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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
zahrad. To bude znamenat posunutí zástavbového
území o kousek níž směrem k ulici U hřiště. Nyní
to vše připomíná šachovou partii, kdy šachovnici
nahradila mapa a figurky tužka s pravítkem. Zájem
vykoupit všechny pozemky v Dílcích však i nadále
trvá.

Jaro se ještě nestačilo ani pořádně
nadechnout a už předává svou část roku létu. Výlety
žáků jsou předzvěstí konce školního roku. Děti se
těší na prázdniny. Ne jinak tomu bylo i před
osmdesáti lety. Neštěstí na Dyji ale vše změnilo.
Nebylo se najednou na co těšit, nebylo se z čeho
radovat, když na Rakvice dosedl smutek a žal.
Nepředstavitelně hluboký a velký.
Život v Rakvicích se ale nezastavil. Lék času
začal pomalu ale jistě účinkovat. Pomohl uzdravit
duši a nepoškodil přitom paměť. V den osmdesátého
výročí nezměrné tragédie jsme si nejčernější den
v celé historii naší obce připomněli. Položením
květin u pomníku hned vedle zrádné řeky Dyje
a vzpomínkou na rakvickém hřbitově. U hrobů těch,
kteří se ze školního výletu z 26. května 1936 domů
už nikdy nevrátí.
Vážím si proto toho, že my se těšit můžeme.
Na léto, prázdniny a dovolené. Toto příjemné
období roku začne pátečním Předhodovým
koncertem, na který vás upřímně zvu. Rakvická
chasa vás po té přivítá pod májú, na rakvických
tradičních hodech a hodkách. V červenci se všem
příznivcům dechové hudby po dvou letech vrátí
Túfarankafest.

Teprve nedávno byl dokončen nový chodník
na ulici Nádražní. Byly také instalovány dva nové
sloupy s osvětlením vozovky. Lépe řečeno přechodu
pro chodce. Výrazné osvětlení místa, kudy lidé
přechází krajskou silnici mezi ulicemi Nádražní
a Zahradní zvýší bezpečnost chodců zejména
po setmění. Spolu s odborníky na dopravu
a dopravní značení nyní hledáme vhodný způsob,
jak snížit rizika spojená se silničním provozem
na dvou po sobě následujících křižovatkách
u „mlíčkárny“. Jedná se o velmi frekventované
křižovatky s omezenou přehledností, které navíc leží
na páteřní průjezdné komunikaci s velmi silným
provozem.
Nedávná vážná nehoda motorky s dodávkou
ukázala na nutnost bezpečnostního opatření.
Neustálé zvyšování dopravního zatížení a množství
vozidel způsobuje velké problémy. A neexistuje
řešení, které by se líbilo všem.

Úsilí o vytvoření nového zástavbového
území mezi ulicemi Zahradní a Nová postoupilo
do další etapy. Podepsáním první kupní smlouvy
začal v květnu výkup pozemků v lokalitě Dílce.
Další smlouvy se připravují. Pro případ, že se
nepodaří vykoupit všechny potřebné pozemky, byl
architektem vypracován návrh zástavby, který
s nedostupnými pozemky při realizaci nepočítá.
Cenou za tento kompromis by byl mnohem menší
počet nových stavebních parcel na celkově omezené
ploše. Tento přepracovaný návrh také neumožňuje
vlastníkům zahrad v ulici Zahradní tyto v budoucnu
využít jako stavební parcelu. To znamená další
pokles stavební využitelnosti dané lokality.
Snahou vedení obce je dosáhnout dohody se
všemi vlastníky dotčených pozemků. Nyní je téměř
jisté, že v horní části Dílců, pod ulicí Obchodní
dojde ke změnám v původním návrhu zástavby.
Zachovají se tak v minulosti vytvořené hranice

V těchto dnech se dokončuje pokládka
optického kabelu. Vznikne tím síť datových cest,
která pokrývá celou obec. Velmi náročná realizace
projektu, kdy bylo nutné ručně vykopat kilometry
výkopů, se obešla vážnějších komplikací. Firma při
své činnosti postupovala ohleduplně a zanedlouho
nebude možné poznat, že se zde vůbec kopalo.
O spuštění provozu datové sítě bude její
provozovatel občany včas informovat.
Prodejna Medo, tak jak ji známe, končí.
O novém nájemci, který má v úmyslu v prostorách
prodejny otevřít a provozovat masnu s doplňkovým
prodejem rozhodlo zastupitelstvo na svém
posledním zasedání.
Bohužel i letos během hodů budou probíhat
stavební práce v ulici Svislá a Dvorní. Během léta
se v těchto ulicích vybudují nové chodníky a místa
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pro parkování vozidel. Dokončení této investiční
akce je plánováno do konce září. Už jsem se setkal
s názorem, že chodníky jsou v některých úsecích
zbytečné. Lidé jsou prý zvyklí chodit po silnici. Já si
to nemyslím. Právě kvůli čím dál většímu provozu
vozidel po komunikacích je nutné vymezit svoje
místo pro ty, kterým není zatěžko chodit pěšky.

OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ
Husova 2994/1a, 690 02 Břeclav, Česká republika
tel.: +420 519 310 304
Okresní správa sociálního zabezpečení
připomíná, že zaměstnanci, kteří provádí kontrolu
dodržování režimu dočasně práce neschopného
pojištěnce, jsou povinni prokázat se průkazem
s fotografií, kterou vydal orgán nemocenského
pojištění.

Vážení spoluobčané, přeji vám všem pěkné
léto a všechno co k němu patří. Dětem pak ještě
hezké a zajímavé prázdniny. Všem, kteří budou
za svou dovolenou cestovat pak šťastný návrat
domů.
Radek Průdek

Mgr. Sylva Vlašicová
ředitelka OSSZ Břeclav

OBECNÍ KNIHOVNA
V Obecní knihovně byla úspěšně provedena revize knihovního fondu. Do konce června bude
nainstalovaný nový výpůjční program, který již bylo potřeba vyměnit. V plánu je také obnova dětského
oddělení, což doufáme, že se nám povede během prázdnin.
Probíhaly besedy i akce pro děti, které měly menší či větší účast. Další přednášky jsou v plánu až
na zimu, kdy nebude tolik práce a volného času bude více.
Zvu vás všechny na ukončení prázdnin, a na děti se opět těším na dílničkách.
Přeji všem krásné prázdniny!
Kateřina Suchyňová
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Omlouvám se za sníženou kvalitu textu (kopie formátu pdf). KS

Pan František Trávníček, předseda výboru jednoty Československé obce legionářské Valtice.
Historik a badatel, který se každodenně dokáže vracet o sto let zpět. Ke „svým“ legionářům a hlavně k jejich
životům a osudům. Nepokouší se popisovat historický děj, který byl už beztak mnohokrát popsán. Věnuje se
lidem, kteří v tomto ději hráli svoji roli, Československým legionářům. Za každým z nich stojí vždy jiný
příběh. O odvaze, odhodlání, vytrvání, strádání ale také o těžkých životních rozhodnutích, selhání i smrti.
Proto dokázal František Trávníček všechny, kteří přišli na jeho přednášku do zasedací místnosti v Rakvicích
zaujmout. Věnoval se totiž legionářům rakvickým, kteří jsou pro některé z nás stále našimi předky.
Radek Průdek

15. březen 1939 nebyl
jediným tragickým výročím
V současné době jsou určitá data naší
historie čím dál více zapomínána. V informačním
bombardování
internetem
a
jednotlivými
zpravodajskými servery se informace o definitivním
zániku Československé republiky v roce 1939 jen
málo kdo zmínil. Paradoxně více informací je nyní
na slovenských serverech, které tento zánik
15. března 1939 spojují se vznikem Slovenského
štátu, ke kterému se hlásí extremistická společnost
kolem současného župana Bánskobystrického kraje
a nově zvoleného poslance slovenského parlamentu
Mariana Kotleby. Zanikla republika, za kterou
bojovali českoslovenští legionáři v Srbsku, Francii a
Itálii, za kterou bojovali na Sibiři a bránili i jižní
hranici na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Jedním
z těchto legionářů byl i rodák z Rakvic, František
Štefka, příslušník 2. jízdního pluku čs. legií
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tzv. „Sibiřský“ československého revolučního
vojska v Rusku. 15. března 1938, o rok dříve než
byla Československá republika zcela obětována
a rozbita, ukončil svůj život.
František Štefka se narodil 24. října 1896
v moravských Rakvicích. Po vyhlášení Velké války
po atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu
v roce 1914 v Sarajevu došel povolávací rozkaz
i pro něj. V necelých 19 letech v roce 1915
narukoval k 25. zeměbraneckému pluku a v roce
1916 byl na ruské frontě zajat. V roce 1917 se
přihlásil ze zajetí do československého revolučního
vojska tzv. československých legií. Nejdříve byl
zařazen jako střelec k 7. československému
střeleckému pluku „Tatranský“, po vytvoření 2. čs.
jízdního pluku byl převelen k jeho 1. eskadroně.
Po odplutí pluku z Vladivostoku, při zastávce
v Kanadě, byl pluku předán bojový prapor a udělen
čestný název „Sibiřský“. František Štefka

po demobilizaci přijal místo celního úředníka
v Břeclavi. Následující léta nebyla pro něj asi příliš
příjemná, dnes bychom nazvali jeho stav
posttraumatickým šokem z prožitých válečných
událostí. Trpěl depresemi, které vyvrcholily právě
15. března 1938, kdy se zastřelil.
15. března 2016 se u jeho hrobu konal malý
pietní akt. Kytici květů a zapálenou svíci přinesli
zástupci jednoty Československé obce legionářské
Valtice a Klubu vojenské historie 2. jízdního pluku
„Sibiřský“ z Bratislavy. Spolu se starostou rodiště
Františka Štefky panem Radkem Průdkem si uctili
památku jednoho z těch zapomenutých, kteří
bojovali za republiku, kteří potom jiní
rozkouskovali. Prapor 2. čs. jízdního pluku
„Sibiřského“, jeho replika zavlála na památku jeho
příslušníka, který pod ním bojoval daleko na Sibiři.
Mgr. František Trávníček

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Vážení spoluobčané,
měsíc červen je označován za měsíc myslivosti a ochrany přírody. Není tomu tak náhodou, právě červen
je přelomem jara a léta, tedy obdobím, kdy se v přírodě vyskytuje mnoho mláďat, a to nejen myslivecky
obhospodařovaných druhů, ale také ostatních volně žijících živočichů. Loveckých možností toto období příliš
nenabízí, ale myslivecká činnost zahrnuje mnohem více aktivit, než jenom samotný lov.
Počátkem jara se provádí sčítání, které nám poskytuje přehled o stavu zvěře v revíru. Od toho se odvíjí
plánování chovu a lovu zvěře. Jaro je také obdobím, kdy realizujeme činnosti, kterými se snažíme zlepšit
životní prostředí a podmínky v revíru. Tyto činnosti se dají rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé. Mezi ty
dlouhodobé patří zejména výsadba a údržba krajinotvorných prvků, kterými jsou v našich podmínkách
především obnovy příkop a osazování ploch určených pro zeleň. Jen v letošním roce jsme vysadili desítky
stromů a stovky keřů. Jednalo se zejména o příkopu v Rovinách a také dosazení dalších míst, kde z různých
důvodů porost chyběl, případně se některé stromy či keře po předchozí výsadbě neuchytily. V tomto směru
úzce spolupracujeme s obcí. Menší projekty jsme schopni realizovat sami, u těch větších, jejichž realizace
je plánována do budoucna, se snažíme různými cestami hledat řešení a pomocnou ruku.
V případě krátkodobých činností se jedná zejména o výsadbu tzv. políček pro zvěř, která se snažíme
vytvářet paprskovitě po celé honitbě. Momentálně jich obhospodařujeme něco přes 2 ha. Jejich účelem je
zajištění krytu a zejména krmení tam, kde je ho nedostatek, nebo kde chybí druhová rozmanitost. Políčka jsou
oseta zejména směskami, abychom dosáhli potravní různorodosti a vysoké atraktivity pro zvěř. Tím se snažíme
snižovat škody na okolních hospodářských plodinách. Další část políček je oseta kukuřicí, která zůstává
do jarních měsíců a poskytuje zvěři krytinu a krmení pro zimní období nouze. Pokud se nám podaří tyto
podmínky vytvářet v delším časovém horizontu, je velká šance dostat více zvěře z rizikových oblastí, zejména
vinic, zpět do polí.
Na tomto místě musím zdůraznit, že v žádném případě není zájmem ani snahou mysliveckého sdružení
nějakým způsobem zvěř přemnožit. Naopak je naší snahou a cílem držet stavy zvěře na únosné míře a škody
zvěří působené maximálně omezovat. Při této příležitosti bych také rád vysvětlil důvod, proč se v roce 2015
nelovil ve vinicích zajíc. Bylo to v důsledku dlouhotrvajícího sucha, které mělo na zvěř, zejména na zajíce,
velmi nepříznivý dopad. V tomto roce a v letech dalších s procházením vinohradů určitě počítáme.
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Jak jsem již na začátku uvedl, jarní období je zaměřeno spíše na ochranu přírody a zvěře. Toto se ale
netýká jen členů mysliveckého sdružení. Je potřeba si uvědomit, že ochrana přírody je povinností každého
z nás. Tímto bych chtěl znovu požádat zejména všechny milovníky procházek se psy, že je potřeba zvážit, kdy
a kde svého čtyřnohého přítele vypustíte z vodítka. Nejde jen o samotnou skutečnost, že pes může malého
zajíčka, srnče či jakékoliv jiné mládě zranit či zabít, ale velmi negativní dopad na zvěř má i samotné narušování
klidových podmínek.
Mezi náplň činností zájmových spolků patří také další aktivity. V sobotu 4. 6. 2016 jsme pořádali
tradiční závody ve střelbě na asfaltové holuby na střelnici MS Rakvice. Počasí se vydařilo více než dobře
a kuchař při přípravě zvěřinových specialit také rozhodně nezklamal. Střelců se letošního ročníku zúčastnilo
méně než v minulém roce, ale tuto skutečnost nahradila hojná účast diváků, kteří přišli ochutnat zvěřinové
specialitky, občerstvit se dobrým nápojem nebo se jen tak podívat na snahu závodníků. Všem úspěšným
střelcům ještě jednou gratuluji.
Výsledky závodů:
Jednotlivci:
1. Průdek Miloš
2. Peš Zdeněk
3. Bouma Jiří, Ing.
Družstva:
1. Makuch M., Makuch P., Polášek P.
2. Kadlec J., Malinka B., Ing. Bouma J.
3. Peš Z., Valášek T., Bartošic R.

Dosazování příkopy v Rovinách

Na tomto místě bych velice rád jménem MS Rakvice poděkoval sponzorům, kteří nám věnovali
hodnotné ceny. Zejména Vinařství Vajbar, Rodinnému vinařství Gréger, RÉVĚ Rakvice, Vinařství Minařík
a také našim členům, kteří na akci nějakou cenou přispěli. Dále bych rád poděkoval všem, kteří se zúčastnili,
a doufám, že se za rok zase na střelnici v Rakvicích setkáme.
Závěrem bych ještě využil příležitosti a pozval Vás na tradiční mysliveckou noc, která se koná
16. 7. 2016 v areálu sokolovny v Rakvicích. K tanci a poslechu hraje skupina KOMBET, samozřejmostí budou
určitě výborné zvěřinové speciality a něco tekutého na osvěžení. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Radek Švarc
MS Rakvice

Políčka pro
zvěř již pomalu
začínají plnit
svoji úlohu

Políčka působí
na zvěř jako
magnet

Nejlepší střelci v kategorii jednotlivců
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Vítězné družstvo

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH A SENIORŮ
Článek byl připraven k tisku již do zpravodaje 1/2016,
ale nedopatřením techniky se ho nepodařilo zařadit.
Opožděně, ale přece tedy v tomto čísle.

Autobus nás přivezl až před firmu a již při
otevření dveří nás přivítala líbezná vůně, která se
nedala konkrétně k ničemu přirovnat. Prostě to
náramně vonělo bylinkami, ovocem, kořením. Byli
jsme obklopeni spoustou krásně barevných
krabiček, které byly nádherně naskládané v regálech
a policích v krásné a vkusně upravené prodejně.
Radost pohledět. Personál nás mile přivítal
a pohostil, jak jinak, pohárkem lahodného čaje.
V mini kinu jsme zhlédli filmové zpracování
o vzniku, růstu, rozvoji řízení a směru dalšího
vývoje firmy. Seznámili jsme se též s majitelem
firmy a jeho záměry, jak v u nás doma, tak také
v zahraničí.
Poté jsme navštívili sklad všeho důležitého
pro výrobu. Tady byla vůně ještě intenzivnější, až se
nám některým zatočila hlava. Prošli jsme čističkou,
kde se jednotlivé suroviny zbavuji všeho, co by
mohlo uškodit. Pak už následoval prostor, kde se
vše balí do té podoby, kterou vidíme v obchodech.
Závěr naší prohlídky byl také v prodejničce,
kde si mohl každý podle libosti nakoupit. Dostal
kvalitní informace, radu. Prostředí bylo krásné,
esteticky vyladěné, okolí firmy čistě upravené.
Personál milý a ochotný.
Odtud jsme odjeli k domu, kde nějaký čas
pobýval jako dítě T. G. Masaryk a po obědě jsme
navštívili Templářský sklep. Přivítalo nás krásně
upravené prostředí s ještě příjemnějším vyprávěním
o vzniku, rozvoji a působení Templářů, které nás
vtáhlo do dávné doby minulé. Tyto zajímavosti nám
obohatily naše vědomosti.
Samotný sklep byl rozsáhlý s velkými sudy
a zajímavostmi v naprosté čistotě a pořádku.
Závěrem byla degustace čtyř druhů vín s jejich
prezentací.
Bylo nám hezky, nálada byla příjemná, všichni byli
dochvilní, ukáznění a spokojení.
Výboru patří naše poděkování.

Posledními akcemi roku 2015 byl zájezd
do Vídně na vánoční trhy. Některé členky obohatily
mikulášskou návštěvu i s čertem a andělem v MŠ,
kde zpestřily program dětem.
Na své poslední výroční schůzi byla činnost
této skupiny pod tímto názvem ukončena a byl
založen nový klub pod názvem: KLUB SENIORŮ
PŘI OÚ RAKVICE.
Novým názvem se pro nás nic nemění, jenom nás
opustili členové ze Zaječí a Přítluk.
My budeme i nadále jezdit za kulturou,
poznáváním našeho okolí a rádi se sejdeme,
abychom si popovídali.
Toto naše sezení nám zpříjemnily děti z MŠ
svým vystoupením a na harmoniku nám zahrál
Pavlík Polách. Patří jim od nás vřelé poděkování.
Občerstvení bylo bohaté a tombola ještě bohatší.
Právem patří poděkování výboru za přípravu
a zvlášť děkujeme Božence Valové za to, s jakou
pečlivostí a zodpovědností se zhostila starostí
a povinností při přechodu z jedné organizace
do druhého klubu. Určitě to nebyl úkol nejlehčí.
Poděkování patří také kuchařkám ze školní
kuchyně, které vždy rády pomohou s přípravou
občerstvení a pak s úklidem.
Příjemným, veršovaným přáním všeho dobrého
jsme se rozloučili a těšíme se na to, co podnikneme
v roce 2016.
Zapsala Průdková Miroslava

Hlásí se klub seniorů
Zase se nám rozběhl další rok a náš klub
se společně sešel na akci – Pálení čarodějnic, které
pořádala MŠ. Akce se vydařila a spokojenost byla
na obou stranách. Děti pobavily svým vystoupením
a členové zase svou pomocí při organizaci. Všichni
odcházeli spokojeni.
Druhou akcí byl zájezd do Čejkovic, kde
jsme navštívili Bylinkový ráj Sonnentor. Je to
firma, která se zabývá výrobou čajů a koření
v té nejlepší kvalitě.

Poslední jarní akcí je návštěva v MŠ
u příležitosti oslav Dne matek, kde děti předvedou
svůj program. Vždy je tento dárek milý a potěší.
Patří poděkování jak dětem, tak také paní učitelkám.
Zapsala Průdková Miroslava

8

OKÉNKO DO ŠKOLKY
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STOLNÍ TENIS

Omlouvám se za sníženou kvalitu textu (kopie formátu pdf). KS
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Po cestě k domovu

IX. Ročník turnaje
„Memoriál Františka Harašty“
Rakvice, Lednice
Dne 19. - 21. července 2016

Po cestě k domovu ze světa se vracívám,
ke svému domovu vždy ráda pospíchám.
Krčí se vesnička v kouzelné krajině,
vinice v kopečku, políčka v dolině.
Malíř nezahálel, barvičky rozdával,
barevně domečky, překrásně maloval.
Jak kvítí v zahrádce na jaře rozkvétá, tak ona
krásná je, srdce jen zaplesá.

Rozlosování mužstev do skupin.
Skupina A stadion SK Rakvice
1.
2.
3.
4.

Reprezentace ČR U-15 (Čechy)
SKSigma Olomouc
FC Baník Ostrava
FC Hradec Králové

Cestiček po světě je mnohem více,
ale jen tři vedou do Rakvic, do mé vesnice.
Na jihu Moravy v úrodné krajině,
kde vinař víno lisuje a slováckou píseň si zapěje.

Skupina B stadion TJ Moravan Lednice
1.
2.
3.
4.

Miroslava Průdková

Reprezentace ČR U-15 (Morava)
FC Zbrojovka Brno
FC Sparta Praha
SK Dynamo České Budějovice

Skupina A – stadion SK Rakvice
Středa: 20. 07. 2016
09.00 1.utkání
Sigma Olomouc – Baník Ostrava
10.35 2.utkání
ČR U15 – FC Hradec Králové
15.30 3.utkání
FC Hradec Králové – Baník Ostrava
17.00 4.utkání
ČR U15 – Sigma Olomouc

Škola v přírodě – Horní Bečva
23.5 – 27. 5. 2016
Chtěly bychom poděkovat paní Jitce
Sedlákové, manželům Krůzovým (Mikro Rakvice)
za sponzorské dary. Děti obdržely drobné
upomínkové předměty a sladké pamlsky.
učitelky1. stupně

Čtvrtek: 21. 07. 2016
09.00 5.utkání
FC Hradec Králové – Sigma Olomouc
10.15 6.utkání
Baník Ostrava – ČR U15
14.30 utkání o 5-6 místo (mužstva ze 3. míst ve skupinách)
16.15 Finálové utkání (vítězové skupin)
17:30
Slavnostní zakončení turnaje
Nikola Tesařová – 4. třída
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI ...
Výuka náboženství probíhala na faře.
Rok s námi prošlo 13 mladších dětí a 4 starší.
Děti zvládly nacvičit scénku ke sv. Mikuláši a vánoční
scénku. Připravovaly si zpěvy pro „dětskou“ mši
a krátké ukazovací písničky pro radost ostatním
věřícím.

V květnu pro všechny maminky v kostele namalovaly mandaly.
Větší děti hrály příležitostně při mši na flétny a obohacovaly tak liturgii o díla starých mistrů.

7. 2. a 22. 5. jsme připravili pro veřejnost
dětské koncerty vážné hudby.
Na prvním koncertě účinkovalo 7 dětí
a 6 dospělých a na druhém koncertě 9 dětí
a 5 dospělých.
Zazněly díla starých mistrů – Haydn,
Vivaldi, Telemann, Susato, ale i Symfonie
č. 7 od L. van Beethovena v úpravě pro
4 flétny nebo moderní autoři – Cohen,
Yiruma apod.
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Daruj krev – daruješ život
je heslo, které se již mnoho let používá a stále
zůstává pravdivé.
Mezi lidi, kteří toto heslo skutečně
naplňují, patří i mnoho našich spoluobčanů.
Jedním z nich je také pan Věroslav Průdek, který
převzal ocenění nejvyšší, a to ZLATÝ KŘÍŽ
za 80 bezplatných odběrů krve.
Zlatou plaketu Dr. Jánského a ocenění
za Zlaté kříže předal dárcům ve spolupráci
s vedením oblastního spolku ČČK a transfuzní
stanice nemocnice Břeclav, starosta města Břeclav
Ing. Pavel Dominik.
Zlaté kříže si dárci převezmou začátkem června
v Praze.
Nejen panu Průdkovi, ale všem dárcům
krve patří náš srdečný dík.
Marta Suchyňová

Muzeum kuriozit
Ve svém domě má hotové muzeum
kuriozit.
Přes dva a půl metru vysoký minaret,
nejdelší slaměný řetěz, obří slaměný zvon,
největší adventní věnec, koštýř, nevyšší číši
ze slámy, nejmenší pomlázku, která má asi
3 cm, deseticentimetrový koštýřek a spoustu
jiných slaměných věcí.
Tak to je řeč o panu Jaroslavu
Vajbarovi z Rakvic, kterého žáci Domova
mládeže při SOŠ a SOU v Hustopečích
navštívili jedno slunečné odpoledne.
Při pohledu na jednotlivé výrobky se
nám všem tajil dech. Takové“ velké ruce“
dokážou takové nádherné věci.
Pan Vajbar nám vyprávěl, jak se k pletení
dostal už na vojně a jeho láska k této
činnosti přetrvává dodnes. Vyprávění bylo
velmi zajímavé a okořeněné i vtipnými
historkami.
Čas nám utíkal velmi rychle a museli
jsme se vrátit zpět. Jsme opět obohaceni
o krásné věci kolem nás.
Malinková Ludmila - vychovatelka DM při
SOŠ a SOU Hustopeče

KROJOVÉ TVOŘENÍ
Součástí lidové kultury je i krojové oblečení.
Každý kroj v sobě skrývá nejen příslušnost k určitému
místu, k určité společenské skupině, ale především
vypovídá o pracovitosti, trpělivosti, šikovnosti, nadání
a zručnosti těch, kteří ho vytvořili.
Nápad či první myšlenka zaměřit pozornost
na rakvický kroj inspirovaly skupinku zapálených děvčat
uskutečnit něco, co podpoří a hlavně udrží zájem
o tvorbu a následnou péči o toto odívání. Od nápadu
nebylo daleko k akci nazvanou Krojové tvoření.
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A tak za podpory obecního zastupitelstva
se v prostorách obecní galerie sešly prvního dubna
první zájemci. Nešlo o to vyslechnout nějakou
přednášku, zhlédnout pár fotografií a rozejít se.
Organizátorkám šlo především o praktické činnosti,
již vytváří kroj do konečné krásy. Udělat kroj
krojem, to vyžaduje nejen zkušenost, fortel, různé
fígle, ale hlavně šikovnost těch dříve narozených.
Po úvodních slovech o vývoji rakvického
kroje a jeho odlišnostech od okolních krojů, byla
pozornost věnována těm částem krojového oblečení,
již se staly náplní činnosti v následujících
„tvořivých dílnách“ O co nás tyto dílny obohatily?
O vyšívání krojového kapesníčku. S krásnými
vzory, s jejich překreslováním, o technice vyšívání
se s námi podělily paní Balounová z Velkých
Bílovic a paní Pálková z Moravského Žižkova.

ŽIVOTNÍ CESTA
Po cestě životem vlas nám zšedivěl,
zrak kdysi ostrý byl, dneska už otupěl.
Rychlost, houževnatost, vytrvalost
ta v dálce zmizela
a touha poznávat a zkoumat vše, nás opustila.

Další dílna byla zaměřeně na škrobení
a žehlení rukávců. O to se postaraly paní Lukešová
a paní Suská z Rakvic. O závěrečnou dílnu byl
největší zájem. V ní se účastnice seznámily se
škrobením a žehlením sukní pomocí dřevěných
hůlek. Zkušené lektorky, paní Morávková a paní
Nešporová ze Staré Břeclavi spolu s paní
Horáčkovou
z Rakvic,
jsou
opravdovými
profesionálkami v této činnosti.
Všem lektorkám patří upřímný dík.
Přistoupily k akci odpovědně, pečlivě a s citem.
Organizátorky věří, že zúčastněným se líbilo
1. Krojové tvoření, a že nebylo poslední. Chtějí
podobnou akci uskutečnit v podzimním čase.
Veronika Krásná

Častokrát si povzdechneme:
„Jak jsme to vždy zvládli?
Rodinu, děti, práci, záliby
na vše jen dvacet čtyři hodin mívali.
Odpočinku jsme vůbec neznali.“
Dnes, sotva ráno vstáváme,
tělo polámané, pomalu šouráme.
Než nadáme se, kostelní zvony poledne už zvoní,
pak stačíme se třikrát otočit a už nás
tu a tam cosi bolí.
Noci však příliš dlouhé bývají,
oči se jen ztěžka a na krátkou dobu zavírají.
Myšlenky hlavou běhají a nerady ji opouštějí,
až nad ránem člověk by spal, sladce spal,
ale život jde neúprosně dál a dál.
Miroslava Průdková
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Neohlížej se, ……ať můžeš jít dál a vpřed„
To ovšem neplatí ve chvíli, kdy Vás navždy
opustí člověk, ke kterému jste měli jakýkoli milý
vztah. Proto mi dovolte vážení čtenáři, abych se
ještě jednou ohlédla za situací, která se stala
19. 4. 2016. Jak napsal jeden novinář, „Dominant
osiřel.“
Tvář, gesta, stisk ruky, slova….. p. Oldřicha
Michlovského….. již zůstanou navždy pouze
v našich myslích a srdcích.
Neodmyslitelnou památkou a dílem, zde
zůstal DOMINANT a VÍNO RAKVICE.
Vinařský dům Dominant, kde pracovně žil, je dílo,
které v každém jeho koutku, prostoru, detailu,
zobrazuje jeho myšlenky, nápady, tvořivost,
výjimečnost.
19. 4. 2016 jako by se spolu se srdíčkem
p. O. Michlovského, zastavil i čas na „Dominantě“.
Pouze však na chvíli. Ticho a klid opět rozbušila
srdce všech, kteří se dál snaží nést poselství
p. Oldřicha Michlovského - charakter, lidskost,
pracovitost, vstřícnost.

Dominant se opět nadechl. Důkazem toho, je
mnoho jednání, svateb, sraz spolužáků, a akcí, které
již proběhly. Například červnové Guláše 2016.
Akce, která získává čím dál větší oblibu jak
u veřejnosti, tak u soutěžících, kteří si již nyní,
rezervují svá místečka na příští rok. Letos se sešlo
opět nejen výtečné složení a množství soutěžících
z různých koutů České republiky, ale i soutěžící
z republiky Slovenské.
Kromě srnčích gulášů, které byli pro hodnocení
poroty, velkým oříškem, díky vyrovnaným
a vynikajícím chutím, jste dali palec nahoru
i našemu “ šéfkuchaři Pavlu Baránkovi za jeho
grilované speciality. Nálada byla výborná, hosté

skvělí, hudba příjemná, zkrátka GULÁŠE 2016
se povedli.
Tak tedy opět příště……….
Za celý tým Vinařského domu Dominant
a kolektiv Víno Rakvice s.r.o.
Monika Hytychová
výkonná ředitelka Vinařského domu

Sbohem a dík, Oldřichu.
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Špatné zprávy se šíří rychlostí blesku.
A právě takovou špatnou a hlavně smutnou zprávou
byla ta o úmrtí Oldřicha Michlovského, který zemřel
náhle 19. dubna 2016 ve věku 65 let.
Všichni, kteří jsme jej znali, jsme se jen
velmi těžce smiřovali se skutečností, která platí
v celé přírodě i mezi lidmi: vše jednou skončí
a všichni jednou z tohoto světa navždy odejdeme.
Oldřicha si budeme pamatovat jako člověka plného
ideálů, nadšení a neskutečného elánu, pro kterého
neexistoval problém, který by neměl řešení. Jeho
řemeslná tvořivost, nápaditost a zručnost mu
pomáhaly zvládnout tak složité věci, na které si
netroufali ani vystudovaní odborníci. Už v mládí byl
jedním z těch, který ovládal obsluhu téměř celé
zemědělské techniky - od traktorů, přes nákladní
automobily, jeřáb až po kombajn. I později, když se
podílel na výstavbě vinařské společnosti, uplatnil
svůj důmysl, vtip a nápad. Ať už to bylo při instalaci
mohutných velkoobjemových tanků na dvůr firmy,
kde vše vycházelo na centimetry, nebo při výrobě
vybavení do vinoték ze starých sudů. Jeho největším
splněným snem, který budí velký obdiv na jedné
straně, ale bohužel i velkou závist na druhé straně,
je vybudování vinařského domu Dominant s třináct
metrů hlubokým několika podlažním sklepem,
ubytováním a obrovskými reprezentativními
prostorami pro pořádání velkých společenských

Hodová mše

akcí. Vždy říkával, že je rád že „až tady nebude“,
zůstane po něm nepřehlédnutelná památka. Nikdo
z nás ale nepředpokládal, že tato chvíle přijde tak
brzy.
Oldřich byl vynikajícím organizátorem. Byl
to on, kdo měl největší zásluhu na obnovení
tradičních výstav vín v Rakvicích, které se staly
velkou společenskou akcí. Začal pořádat Kateřinské
výstavy mladých vín, převzal organizaci Festivalu
gulášů a jeho zásluhou se znovu začaly hlídat vinice
proti špačkům. Vybudoval si i vlastní vinařství Víno Rakvice - a jeho vína začala získávat úspěchy
i na velkých, uznávaných výstavách. Po změnách
ve společnosti se stal předsedou Českého
zahrádkářského svazu a podílel se pak i na jeho
přeměně na Vinařskou sekci, dnes Spolek Vinaři
z Rakvic. Byl velkým milovníkem folklóru
a nadšeným zpěvákem. Jeho mohutná postava
v rakvickém
kroji
byla
nepřehlédnutelná
na tradičních akcích pořádaných chasou. Sám navíc
vždy chase nezapomněl na tyto akce přispět vínem
a mnohdy i zvěřinou, kterou ulovil při svých
loveckých toulkách přírodou, což byl jeden z jeho
dalších koníčků.

Oldřichu, 26. dubna se s tebou ve Tvém
Dominantu a na rakvickém hřbitově rozloučilo
velké množství lidí. Sbory mužáků z Hrušek
a z Rakvic Tě na Tvé poslední cestě doprovodily
zpěvem, v němž zazněl i jeden verš: „život končí,
ale láska neodchází, pamatuj…“ A s touto láskou
na Tebe budou vzpomínat i Tví nejbližší.
Chtěl bych Ti ještě jednou za všechny vinaře
z Rakvic, kamarády, chasu, současné i bývalé
spolupracovníky a za celou rakvickou společnost
poděkovat za vše, co si pro nás udělal a za vše
co jsme spolu prožili.
Čest tvojí památce.
Lubor Skrýval

Vážení a milí spoluobčané, jsou věci viditel
né i neviditelné.
V duchu věcí viditelných se v naší obci neustále
něco děje, opravují se silnice, staví nové chodníky,
vše prospívá k dobrému. Uprostřed vesnice stojí
farní budova. Je jednou z nejstarších. Už sedm let
v ní nikdo nebydlí a fara byla nechtěně odsouzena
do řádku chátrajících domů, ve kterých nikdo nežije.
Ale jsou věci viditelné...
Jistě jste si všimli, že ve zmíněné budově se
poslední měsíc něco děje. Má znovu ožít. V letních
měsících, na základě zájmu biskupství brněnského,
bude místní faru opět obývat "duchovní". Jmenuje
se P. Leopold Nesveda, je mu 73 let a k nám
přichází na penzi z Hrotovic u Třebíče. Proč zrovna
k nám? Původem pochází z Břeclavi a také 8 let
působil v nedalekých Velkých Bílovicích. Bude tak
v kontaktu s okolím, které důvěrně zná. Sám
investoval do stavby a oprav na faře nemalou částku
svých úspor. Další, menší část financí, investuje
Římskokatolická farnost v Rakvicích.
Věříme, že se mu u nás bude líbit a že bude
vlídně přijat. Rádi využijeme jeho pomoc
v duchovní správě, i když farnost stále bude spadat
do správy P. Bedřicha bydlícího v Podivíně.
V příštích letech máme zájem budovu opravit
z venku, aby byla na náměstí ozdobou a ne
chátrajícím domem. Ale to už bude záležet
na dalších okolnostech, především na pomoci okolí
zainvestovat tento záměr.
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Věci méně viditelné a více duchovní. Čekají
nás krásné chvíle. Farnost každoročně slaví tradiční
hody o svátku Jana Křtitele v neděli nejbližší tomuto
svátku. Letos připadají na 26. června. Cestou tohoto
zpravodaje vás zvu na bohoslužbu, v kostele
sv. Jana v 9.30 hod. Budeme ji slavit spolu
s krojovanými i vámi všemi, kteří ji přijdete prožít
nebo se jen prostě podívat.
Pěkné jarní dny a krásné chvíle Vám přeje
P. Slavomír Bedřich, správce farnosti.

Rakvičtí stárci a chasa Vás srdečně zvou na tradiční

HODY a HODKY
25., 26., 27. června a 2. července
Průvody:
Sobota 25. června
Průvod začíná v 18:00 hodin od restaurace U Raka, ulicí Dolní přes Náměstí pod máju
Hraje DH Legrúti
Neděle 26. června
Průvod začíná ve 14:00 hodin od prvního stárka z ulice Horní, k první stárce na ulici Luční,
poté ulicí Družstevní k panu starostovi na OÚ a odtud pod máju
Hraje DH Legrúti
Pondělí 27. června
Průvod začíná v 16:00 hodin od druhého stárka z ulice Náměstí,
poté kolem kostela a následně pod máju
Hraje DH Legrúti
Sobota 2. července
Průvod začíná v 16:00 hodin od druhé stárky z ulice Družstevní,
uličkou přes Náměstí pod máju
Hraje DH Liduška
V tento den zveme naše malé příznivce na ,,dětské sólo´´
Přijeďte si s námi zatancovat, zazpívat a zavdat dobrého vínka!
Pod májú se na Vás těší stárci a chasa.

1. stárek a stárka
Dominik Straka

Martina Lískovcová

2. stárek a stárka
David Haman

Kristýna Bachoríková

Chasa :
Stanislav Suský
Radek Vajbar
Radek Foukal
Ondřej Průdek
Milan Horáček
Vojtěch Halady
Daniel Bílek
Ondřej Foukal
Jakub Suský

Kateřina Horáčková
Nikola Buzrlová
Veronika Grycová
Eliška Rampáčková
Jitka Rampáčková
Hana Foukalová
Kristýna Boháčková
Martina Rajjová
Alžběta Filová
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Dan Straka
Václav Gabriel
Vojtěch Zlámal
Martin Vajbar
Michal Moudrý
Filip Průdek
Tibor Lacina
Ondřej Halady
Jakub Zupko
Lukáš Pospíšil
Filip Drábek

Kateřina Válková
Michaela Čapková
Lucie Bravencová
Veronika Poláchová
Zuzana Kamenská
Pavlína Válková
Adéla Lukešová
Monika Boháčková
Natálie Puklická
Natálie Štěrbová
Sabina Březovičová

Sklepníci :
Ondřej Lukeš, Jan Bílek, Tomáš Haman, Jaroslav Srbecký, Lukáš Doležal, Radek Prudík

Ve čtvrtek 23. 6. zveme všechny muže na tradiční ruční stavění máje.
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Sbor dobrovolných hasičů
Rakvice Vás zve na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v hasičárně, v neděli
26. 6. 2016 od 14.00 hod.

TÚFARANKAFEST 2016
festival dechových hudeb – Rakvice
sobota 9. července 2016
v 16:00 hodin
Účinkují:
Stříbrňanka
Mistříňanka
Vlčnovjanka
ORIGINAL NAUBERGMUSIKANTEN, SRN
Túfaranka
Pořadem provází Karel Hegner

Po skončení přehlídky následuje taneční zábava s DH Túfaranka
Vstupné: 150,-Kč, vstupenky jsou slosovatelné.
Občerstvení zajištěno
festival se koná v areálu sokolovny v Rakvicích
Oficiální partneři:
Obec Rakvice, Jindřiška a Jaromír Nečasovi, Amako Strachotín,
Disting Dukovany
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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 Suchyňová.
Náměty a připomínky pište na e-mail: zpravodaj.rakvice@seznam.cz. Uzávěrka dalšího čísla: 31. 8. 2016.
(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: 17. 6. 2016. Tisk: Pálka Břeclav, náklad 550 ks. Cena 20,- Kč.
Povolení 370409889

