situaci.
Jsem rád, že jsem se před 13-ti lety rozhodl
vrátit mezi lidi, kteří k sobě mají blízko...
do Rakvic.
Ladislav Baloun
Moc DĚKUJEME rakvickým dobrovolným
hasičům, ale i požárníkům z Velkých Pavlovic,
Podivína, Hustopečí a Břeclavi, za profesionální
zásah při požáru rodinného domu dne 19. 2. 2015.
Nebýt jejich odvahy, rychlosti a obětavosti,
mohl skončit v plamenech i náš dům. Sousedův se
už bohužel zachránit nepodařilo, ale i tak zabránili
dalším velkým škodám.
„Pánové, velké DÍKY!!!!“
Horáčkovi
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Milí dárci a koledníci Tříkrálové sbírky,
je mi milou povinností a radostí jménem Oblastní
charity Břeclav Vám všem poděkovat
za vynaložené úsilí a nasazení pro Tříkrálovou
sbírku v letošním roce. Děkuji za organizaci paní
Mgr. Haně Matějkové, která se ochotně ujímá
starosti o tuto největší sbírkovou dobrovolnickou
akci.
Jsem vděčná všem za ochotu, vstřícnost,
trpělivost, i za každý tón koledy „My tři králové
jdeme k vám…“ jejíž slova se nesčetněkrát nesla
Rakvicemi. Jsem ráda, že se kolem nás stále
najdou lidé, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat
druhým.
Děkuji i pracovníkům obecního úřadu, kteří svým
dílem přispěli k úspěchu a hladkému průběhu této
sbírky.
S díky a přáním všeho dobrého
Jana Studýnková, v. r.
koordinátor Tříkrálové sbírky

V neděli 4. ledna vyrazili tříkráloví koledníci
do rakvických ulic
Každoročně začátkem ledna pořádá
Charita Česká republika Tříkrálovou sbírku –
největší dobročinnou akci u nás, při níž tříkrálové
skupinky koledníků se zapečetěnými a označenými
kasičkami žádají spoluobčany o příspěvek
na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka
probíhá.
Již třetím rokem pomáhá naše škola
Oblastní
charitě
Břeclav
tuto
sbírku
v Rakvicích realizovat, a tak v neděli 4. ledna
vyrazili do rakvických ulic žáci 9. třídy i bývalí
absolventi ZŠ Rakvice: Anna Dobšáková, Lidka
Humlíčková, David Gála, Veronika Vaňková, Filip
Kratochvíl, Ondřej Halady, Veronika Poláchová,
Lucie Bravencová, Karel Hycl, Monika
Boháčková, Matěj Nešpor, Dominik Palán, Natálie
Štěrbová, Radim Šindelář a Lukáš Pospíšil.
V Rakvicích žáci vybrali 31.456,- Kč.
Děkujeme nejen ochotným koledníkům,
ale i všem občanům, kteří finančním příspěvkem
pomohli potřebným.
(Hana Matějková)

Vaše dary budou využity na rozvoj a realizaci
těchto projektů:
 Charitní ošetřovatelská služba
 Charitní pečovatelská služba
 Domov sv. Agáty pro matky s dětmi
 Dobrovolnické centrum při OCH Břeclav
 Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez
domova
 Azylový dům pro muže a ženy
 Farní charity
 Podpora vzniku a rozvoje sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
 Rozvoj domácí hospicové péče

DĚKUJEME !!!

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

6. 5. 2015 od 15.30 do 17 hodin
JE NUTNÉ PŘINÉST RODNÝ LIST DÍTĚTE.
V MATEŘSKÉ ŠKOLE SE NA VÁS I VAŠE DÍTĚ TĚŠÍ KOLEKTIV MŠ.
NAJDETE NÁS VE ŠKOLCE VE TŘÍDĚ BROUČKŮ A BERUŠEK!
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alespoň psali dopisy,
které nám babička sem
a tam doručovala.
Už od mala
brával děda s babičkou
mě a sestru na dovolené
nebo výlety.
Procestovali jsme s nimi
kus světa, ať už naši
republiku nebo některé
evropské státy. Díky
nim, jsme měli možnost
poznat, to co někteří neviděli za celý život. Mě už
od tří let začali brávat s sebou na cesty.
Ale tím nejvzácnějším, co nám děda mohl
předat, byly jeho vědomosti. Co on nám
navyprávěl všech zajímavostí, věcí a informací.
Kdybychom si je všechny udrželi v hlavě, mohli
bychom být „skoro“ tak bohatí vědomostmi, jako
byl on. Na většinu otázek měl odpověď, a pokud
ne, nebyl problém zapátrat v knihách. Sám o sobě
říkal, že je člověk řeči. O všem nám rád a hezky
vykládal, a také nám opravoval nespisovnou
češtinu.
Bohužel, když jsme byly menší,
neuvědomovaly jsme si, co všechno jsme se mohli
naučit. To dochází až s věkem. I tak máme
spousty krásných vzpomínek, které zůstanou
v našich srdíčkách.
Úterý 16. prosince bylo pro nás smutným
dnem, naše rodina přišla o milovaného člověka.
Rok se snažil bojovat se zákeřnou nemocí, a my
všichni jsme se pro něj snažili udělat, co to šlo,
tak, jako on dělal vždy všechno pro nás. Nestačilo
to, a museli jsme se s ním, s těžkým srdcem
rozloučit. Je to život, který nezastavíme.
Ale musíme být vděční za to, co nám dal.

Náš děda
Petr Neuvirt
(5. 5. 1940 – 16. 12. 2014)
„Život trvá desítky let a na konci vyhasne v jedné
sekundě.“
Myslela jsem si, že nejtěžší bude smířit se
s tím, že už tady, nám blízký člověk, nebude.
Ale mýlila jsem se…
Nejtěžší bylo bezmocně přihlížet, jak mu dochází
síly bojovat a neumět mu pomoci.
Většina jste ho znali jen z pohledu
doktora, a dobře vím, že i tady platí pravidlo: není
na světě člověk ten, co by se zavděčil lidem všem.
Mnoha lidem pomohl, a stojím si za tím, že svou
práci odváděl precizně a poctivě, tak jako věci
ve svém osobním životě.
My jsme dostali navíc to privilegium,
že jsme ho poznali i jako dědečka.
Vždy to byl pro nás děda a nikdy nás nenapadlo
přemýšlet nad tím, že by to mohlo být jinak.
Narodil se v Paskově, kde s rodiči
a sourozenci Evou a Broňou bydleli v rodinné
vilce.
Otec Klement byl dentista a matka Jana, žena
v domácnosti. Děda byl nejmladší ze sourozenců
a měl svou vlastní chůvu. Chodil s ostatními
chlapci do skautu a jako většina kluků, vymýšleli
různé vylomeniny, stříleli z praků a hráli si
v přírodě. Na zahradě jejich domu dokonce
zasadil knoflíky, v domnění, že z nich vyroste
strom. Po základní škole navštěvoval gymnázium
ve Frýdku-Místku. Další volba byla jasná.
Šel ve stopách svého otce, i když dědeček z něj
chtěl mít klavírního virtuóza. Nastoupil
na medicínu do Olomouce, po roce ale přešel
na Karlovu Univerzitu do Prahy. V roce 1964
ukončil studia s diplomem Zubní lékařství.
Následná léta byla těžká a složitá.
Od 70. let, kdy si musel odsedět 2 roky, 2 měsíce
a 22 dnů na Borech, byl navždy proti
komunistickému režimu. Byl spoluzakladatelem
Občanského fóra. Do Rakvic přišel v roce 1977,
a tady se potkali s naší babičkou. Tolik let spolu
trávili doma i v ordinaci. Děda měl svoji práci rád,
i když odešel do důchodu, stále jezdil ordinovat
do břeclavské věznice, až do doby, dokud mu to
zdraví dovolilo.
Děda pro nás udělal, co nám na očích
viděl. Prováděli jsme různé blbosti, každý pátek
jsme si sbalili batůžky a upalovali k nim
na víkend. Po obědě nám vždy v posteli četl
pohádky, a když jsme se neviděli, tak jsme si

Dědo, moc nám všem chybíš!
Katka
I když mimo můj obor, ráda jsem
přijala pracovní nabídku, protože jde
o práci, která mě baví.
Od března mne můžete navštívit
v Obecní knihovně, kde Vás ráda uvítám.
Nadále budu připravovat i zpravodaj
a navíc mám na starosti obecní galerii.
Budu ráda za všechny Vaše
nápady, názory a třeba i připomínky.
Člověk se přeci učí celý život.
Kateřina Blažková
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PŘIŠLI JSME NA SVĚT

DORA CHRÁSTKOVÁ

MARIE
MARIEJOCHMANNOVÁ
JOCHMANNOVÁ

ELIŠKA
DOLEJŠOVÁ
ELISABETH
ELIZABETHMACHÁLKOVÁ
MACHÁLKOVÁ

TINA
MALINKOVIČOVÁ

MATĚJ CHRÁSTEK

SÁRA
SÁRA
IMRICHOVÁ
IMRICHOVÁ
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ELIÁŠ
ELIÁŠHORČIC
HORČIC

ERIK CHABADA

MARTIN
RAMPÁČEK

ELEN
IMRICHOVÁ

THEODERICH
HAGHOFER
BARBORA BUCHTOVÁ

PETR CHARVÁT

MICHAELA
MIZERÍKOVÁ

ŠÁRKA

ROBIN KREJČÍŘ

ŠIKULOVÁ
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NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA NA SBĚRNÉM DVOŘE
V období od dubna do října bude sběrný dvůr
v provozu podle letní otevírací doby:

STŘEDA 15:00 – 19:00 hod a SOBOTA 8:00 – 17:00 hod, bez přestávky.

SOUTĚŽ
V minulém čísle jsem položila
3 soutěžní otázky, na které mi odpověď zaslali
pouze 2 zájemci:
Tomáš Řezáč (Podivín)
Viktorie Novotná (Brno)
Zaslouženě tedy dostali knižní upomínku!
Odpovědi na soutěžní otázky:
1. TJ Sokol Rakvice byl založen 28. 5. 1914.
2. Pan Petr Vajbar byl ve funkci starosty
obce 5 volebních období, tedy 20 let.
3. Rakvice mají celkem 24 ulic.
(Dolní, Družstevní, Dvorní, Horní, Hřbitovní,
Luční, Nádražní, Na kopcech, Náměstí,
Na Řádku, Nová, Polní, Rybářská, Svislá,
Trkmanice, U Hřiště, Ulička I, Ulička II,
Ulička III, U Luže, U Měšťanky, Václavská,
Vinařská, Zahradní)

Informace o dění v obci
najdete také na oficiálním
profilu Rakvic,
na sociální síti
Facebook.

Novoroční ohňostroj
je pod taktovkou
pana Petra Herzána, již několikátý rok.
Cena je stále stejná a to 20 000 Kč.

Divadelní soubor Břetislav
Vás srdečně zve
na představení

Vladimír a Věnek „V Háji“
dne 18. 4. 2015 ve 20oo hod
sokolovně v Rakvicích.

MŠ Rakvice ve spolupráci
s volejbalisty, seniory a hasiči
pořádají pro všechny děti a jejich rodiče

PÁLENÍ ČARODEJNIC.

Režie: Martin Sítek a Jana Vrzalíková
Hrají
Vladimír: Marek Sítek
Věnek: Antonín Průdek
Anděl: Pavla Kachyňová
Bůh: Zdeněk Blabla
Ďábel: Kuba Kříž
Smrt: Pavel Doležal
Světla: Josef Macháček
Zvuk: Robert Akai
Nápověda: Stanislava Akaiová

Přijďte 30. dubna v 17oo k Šutráku,
čeká Vás zábava, soutěže a táborák…
S sebou nezapomeňte špekáčky a dobrou náladu.

Těšíme se na Vás!
RAKVICKÝ ZPRAVODAJ - vydává obec Rakvice.
Adresa: OÚ Rakvice, PSČ 691 03, tel: 519 349 208. Zpravodaj vychází čtvrtletně.
Příspěvky jednotlivých jmenovaných autorů jsou v původním znění.
Odpovědný redaktor: Kateřina Blažková. Náměty a připomínky pište na e-mail: zpravodaj.rakvice@seznam.cz
Uzávěrka dalšího čísla: 3. 6. 2015.
(Prosím o respektování termínu, na příspěvky došlé po tomto datu nelze brát z technických důvodů zřetel.)
Díky všem za vstřícnost a ochotu.
Vydáno v Rakvicích dne: 27. 3. 2014. Tisk: Pálka Břeclav, náklad 550 ks. Cena 20,- Kč.
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