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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
kalendářní zima končí, zatímco ta opravdová ani
nezačala. Radost z ušetřených výdajů za topení je
ale předčasná. Energetické společnosti už jistě
přemýšlejí, jak přechytračit rovnici, čím menší
spotřeba tím menší platba. Možná se ještě dočkáme
nějakého toho dotačně zeleného překvapení, které
zašmátrá v našich peněženkách.
Od budoucích překvapení přejdu k těm již
existujícím. Tím prvním, hned z kraje letošního
roku bylo zjištění, že nám nebude vydáno stavební
povolení nutné k dokončení stavebních prací
v ulicích Svislá a Dvorní. Vinou chyby v přijatém
zákoně se pravomoc rozhodnout povolit stavbu,
přesunula ze stavebního úřadu na Obec. Zaradoval
jsem se. Když si můžeme a dokonce i musíme
rozhodnout sami, věc se vyřídí snadně a rychle.
Nevyřídila. Tedy snadně. Naše první (a doufám,
že i poslední) obecní stavební povolení jsme si ale
na konec vydali poměrně rychle. Teď už zbývá
pouze vybrat ve výběrovém řízení zhotovitele
a úspěšně zhotovit. Výstavba chodníku, parkovacích
míst a zbývajícího úseku vozovky ve Svislé by měla
začít na jaře letošního roku.

a Na Řádku. Změny v dopravním značení budou
navrhovat zastupitelé. V případě, že máte vlastní
připomínku k dopravě v obci, oslovte některého
z nich. Konečný návrh pak bude předložen
ke schválení Policii ČR.
V minulém roce měli občané Rakvic
možnost, likvidovat suť a to k přírodě ohleduplným
způsobem. To bylo možné díky dohodě mezi obcí
a provozovatelem meziskládky, která se nachází
u mostu pod železnicí směrem na Podivín, podél
krajské silnice. Provoz likvidace suti se bohužel
neobešel bez problémů. Tím největším je omezené
množství materiálu, které je možno na meziskládku
umístit. Důvodem je skutečnost, že se nejedná
o trvalé, ale pouze dočasné uložení stavebního
odpadu do doby, než dojde k jeho zpracování
drcením a odvezení k dalšímu použití. Proto je
možnost likvidace suti určena pouze pro občany
nikoliv pro firmy a to v množství, které odpovídá
velikosti vlečky malotraktoru nebo přívěsu
za osobní auto. S provozovatelem meziskládky jsem
se dohodl na spolupráci i pro letošní rok. Podmínky,
za kterých bude i nadále možné likvidovat suť
nebyly dosud stanoveny, protože jednání o nich
stále probíhají. Jedno je ale v tuto chvíli jasné.
Pokud i letos bude mít provozovatel skládky stejné
výhrady k navážení sutě jako v minulém roce,
k další dohodě s ním už nedojde.

V minulém roce došlo ke změně způsobu
financování sociálních služeb. Tato změna přinesla
další
překvapení
v podobě
požadavku
na spolufinancování těchto služeb. Protože se jedná
o problematiku poměrně složitou, jednání obcí
našeho okresu s městem Břeclav o výši spoluúčasti
a rozsahu poskytovaných služeb dosud neskončilo.
Do doby, než bude vyjasněno kdo komu a kolik
za co, se zastavily jakékoliv úvahy o projektu stavby
domovu pro seniory. Fungování tohoto zařízení
je vázáno právě na poskytování sociálních služeb.
Rozhodovat o tak finančně náročném projektu
by bylo v tuto chvíli nezodpovědné.

S příchodem jara se do obce vrací i stavební
činnost. První akcí bude chodník na ulici Nádražní
(po její levé straně směrem k náměstí) v úseku
od ulice Nová až k nákupnímu středisku. Stavbě
bude předcházet výměna starého vodovodního řadu
za nový. Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav
s rekonstrukcí vodovodu začala začátkem března.
Oprava chodníku je plánována na duben.

Před nedávnem došlo k pasportizaci
dopravního značení v obci. Jedná se o detailní
zmapování současného stavu, který se bude dále
připomínkovat. Navržené změny se budou týkat
problematických míst na všech komunikacích
v obci. Za zmínku stojí ulička Krátká, kde půjde
hlavně o zvýšení bezpečnosti dětí, které tudy chodí
do školy. Úpravy nastanou i v ulici Luční

Zasloužené obnovy se dočká i park před
Základní školou. Podle znaleckého posudku
se některé stromy nezadržitelně blíží ke konci svého
života, několik z nich už odumřelo. Zdraví
a perspektivní jedinci v zahradě zůstanou a doplní je
nově vysazené stromy podle již zpracované
projektové dokumentace. Realizace proběhne
na podzim letošního roku.
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Obec Rakvice před nedávnem získala
do svého vlastnictví uličku mezi ulicemi Zahradní
a Dolní. S opravou jejího nerovného povrchu
začneme co nejrychleji.

PRODEJ DLAŽDIC
Obecní úřad nabízí k prodeji dlaždice
ze starých chodníků.
30 x 30 za 5 Kč
25 x 25 za 3 Kč
Na podatelně OÚ zaplatíte počet kusů, výdej
má na starosti pan Jiří Krůza.

K zpevnění polní cesty na „Podzajecké“
směrem do „Greftů“ dojde ihned po výběrovém
řízení na zhotovitele. To se nyní připravuje
a proběhnout by mělo do konce března.
K vytvoření nového zástavbového území
v lokalitě Dílce nám chybí souhlas posledních dvou
vlastníků pozemků s jejich prodejem. Doufám,
že i oni se nakonec připojí k těm, kdo svoji ochotou
podstoupit svoje pozemky podpořili další rozvoj
obce. Všichni se tak podílejí na tom, jak budou
vypadat Rakvice v blízké i daleké budoucnosti.
Jsme u toho, kdy máme šanci nechat vzniknout
nový prostor pro život dalších generací.

STATISTIKA OBYVATEL
A POZEMKŮ V RAKVICÍCH
(2015)
narození - 16
úmrtí - 27
přistěhováno - 28
odstěhováno - 20
Počet obyvatel bez cizinců k 1. 1. 2015 –
2130 obyv., k 31. 12. 2015 – 2129 obyv.

Víno patří k našemu kraji. K vínu patří
slunce, které se probouzí s jarem. Přeji vám všem,
aby to letošní bylo přívětivé a příjemné. Přibývá
barev, světla a tepla. I to může být důvodem
k optimizmu. A ten v této neklidné době
potřebujeme všichni jako sůl.

Počet obyvatel k 1. 1. 2016 - 2 129 obyv.
(z toho starší 15-ti let – 1 838 obyv.)

Radek Průdek

Rakvice
)

muži
muži 15+

1 082
931

ženy
ženy 15+

1 047
907

Míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti
(prosinec 2015)
Míra zaměstnanosti (podíl
zaměstnaných ve skupině 15–64letých)
očištěná od sezónních vlivů v prosinci
2015 dosáhla 70,7 % a oproti prosinci
2014 se zvýšila o 1,1 procentního bodu.
Míra zaměstnanosti mužů po sezónním
očištění
činila
78,5 %,
míra
zaměstnanosti žen 62,6 %. Míra
zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let
očištěná od sezónních vlivů činila
46,8 %, ve věku 30–49 let 86,3 %
a ve skupině osob 50–64letých 66,9 %.
Okres Břeclav (prosinec 2015)
podíl nezaměstnaných osob: 6,5%

(Zdroj: Matrika Obce Rakvice, Ministerstvo vnitra ČR, Český statistický úřad - www.czso.cz)
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INFORMACE Z OBCE
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VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍ KNIHOVNY
ROČNÍ VÝKAZ ZA ROK 2015
Knihovní fond k 31. 12. 2015
Registrovaní čtenáři
Z toho čtenáři do 15 let
Návštěvníci knihovny celkem
Virtuální návštěvy webové stránky knihovny
Počet návštěvníků využívající internet v knihovně
Počet knih vypůjčených celkem
Počet vypůjčených naučných knih pro dospělé
Počet vypůjčených knih (beletrie) pro dospělé
Počet vypůjčených naučných knih pro děti a mládež
Počet vypůjčených knih (beletrie) pro děti a mládež
Počet vypůjčených periodik
Počet akcí, besed, návštěv dětí z MŠ a ZŠ

V měsíci květnu proběhne
kompletní revize
knihovního fondu.
Prosím všechny, co mají
půjčené knihy déle, než
dovoluje řád knihovny,
aby je vrátili!

11 981 knih
156
73
1 570
1 194
101
4 170
361
Všechny uskutečněné akce
2 483
včetně fotek, i ty, které plánuji,
68
také další informace ohledně dění
556
v knihovně
jsou
k nahlédnutí
702
na internetových stránkách knihovny:
knihovnarakvice.webk.cz
17
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O mně, nové knihovnici
Funkci knihovnice přebírám po 5-ti letém
vedení Obecní knihovny p. Vojtěchem Kubíkem.
V březnu 2015 jsem byla přijata na Obec Rakvice
jako knihovnice, kulturní referentka, redaktorka
zpravodaje, mám na starosti obecní galerii a k tomu
přibylo i vedení kroniky.
I když mé vysokoškolské vzdělání je mimo
tyto obory, do kulturního dění v obci jsem byla
zapojována od útlého dětství.
A člověk se musí vzdělávat celý život. I proto jsem
práci vzala, také je pro mne potěšením a i zábavou.
V knihovnické činnosti jsem byla řádně
zaučena a vše mi bylo vysvětleno, poté i řádně
předáno. Snažím se práci vykonávat zodpovědně,
a tak aby za mnou zůstalo něco, na co můžu být
hrdá. Vše co dělám, je pro nás, občany Rakvic.

ale nelze kopírovat.
Roční poplatek v knihovně je 60 Kč pro
dospělé a 30 Kč děti do 15 let. Poplatek z prodlení
je 10 Kč. Při 1. upomínce 20 Kč, 2. upomínka 30 Kč
a 3. upomínka 50 Kč.
Výpůjční lhůta činí 3 měsíce. U nových knih
a Výměnného fondu je výpůjční doba maximálně
1 měsíc.

Statistika
Stav knihovního fondu činí 11 981 svazků
(naučná literatura 3 171 ks a beletrie 8 810 ks).
Knihovní fond se snažím obnovovat a vyřazovat
zastaralé a poničené knihy, ale to nelze naráz.
Vytřídila jsem některá stará periodika, která už
dlouho nebyla půjčena a čtenáři o ně nejeví zájem.
Během roku jsem zaregistrovala 156
uživatelů, z toho 73 dětí do 15 let.
Celkem za rok 2015 proběhlo 4 170 výpůjček.
Služby internetu v knihovně využívá stále
méně lidí, počítač už je většinou samozřejmostí
každé moderní domácnosti nebo tzv. chytrých
telefonů. Internet v knihovně využilo 101
návštěvníků.
V knihovně
se
lze
připojit
i na bezdrátovou síť.

Vybavení knihovny
Knihovna má k dispozici 2 počítače
s připojením na internet a cca 10 studijních míst.
Je rozdělena na 2 části, a to pro dospělé čtenáře
a pro děti. Oddělení pro děti a mládež se budu snažit
pro děti zatraktivnit. Dle možností rozpočtu, bych
ráda oddělení vymalovala, pořídila nový koberec
a regály na knihy a časopisy. Uvidíme, zda se mi to
povede v nadcházejícím období.

Služby uživatelům
Od roku 2000 je Obecní knihovna součástí
obecního úřadu, sídlí v 1. patře, bohužel,
bez bariérového přístupu.
Otevírací doba knihovny je pondělí 13:0018:00 hod. a středa 9:00-11:00 a 13:00-18:00 hod.
Hlavní činností je samozřejmě půjčování knih pro
dospělé i děti z vlastního knihovního fondu nebo
z Výměnného fondu z Břeclavi. Půjčit knihu lze
i MVS - Meziknihovní výpůjční službou. Tímto
způsobem jsem půjčovala čtenářce odborné knihy
z Moravské zemské knihovny v Brně.
V knihovně lze využít klidu ke studiu nebo
bezplatného použití zmíněného internetu. Nabízíme
i možnost bezplatného tisknutí dokumentů,

VF
Výměnný
fond
z Městské
knihovny
v Břeclavi nabízí pro čtenáře zajímavé nové knihy,
proto se snažím je zprostředkovat čtenářům
co nejvíce. V roce 2015 byl počet půjčených svazků
445. Uživatelům knihovny se snažím nabídnou, pro
ně atraktivní knihy, a pokud je to možné, pokouším
se plnit i jejich přání.

Nový program
Nejvíce po změně volá program (knihovního
systém Lanius), který již nevyhovuje požadavkům
a není již podporován ze strany dodavatele. Proto
jsem podala žádost na dotaci, která by nám
po schválení zajistila nový program Clavius. Tím by
se urychlily, ale také zkvalitnily služby a usnadnilo
by to nejen výpůjčky knih, ale samotní čtenáři
by mohli nahlížet do katalogu knih.
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Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost
V rámci knihovny jsem uspořádala akce pro
děti i dospělé, ve kterých samozřejmě hodlám
i do budoucna pokračovat.
Na návštěvu do knihovny přišly během roku
všechny třídy prvního stupně Základní školy.
Popovídali jsme si o knihovně, děti si prohlédly
knihy, které si vybraly a prvňáčkům jsem dokonce
předávala jejich první knihu – slabikář.
V květnu jsem pro děti připravila soutěž
s Večerníčkem, spolu jsme pak oslavili jeho
narozeniny.

V rámci této akce přišla i celá Mateřská škola.
Letní prázdniny jsme po čtyři úterky s dětmi
trávili tvořením v dílničkách.
Týden knihoven jsem naopak trávila s dětmi
ve škole a školce, kde mi ukazovaly, jak se učí a co
čtou. Vyprávěli jsme si o tom, proč je dobré číst,
jestli je samotné baví číst nebo jestli jim čtou rodiče.
Tento týden jsme zakončili pouštěním draků
s knihovnou, které se vydařilo.
Během roku jsem pořádala i 2 besedy pro
dospělé, jednu literárně hudební a druhou
cestovatelskou.
Před Vánocemi si rodiče s dětmi mohli
vyrobit dárky ve vánočních dílničkách.
Celkové počty návštěvníků na těchto akcích
odhaduji cca na 370 dospělých a 90 dětí.
Kateřina Suchyňová

Registrovaní uživatelé (2015-2010)
Obecní knihovna Rakvice
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Z akce ,,Prodlužte knihám život“ našlo 334 knih nové majitele mezi Vámi. Ze zisku budou pořízeny nové
knihy a něco menšího do vybavení v Obecní knihovně v Rakvicích.
Zbytek knih byl formou daru rozdělen mezi Nemocnici Břeclav- dětské oddělení a Věznici Břeclav – nová pobočka
v Poštorné. Knihy našly tedy své uplatnění a snad budou ku prospěchu dalším čtenářům. Všem děkuji!
(KS)

ZŠ a MŠ RAKVICE
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15 byla schválena školskou radou
dne 4. listopadu 2015 a obsahuje 25 kapitol. Veřejně je k dispozici na Obecním úřadě a ve škole nebo
na internetových stránkách školy.
Zde jsou zveřejněny jen některé informace z Výroční zprávy:
(KS)
Počty žáků školy – stav k 1. září 2014 + „historie“
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Celkový údaj
o počtech
zaměstnanců
k 31. 8. 2015

Školní jídelna vaří
denně pro žáky ZŠ
a MŠ Rakvice a MŠ
Přítluky kolem 300
jídel pro veřejnost
okolo 50-ti porcí.

9

Počet omluvených hodin
– přehled za posledních
několik let

Výchovná (kázeňská)
opatření
– za 1. a 2. pololetí
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Tříkrálová sbírka
Rakvice + Přítluky 2016
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem
vám," neslo se první lednovou sobotu v Přítlukách a v neděli
nato i v Rakvicích. Stejně jako v nejrůznějších koutech naší
republiky, i zde proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. Jak je již
zvykem, o finanční dar, který pomáhá lidem v nouzi, prosili
se zapečetěnými pokladničkami žáci naší základní školy.
Na charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu,
ale i na pomoc sociálně slabým a potřebným lidem přispěli
Rakvičané částkou 31.704,- Kč, Přítlučané pak 14.465,- Kč.
Oblastní charita Břeclav děkuje Základní škole
v Rakvicích a jejím tříkrálovým koledníkům: Janu
Kamenskému, Davidu Hochmanovi, Natálii Burianové, Vítu
Valentovi, Adamu Kubíčkovi, Simoně Ženaté, Filipu
Drábkovi, Radkovi Suskému, Sabině Březovičové, Lucii
Bartošicové, Dominiku Bednaříkovi, Julii Filové, Ihoru
Hudymovi, Evě Juchové, Vojtěchu Pohankovi, Martinu
Stejskalovi, Matěji Krásnému, Ivo Poláškovi, Danu Nejezovi,
Tomáši Chýlovi, Kateřině Pirnusové, Lucii Jírové a Pavlíně
Zlámalové.

„Ten dělá to, a ten zas tohle“
KARNEVAL VE ŠKOLCE
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KDO? KDE? KDY?
Obecní úřad

Obecní knihovna

Úřední hodiny:
Po 7:00 – 17:00
St 7:00 – 17:00

Po 13:00 – 18:00
St 9:00 – 11:00
13:00 – 18:00

Út 7:00 – 15:00
Čt 7:00 – 15:00
Pá 7:00 – 13:30

Česká pošta
Po 7:30 – 11:30 13:00 – 17:30
Út 7:30 – 11:30 13:00 – 15:00
St 7:30 – 11:30 13:00 – 17:30
Čt 7:30 – 11:30 13:00 – 15:00
Pá 7:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Sběrný dvůr

COOP prodejna

listopad/březen
St 15:00 – 17:00
So 8:00 – 13:00

Po 6:00 – 18:00
Út 6:00 – 18:00
St 6:00 – 18:00
Čt 6:00 – 18:00
Pá 6:00 – 18:00

duben/říjen
St 15:00 – 18:00
So 8.00 – 15:00

So 6:00 – 12:00
Ne 7:00 – 12:00

Gynekologická ambulance
MUDr. Jiří Švestka

Zubní ambulance
MUDr. Věra Pešlová

Lékárna –Výdejna léčiv

Po 7:30 – 15:00
Út 7:30 – 17:00
St 7:30 – 15:00 (Kobylí)
Čt 7:30 – 17:00 (Kobylí)
Pá 6:30 – 16:00 (Podivín)

Po 8:00 – 14:00
Út 12:00 – 18:00
St 8:00 – 14:00
Čt 8:00 – 14:00
Pá 8:00 – 14:00

Po 7:15 – 11:30 12:30 – 16:00
Út 7:15 – 11:30 12:30 – 16:00
St 7:15 – 11:30 12:30 – 16:00
Čt 7:15 – 11:30 12:30 – 16:00
Pá 7:15 – 11:30 12:30 – 14:45

Praktická lékařka pro děti a dorost
MUDr. Ludmila Herzánová
pro nemocné bez objednání

pouze objednaní – prevence, poradny,
očkování

Po

7:30 - 11:30

11:30 - 14:00

Út

7:30 - 11:30

11:30 - 13:00

St
Čt

7:30 - 11:30
7:30 - 11:30

13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

Pá

7:30 - 11:30

11:30 - 13:00
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Praktický lékař
MUDr. Blanka Studýnková
Po 7:00 – 13:00
Út 7:00 – 12:00
St 7:00 – 12:00
Čt 7:00 – 12:00 14:00-18:00
(od 16:00 pouze objednaní pacienti!)
Pá 7:00 – 12:00

ROZPIS UTKÁNÍ JARO 2016
SK RAKVICE 1932 „A“ MUŽSTVO
So 26.3.
So 2.4.
So 9.4.
Ne 17.4.
So 23.4.
Ne 1.5.
So 7.5.
So 14.5.
So 21.5.
Ne 29.5.
So 4.6.
Ne 12.6.
So 18.6.

15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
10.15
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

Rakvice – Velké Pavlovice
Šaratice - Rakvice
Rakvice – Veselí nad Moravou
Lednice – Rakvice
Rakvice – MSK Břeclav „B“
Kyjov – Rakvice
Rakvice – Dubňany
Ratíškovice – Rakvice
Rakvice – Mikulov
Dražovice – Rakvice
Rakvice – Blatnice
Rohatec – Rakvice
Rakvice - Bučovice

Víte, že v Rakvicích
máme vinařské potřeby??
Sklad firmy COMPO najdete na
adrese Luční 910, 691 03
Rakvice.
Otevírací doba:
Po – Pá 7:00-15:30
Kontakt: 602 369 385

BESEDY
14. duben
Autorské čtení s hudbou
Beseda
s
autorkou
románů
Markétou Harasimovou, žijící
v Hustopečích.

10. květen
Karel IV.
oslavenec

–

Věčně

mladý

Beseda, kterou Vás provede Josef
Pepson Snětivý, šéfredaktor Edice
Český ČAS, velký obdivovatel
panovníka a rovněž hudebník.
Představí mimo jiné poutavou knihu
Jana Bauera: Lucemburkové –
Rozhádaná rodinka Otce vlasti, která
nedávno vyšla ve zmiňované edici.
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FAŠANK
Masopust, ostatky, na jižní Moravě Fašank.
Všechny tyto názvy označují průvody maškar. Dříve
to byli medvědi, dědek s babkou, kobyla. Dosud se
tato tradice dodržuje, jen maškary nahradily
moderní masky. Dnes je masopust považován
za jeden z nejpůsobivějších obřadů tradiční lidové
kultury, patří ke kulturnímu bohatství naší země.
Obchůzek masek si všimlo dokonce UNESCO
a zapsalo je na svůj seznam nemateriálního dědictví.
Průvod je vždy zakončen taneční zábavou.
Tradice masopustního veselí je velmi stará a sahá až
ke starým Římanům. Jejich bakchanálie, slavnosti
konané na počest boha Bakcha, pravděpodobně
představují prastarý základ masopustní tradice
na našem kontinentu.
U nás hovoří pramen o masopustu o 13. století.
V té době to bylo spíše karnevalové veselí
ve městech, na venkov se dostaly oslavy až později.
Oslavy byly stále zakazovány církví, která je tvrdě
kritizovala. Taneční zábavy trvaly tři dny, neděle
patřila svobodným, pondělí ženatým a vdaným.
Masopust je spojován s dobrým jídlem, mezi
tradiční fašankové pokrmy patří smažené koblížky,
boží milosti a někde se konala zabíjačka. Fašank

Vůně jara
Krásně země zavoněla. Čím? Jarem.
Vzduch se prohřál něžným
slunečním teplem.
Skřivánci už své trylky zase švitoří,
hledají svá opuštěná hnízda na keři.
Trávě zachtělo se zase zelenat.
Příroda začala svá kouzla odkrývat.
Kouzlí v zahradě, v lese, na poli
a nad hlavou ptactvo vesele hlaholí.
Tolik krásy vždy nám jaro ukáže.
Vykouzlí radost, úsměvy na tváře.
Všechno ze země vytahuje nahoru,
je krásné vnímat takovou nádheru.
Miroslava Průdková
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vrcholí večerním pochováním basy, které
symbolizuje ukončení radovánek a začátek období
předvelikonočního půstu. Slovo ,,fašank“ pochází
z německého ,,fasching“- karneval.
Po fašanku následují Velikonoční svátky.
Roku 325 bylo rozhodnuto, že křesťanské
Velikonoce připadnou na první neděli po prvním
jarním úplňku. Proto se jedná o svátek pohyblivý.
Rituál začíná popeleční středou, další neděli se říká
smrtonosná. První neděle je postní (pražná,
kýchavá, družebná), ve vsi se vynášela bohyně smrti
a zimy ,,smrtka“ a přinášelo se léto. Na květnou
neděli, v době svěcení kočiček a vrbových proutků
začínají vlastní Velikonoce a vstupuje se
do pašijového
týdne
–
posledního
týdne
čtyřicetidenního půstu. Bílou sobotou končí
dlouhotrvající půst (40 denní postní období).
Na Boží hod Velikonoční se pekl beránek,
mazanec. Všechny Velikonoční pokrmy, chléb,
vejce, víno se světily. Svátky jsou spojené
s barvením vajíček, pletení pomlázky. Spletené
vrbové proutí má mnoho názvů, mrskut, tatar,
dynovačka, šlehačka, roučačka, šibota, žila.
Slovo pomlázka je nemožné přeložit do jiného
jazyka.
Podle psychologického výkladu je
velikonoční mrskačka symbolem oplodňování,
vajíčka zase symbolem ženské plodnosti.
Vrba má nejvíc jarní mízy, kdo dostane
našleháno vrbovou pomlázkou, bude prý po celý rok
čilý a zdravý.

získalo cenu Best of Nation za nejlepší víno z České
republiky,
Na
mezinárodní
soutěži
VINUM
JUVENALE byla oceněna za nejlepší kolekci
červených
vín,
kolekce
z
firmy Réva.
Na mezinárodní soutěži mladých vín Vinum
Juvenale 2014 Réva Rakvice uspěla mezi červenými
víny. Zaujala mezi červenými víny Frankovka 2014,
pozdní sběr. Firma začala vyrábět nealkoholické
nápoje. Černý bez v kombinaci s hruškou, jablkem,
višní a hroznovou šťávou. Také vinné mošty,
Muškát moravský, Pálava, Veltlínské zelené, André,
Cabernet Moravia a Rulandské modré. Prodává se
pod značkou Tekuté ovoce. Vyrábí se bez
konzervantů, bez přidání barviv, bez sladidel. Dbají
na to, aby bylo použito ovoce pouze z jižní Moravy,
a také vlastní sad šlechtěného černého bezu.
Rakvické víno také ochutnal prezident Miloš
Zeman na předávání diplomů nejlepším vinařům.
Mezi ně patří Ing. Miloš Michlovský a Bronislav
Vajbar.
Také prezident Václav Havel si
na rakvickém víně pochutnával. Vozil mu ho zeť
Klimoše Lukeše spolu se zabijačkovými pochoutky.
Při korunovaci krále Matyáše 23. 5. 1611
se také podávalo víno z Rakvic.
Sepsala Iva Neuvirtová
Kvetoucí les
Když kvete les je škoda tu krásu nevidět.
Sněženky, konvalinky, vřes,
podběl, luční tráva.
Tu krásu jim můžeme závidět.
Nejkrásnější je však zrána.
Nádherné je všechno lesní kvítí,
Zvláště, když na ně zlaté slunko svítí.
Kdy je krásné nejvíce?
Když svázané je do kytice.
To je teprve pestrobarevná krása,
až nad ní nejedno srdce jásá.
Nebo když ranní rosa zatřpytí se na tom
či tom květu.
To potom teprve ukazuje svoji krásu celému světu.
Každý les své krásné kouzlo má
a v každém ročním čase.
Však nejvíc kouzel poznávám v tom našem
kdysi rakvickém, listnatém lese.
Miroslava Průdková

U nás v Rakvicích jsou Velikonoce již
tradičně spojené s Velikonočním koštem vín. Vinaři
vystavují svá nejlepší vína, a že je co vystavovat
a ochutnávat dokazuje vždy velká návštěvnost, jak
místních tak i přespolních.
Že naše vinice rodí výborné produkty, dokazují to
i mnohá ocenění vinařů.
Stovce vín roku 2015 vévodí Ing. Miloš
Michlovský. Na Salonu vín rozhodovali anonymní
sommelieři a bylo zde oceněno jeho 18 vín.
Červeným vínum kraluje Laurot 2012.
Také bylo oceněno ledové víno Bronislava
Vajbara. Hrozny se sbíraly 26. ledna.
Se čtyřmi zlatými a dvěma stříbrnými medailemi
odjížděl Miloš Michlovský za soutěže PIWI
Weinpreis 2015, byl jediným zástupcem z České
republiky, a to se šesti různými vzorky. Na soutěži
Terravino v Izraeli se stal s velkou medailí Ryzlink
vlašský 2009 – výběr z bobulí. Víno současně
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Víte, jak se chovat?
Každý máme na hřbitově rodinu nebo někoho blízkého a chceme,
aby měl pěkné místo posledního odpočinku. I přes mnohé připomínky,
stále někteří neví, jak se na tomto místě chovat.
Máme zrekonstruované chodníky a pěkný, udržovaný hřbitov.
Tak proč si stále někteří toho neváží?
Úschovna starých hader a váz za náhrobky se mi nezdá zrovna vhodné
řešení. Totéž rozvěšení hader kolem kohoutků. Udržujme „svůj hrob“
a udržujme i „celý hřbitov“ v čistotě, mnohé to o nás vypoví.
(KS)

PSALI O NÁS

Rakvičtí školáci soutěžili s pilami a dalším elektrickým nářadím. Pod dohledem.
Nevšední dopoledne prožili rakvičtí školáci. Za odborného dohledu se seznamovali a dokonce učili
pracovat s elektrickým nářadím, jako jsou akumulátorové šroubováky, pily a podobně.
Formou soutěže například zkoušeli řezat dřevěné hranoly nebo zavrtávat šrouby. „Minulý rok vyšlo najevo,
že většina dětí přichází na učňovské obory absolutně nepřipravená. Nic neumí. Proto stát vypsal dotace
na vybavení dílen, aby se děti naučily chytit něco do ruky už na základní škole. I my jsme vybavili nářadím
několik škol. Mimo jiné i v Rakvicích, kde nás nyní oslovili, jestli bychom jim neudělali dopolední
předváděcí akci," přiblížil Pavel Ivičič z firmy IVK, jak nápad vznikl.
V dílnách se za dopoledne vystřídaly hned čtyři třídy z rakvické základní školy. „Bylo vidět, že vesnické děti
na tom při práci s ručním nářadím nejsou tak špatně jako ty městské. Když mohli něco tvořit, byli z toho
mnozí nadšení," všiml si Ivičič.
Autoři: Michal Šupálek, Eva Matušková, Břeclavský deník 26. 2. 2016
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Z ARCHIVU
Napadlo mě zapátrat v archivu, abych se inspirovala, co se psávalo ve zpravodaji dříve. Je těžké v této
moderní době, Vám přinášet stále nová zajímavá témata ve čtvrtletníku. Pravidelní autoři článků dělají,
co můžou, ale nepřibývají další. Poukazovat na nedostatky je jednoduché, ale co tak pro to něco udělat!?
A shodou okolností přesně před
dvaceti lety na první stránce Rakvického
zpravodaje vyšel tento článek. Dovolila
jsem si ho tedy znovu otisknout, protože jak
je vidět, doba se sice mění, ale názory
zůstávají.
(KS)
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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
Mlha to uměl
V jedné útulné hospůdce seděla koncem sedmdesátých let skupina
vlasatců. Hospodský roznesl napěněné půllitry, přehlédl ale hosta v rohu
stolu, který se, mávaje zdviženou rukou, vehementně dožadoval jednoho
orosence pro sebe: Haló, tady ještě! Spolustolovníci upozornili číšníka
hláškou z tehdy právě čerstvého, dnes již legendárního filmu: Plha se hlásí!
Číšník svou chybu ihned napravil s pohotovou replikou: Pardon, tady
je jedno pro vás, Mlho.
Od té doby mu skoro nikdo jinak neřekl. Miloš Uhrin, zvaný Mlha, zemřel
nečekaně koncem února, nebylo mu ani 54 let.
Abstraktní malíř, silně poznamenaný undergroundem. To ale není přesné, Mlha nebyl
undergroundem jen poznamenán, on byl sám underground.
Zažil na vlastní kůži tu drsnou dobu, kdy se komunisté snažili všemi způsoby zformovat mládež podle svých
zvrácených představ a jakýkoliv náznak nezávislosti nemilosrdně potírali. Vlasatý a vousatý mladík,
navštěvující a sám pomáhající organizovat nezávislé koncerty, happeningy a výstavy byl permanentně
terčem nejrůznějších estébáků, esenbáků a udavačů.
Tehdy začal malovat. Nemaje výtvarného vzdělání, pustil se s neobyčejnou vervou po dobrodružné
stezce poznávání tajů a úskalí malování. Po surrealistických začátcích se propracoval k vlastnímu osobitému
stylu. Naučil se zacházet bravurně s barvami, jeho nápadité abstraktní kompozice mohli obdivovat
návštěvníci mnoha výstav po celé republice.
Mlha byl bohém. Mizející druh, jeden z posledních opravdových bohémů-umělců, jací se
vyskytovali v Hrabalových románech. Jeho nespoutaný, až sebedestruktivní způsob života by se dal
charakterizovat známým krédem ženy - víno - a místo zpěvu, který mu nešel, by se mohl třeba dosadit
poslech avantgardní muziky ze své obrovské sbírky. Měl i štěstí. Na svou neobyčejně tolerantní
a dobrosrdečnou matku, na zástup obdivovatelek a na své přátele, kterých měl nevídané množství.
Ty si ovšem získal díky svému charisma a díky své nekonfliktní, přátelské a otevřené povaze. A to je umění,
které umí jen málokdo. Mlha je uměl.
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80. LET OD NEŠTĚSTÍ NA DYJI

Zrádná Dyje

V letošním roce tomu bude 80. let, co Rakvicemi otřásla
tragédie na řece Dyji.
26. května roku 1936 se vydali učitelé s dětmi na školní výlet,
ze kterého se nevrátilo domů 31 dětí.

Teče voda, teče,
přes kameny hučí,
kdo plakat neumí,
bolest ho naučí.

Přijděte s námi uctít jejich památku,
ve čtvrtek 26. 5. 2016.

Na moravské Dyji,
sluníčko nesvítí,
voda tam pohřbila,
nejkrásnější kvítí.
Školní děti z Rakvic,
vyjely na výlet,
na velké pramici,
chtěli tu Dyji sjet.
Pramice prastará,
nákladu nesnesla,
a uprostřed řeky,
náhle ke dnu klesla.
Nejedna dívenka,
zoufale volala,
pomozte, rodiče,
bych neutonula.

70. výročí tragédie školního
výletu – pietní akt

Šestatřicet dětí,
se tam utopilo,
tatíčka, matičku,
víc už nespatřilo.
Na hřbitově leží,
u rodné vesničky,
na hroby padají
matčiny slzičky.

Na podatelně OÚ máte stále možnost si
zakoupit publikace z edice o Rakvicích:
80 LET RAKVICKÉHO FOTBALU
RAKVICE KDYSI A V ROCE 2011
RAKVICE: ŠKOLNÍ VÝLET 1936
(160 str.) Chronologický popis tragédie
doplněn mnoha fotografiemi, ukázky
dobového tisku, četnické protokoly
a mnoho dalších informací.
130 Kč
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Matčiny slzičky,
a otců krutý žal,
proč nám je zlý osud,
proč nám je jenom vzal.
Smutno je ve škole,
prázdno je v lavicích,
přesmutno v moravské
vesničce Rakvicích.
Smutně šumí lesy,
v dáli zvonek bije,
vítr tiše houpá,
vlny zrádné Dyje.

RAKVIČTÍ STÁRCI
POŘÁDAJÍ DNE 16. DUBNA
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU A PAPÍRU.

Prosíme občany, aby v den sběru připravili železo i papír na obvyklá místa před
domy. Těžké věci vyneseme sami.
Děkujeme. Stárci a chasa Rakvice

RAKVICKÝ ZPRAVODAJ - vydává obec Rakvice.
Adresa: OÚ Rakvice, PSČ 691 03, tel: 519 349 208. Zpravodaj vychází čtvrtletně.
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