RAKVICKÝ
ZPRAVODAJ
3/2016

POUŠTĚNÍ DRAKŮ
9. října 2016
v 15:00 hod.

Obec Rakvice informuje,
že opět, i v letošním roce, bude
možné ukládat mláto v prostoru
parkoviště u Janami.
Termín
přistavení kontejneru na mláto
bude včas zveřejněn.

PŘEDSTAVUJEME NAŠÍ NOVOU SLUŽBU PRO OBČANY
A NÁVŠTĚVNÍKY NAŠÍ OBCE
Vážení spoluobčané, je to již necelý rok, co jsme vytvořili nové webové stránky obce. V současné
době jsme zprovoznili novou aplikaci pro chytré telefony s názvem V OBRAZE. Jedná se lepší
informovanost, která by měla nahradit rozesílání SMS zpráv. V současné době obec používá drahý systém
rozesílání zpráv. Systém rozesílání SMS bude obec používat i nadále a to hlavně pro občany, kteří odebírají
SMS a přitom nemají „chytrý telefon“. Proto vás prosíme, vy, kteří odebíráte SMS od obce a zároveň máte
chytrý telefon, abyste si odhlásili rozesílání SMS zpráv a nainstalovali do svého telefonu aplikaci
V OBRAZE. Odhlásit odebírání SMS můžete buď osobně na podatelně nebo prostřednictvím emailu
podatelna@rakvice.cz. Tímto by mělo dojít ke k výraznému zlevnění rozesílání zpráv a zároveň k lepší
informovanosti občanů.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy,
dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Každá nová informace se Vám zobrazí v notifikační liště telefonu.
David Foldyna
místostarosta
Co lze sledovat?



aktuality, zprávy z obce
úřední desku
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kulturní a sportovní akce
fotogalerie

Co je potřeba k jejímu stažení?




mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
přístup na internet
místo v úložišti telefonu cca 13 MB

Kde si aplikaci lze stáhnout?

Obec Rakvice nabízí všem zájemcům,
kteří tvoří ruční výrobky
a chtěli by je prodávat
na ADVENTNÍM JARMARKU,
ať se nahlásí do 10. listopadu 2016.
Kontakt: Kateřina Suchyňová,
519 349 208, kultura@rakvice.cz

Obec Rakvice Vás srdečně
zve na Adventní jarmark,
který se koná v sobotu
3. prosince 2016
od 15:00 hod. na náměstí.

Obec Rakvice vypisuje výběrové řízení na pozici:
Kulturní referent
Náplň práce:
 Redaktor Rakvického zpravodaje
 Vedení knihovny
 Organizování výstav, kulturních a společenských akcí obce
 Vedení kroniky obce
Požadujeme:
 SŠ/VŠ vzdělání humanitního směru ( čeština a literatura výhodou )
 Ovládání PC a základních kancelářských aplikací (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, popř. další)
 Ovládání knihovnického systému Clavius výhodou
 Znalost práce s internetem
 Výborné komunikační dovednosti a organizační schopnosti
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Aktivní a tvůrčí přístup k práci, ochota se vzdělávat
Samostatnost, spolehlivost, flexibilita

Nabízíme:
 Zajímavou práci v oblasti knihovnictví a kultury
 Pracovní poměr na plný úvazek, předpokládaný nástup od 1. 12. 2016
 Plat – dle platových tříd
 Flexibilní pracovní doba:
- pevné jsou otevírací hodiny knihovny: Po 13:00 – 18:00
St 9:00 – 11:00 a 13:00 – 18:00
 Kurzy, školení
 Benefity
Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete na adresu starosta@rakvice.cz nebo osobně na podatelně
obce nejpozději do 30. 9. 2016.
Ráda bych za Obec Rakvice poděkovala všem, kteří pomáhali na akci Rozloučení s prázdninami,
i těm, kteří celou akci podpořili nebo se jí zúčastnili. Doufám, že si ji všichni přítomní užili. Děti svým
počtem vysoko předčily účast dospělých večer. Jsem ráda, že jsem jim mohla udělat radost a zpříjemnit
začínající školní rok. Doufala jsem, že i dospělí si budou chtít užít posledních pár teplých večerů a přijdou
se zabavit.
I já, optimistka pomalu ztrácím iluze o tom, že se v naší obci vyplatí něco dělat. Tato práce mě baví
a dělám ji ráda, ale když vidím, že o ni není zájem, je mi to líto. Ostatně připravovaná vyhláška nám omezí
všechny akce, takže asi to bude pro všechny nejlepší a problém bude vyřešen.
Je to neustálý boj s větrnými mlýny. Tak jako obecní smsky. Oproti rozhlasu je máte v telefonu
a můžete se k nim kdykoliv vracet. A jak jsem zjistila, mnozí občané je nedočtou do konce, a pak se diví,
že něco neví.
Koncem roku opustím svou funkci a budu se věnovat ještě krásnějším povinnostem.
Přeji své nástupkyni/nástupci, aby tuto práci měl rád tak jako já a jeho nápady byly pozitivně přijímány.
Kateřina Suchyňová
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Obecní knihovna Rakvice
Přes prázdniny proběhly dílničky pro
kluky a holčičky, které zaznamenaly vysokou
účast. Děti byly moc šikovné a odnášely si domů
krásné výrobky.
Na podzim nás čeká Týden knihoven
(3. – 9. října), který stejně jako loni zakončíme
pouštěním draků. Snad nám bude zase počasí
přát. Přesné informace budou včas zveřejněny.
Zvu vás také na sladkou besedu
o čokoládě. V pátek 11. listopadu máme
naplánovaný výlet do divadla na představení
Králova řeč.
A to už jsme opět na konci roku, kdy se
na vás těšíme na náměstí při Adventním
jarmarku.
Kateřina Suchyňová
Rakvice za plotem
Když projíždíte Izraelí, setkáte se s úžasnou
architekturou, s velkým počtem chrámů, klášterů,
archeologických nalezišť.
Nádherné město
Jeruzalém s arménskou, židovskou a arabskou
čtvrtí, Zdí nářků či Svatý hrob na Golgotě je něco
úžasného, co lidé před mnoha léty vytvořili.
Na druhé straně projíždíte vedle ostnatého
drátěného plotu, za ním ozbrojenci. Průjezdy
bránou do Palestiny s celní kontrolou působí velmi
depresivně. Je to až neuvěřitelné, že banda šílenců
vede dlouho trvající nesmyslnou válku.
Ale co se to děje u nás? Vysokým plotem
a bránami oplocené Rakvice. Chybí jen ostnatý
drát a ozbrojenci, ti jsou nahrazeni kamerami.
Uprostřed zeleně navezena vrstva asfaltu
(velice ekologické) a v obci rozbité silnice. Takže
na louky a do Kozy se bude asi chodit jen
na propustky, a to jen ti vybraní. Kam až může
zajít honba za penězi a rozprodávání půdy
po rodičích a prarodičích, kteří si na svých polích
zakládali a vzorně se o ně starali. Není to tak
dlouho, co jsme chodili do Kozy na konvalinky,
a v zimě, když zamrzla rozlitá voda z Dyje, jsme
na bruslích jezdili až k lesu.
Dnes se řeší kdo má větší auto, kam až
může jet na dovolenou. Panuje závist
a nevraživost. Je to sice každého věc, ale je to moc
smutné.
Neuvirtová Iva

Co mám ráda
Když se ranní slunko vyhoupne z mraků
a posílá na zem svoje paprsky.
Když se země po zimě začne prohřívat
a na stromech se začnou nalévat pupeny k probuzení.
Když se ranní rosa zatřpytí na květech jako perla.
Když skřivani štěbetají nad hlavou svoje trylky
a v letu protřepávají svá křídla.
Když vzduch se začne tetelit teplem
a provoní se pokosenou trávou.
Když kočka na zápraží vyvede svá koťata
a dovádí s nimi.
Když po bouřce se objeví na obzoru duha,
ta barevná krása, kterou umí vyčarovat
jen příroda a malíři.
Když večerní oblohu prozáří jasný měsíc
a kolem se roztančí tisíce hvězd.
Mám ráda, když přijde podzim v celé své kráse.
Je to jak pestrobarevný sen, který právě zdá se.
A zima?
Ta krásná je na obrázcích malíře Josefa Lady.
Nám už sníh nepadá vůbec do zahrady.
Snad na horách, někde jen.
U nás vydrží sotva jeden den.
Mám ráda tebe, krásná Moravo,
mušovská jezera, řeku, tebe, Pálavo.
Tolik krásy ve svém srdci mám.
Já vám všem kousek předávám.
Miroslava Průdková
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAKVICE
Škola v přírodě 2., 3., 4. ročník
RS Pekárny Rališka, Horní Bečva
„Z pohádky do pohádky“
Ve dnech 23. 5. – 27. 5. 2016 jsme vyrazili na Školu v přírodě, která se konala se v rekreačním středisku
Rališka v Horní Bečvě.
Dopolední program patřil jednotlivým vyučovacím předmětům, děti hravou formou plnily úkoly
v jednotlivých klubovnách. Odpoledne jsme si užili různých her a soutěží v lese, na hřišti.
Večer jsme se převlékali do pohádkových kostýmů. Poznávali pohádkové postavičky, texty z pohádek, hudbu
z pohádkových filmů, kreslili dle pokynů pohádkové postavičky i hráli pohádky.
Navštívili jsme Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm. Děti si prošly Mlýnskou dolinu, Valašské
městečko, kde se setkaly s řadou domácích zvířat, prohlédly si hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn,
kovárnu, školičku. Nejvíce se nám líbil nejstarší a nejnavštěvovanější areál Dřevěné městečko. Zde jsme
spatřili výrobu vařečky, dlabání drobných domácích výrobků ze dřeva a utratili spoustu peněz.
Školu v přírodě všechny děti krásně zvládly a věříme, že mají spoustu pěkných zážitků.
Jitka Rampáčková
Ještě jednou velké poděkování za sponzorské dary na Školu v přírodě manželům Krůzovým (firma
Mikro) za věcné dary, manželům Sedlákovým za sladkou odměnu, OÚ Rakvice i Přítluky za příspěvek
na dopravu.
ŠKOLA V PŘÍRODĚ – HORNÍ BEČVA
Na škole v přírodě se mi moc líbilo!
V pondělí jsme přijeli. Cesta byla velmi
dlouhá, my jsme to ale vydrželi a přijeli jsme
na rekreační středisko Rališka.
V úterý byla soutěž účesů. Hráli jsme
i spoustu jiných her, pexeso, povolání.
Ve středu jsme navštívili Rožnov
pod Radhoštěm. Tam jsme utratili hodně peněz!
Ale podle mě byl nejlepší čtvrtek. Večer v deset
hodin nám paní vychovatelka řekla, ať si přes
pyžamo dáme mikinu a jdeme ven. Ven?
A v pyžamu??? Všem nám bylo jasné, že jdeme
na stezku odvahy.
Šli jsme potmě bez jediné svíčky. Napřed jsme si
mohli zapnout baterky, za chvíli jsme je museli
vypnout. Naštěstí na nás nikdo nevybafnul.
Jen nakonec vybafla paní vychovatelka.
Velká škoda, že v pátek v deset hodin jsme
museli areál opustit. Vůbec se mi nechtělo jet!
Cesta zpět se vlekla. Téměř nikomu se domů
nechtělo. Ale i v autobusu jsme se bavili. Někteří
psali rodičům sms, jiní si jen tak povídali a někdo
spal. Já osobně jsem se vzpamatovávala z šoku,
že už jedeme domů. Ale všichni jsme se těšili….
Ať už na maminku nebo na počítač.
Jednoduše bylo tam pěkně.
Denisa Grünfeldová, žákyně 4. třídy
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Ohlédnutí za minulým školním rokem
Dopravní soutěž mladých cyklistů – Břeclav – květen 2016

Dne 3. května se konala v Břeclavi dopravní soutěž mladých cyklistů. Za I. kategorii se z naší ZŠ
zúčastnili žáci 5. třídy – Dominika Bednaříková, Kateřina Suchyňová, Jan Fila a Matěj Zlámal.
Počasí soutěžícím nepřálo – jízdu na dopravním hřišti museli žáci zvládnout za chladu a deště.
A štěstí – to se od nás při plnění dalších disciplín zcela odklonilo. Tak snad uspějeme někdy příště!
Rampáčková Jitka

„Bylo mi ctí…“
Po 8 letech působení na rakvické základní škole odcházím do důchodu, a proto bych chtěla poděkovat.
Učitelům za skvělý kolektiv, který umí poradit a podat pomocnou ruku, když už nevíte kudy kam. Věřte
nevěřte - každý z nás učitelů považuje své žáky tak trochu za svoje děti, záleží nám na nich, a proto není
naše práce jednoduchá. Potřebujeme k ní klidné prostředí, o které se starají ředitel a zástupce školy. Velmi
si jich vážím. I když po každém z nás vyžadují co nejlepší práci, na druhé straně nám vytvářejí takové
podmínky, abychom si mohli povinnosti plnit co nejlépe.
Poděkovat bych chtěla uklízečkám, se kterými je spolupráce opravdu příjemná, školníkovi, který dělá
zázraky na počkání, kuchařkám, které mě rozmazlovaly skvělými buchtami i kolegyním ve školní družině
a školce.
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Nesmím zapomenout na rodiče, kteří se mnou spolupracovali, a tak se nám dařilo dohnat děti k lepším
výsledkům.
Velmi si všech zaměstnanců této školy, o které jsem mohla říkat ,,moje škola“, vážím a budou mi chybět.
A nejvíc mi budou chybět „moje děcka“. Rošťáci, andílci, rozumbradové i vzorňáci. Každý z nich ve mně
něco zanechal. Tak vám, moje děcka, velký dík!
Ted´ snad chápete, proč říkám ,,Bylo mi ctí…“
Danuše Mociková
A UŽ JE TU ZASE
PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
I když nám počasí nepřálo,
po slavnostním zahájení si děti
odpoledne užily.
Po procházce k rybníku si děti
opekly špekáčky. Poklad nám
připravila paní Boženka Valová.
V truhlici nezůstal ani jeden koláček.
Byly výborné – děkujeme.
Stezkou odvahy a přespáním
ve školce skončilo naše letošní
pasování. Tak mnoho úspěchu
školáci.
Kolektiv MŠ

KLUB DŮCHODCŮ
„Nic neběží rychleji než léta.“
P. O. Naso
Jak jsme zestárli, stali jsme se k sobě
laskavější a méně kritičtí. Stali jsme se vlastními
přáteli.
Nebudeme žít navždy, ale dokud jsme ještě tady,
nebudeme hořekovat nad tím, co by mohlo být, nebo
si dělat starosti, co bude.
Buďme rádi zralými lidmi. Náš věk nás osvobozuje.
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Buďme rádi, že žijeme tak dlouho, až nám vlasy
zšedivěly a naše mladické úsměvy se věčně vryly
do hlubokých rýh na našich tvářích.
Buďme šťastni, protože jsme dokázali překonat
hranici stáří. Vždyť jiným se to zcela nepodařilo.
Převzato z anglického jazyka

CESTIČKY
Až půjdeš po cestě, kterou tak dobře znáš,
na které pokaždé známého rád potkáš,
potom si vzpomeň, co jsi tam prožíval,
jak sis tam v pohodě své dětství, mládí užíval.

Letošní posezení klubu důchodců se opět
uskutečnilo na dvoře sokolovny.
Sešlo se nás kolem šedesáti, a to je poměrně dobré
obsazení. Někomu nevyhovoval termín, někdo
zapomněl a mohl litovat. Každý si s sebou přinesl
dobrou náladu, která se odrážela ve spokojené tváři
každého zúčastněného. Atmosféra byla tedy velice
příjemná.
Předsedkyně Božena Valová, nás přivítala
a seznámila nás s blížícím se termínem našeho
zájezdu do Valašského Meziříčí.
Občerstvení, o které se členové výboru
postarali, bylo chutné a za pečení laskomin
děkujeme paní Jarmile Lukešové z ulice Družstevní.
Rozhovory u stolů se jen těžko přerušovaly,
ale přece se jen podařilo získat pozornost na krátký
myšlenkový kvíz, který připravila členka klubu,
Mirka Průdková. Procvičila naše myšlenkové
pochody hravou formou.
Našim úkolem bylo z rozstříhaných a různě
rozházených slov seskládat sloku slovácké písně,
kterou jsme dosud neznali. Úkol byl pro každý stůl
a nikdo neodmítl. Všem se dílo zdařilo. Pak zase
hádali název písně podle zadané nápovědy. Bylo to
příjemné zpestření.
K přátelské náladě přispělo také vínko, které
nám darovali vinaři ze svého koštu a Jara Konečný
a Klement Peš. Ti se také ochotně nabídli nalévat
kolem stolů. Pozdravení poslala také Julinka
Švástová a popřála nám hezké odpoledne.
Děkujeme.
Fotodokumentaci pořizoval Ladislav Ráček.
I jemu patří dík.
Výbor děkuje chlapcům „rychlé roty OÚ“
za přípravu i úklid stolů a lavic.
Určitě se sluší a patří poděkovat za zdárný
a příjemný průběh této akce celému výboru našeho
klubu.
Za klub důchodců zapsala
Miroslava Průdková

Ta cesta k domovu je rovná ze všech stran.
V zimě ji provází hejno černých vran.
Na jaře zas skřivánci z ptačí říše.
V létě je slyšet cinkot hodové číše.
Na podzim vinaři své sklepy lahodným
vínkem plní.
Když pak jdeš okolo nich, líbezně to tam voní.
Potom, že cestičky vyprávět neumí.
Jenom je poslouchej, kde kdo jim rozumí.
Miroslav Průdková

SK RAKVICE 1932
OHLÉDNUTÍ ZA MINULOU
SEZONOU
MLADŠÍ A STARŠÍ PŘÍPRAVKY

Horní řada zleva: Křivánek, Horčič, Mrkvica, Vala,
Čulenová, Pospíšil, Čapka, Krška
Jurak,
Nedomová,
Nedoma,
Trávníček A.,
Trávníček S., Sedlák, Puc, Nasadil.
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Mladší přípravka pod vedením trenéra
Zdeňka Nasadila, se v okresním přeboru umístila
na 4. místě s bilancí zápasů 8 vítězství, 3 remízy,
7 proher, skóre 117:67.
Starší přípravka pod vedením trenéra
Jaromíra Zelinky se v okresním přeboru opět

umístila na 2. místě. Již potřetí za sebou se vítězným
mužstvem stala Lednice, na kterou ztratili pouze
3 body s bilancí zápasů 15 vítězství, 1 remíza,
2 prohry, skóre 211:79. Malý počet hráčů (7)
z Rakvic, hraje se 5+1, byl doplněn hráči ze
Staroviček (Kršková Natalie, Hoffman Erik, Panic
Martin, Prchal Marek).
Střelci branek: Konečný Filip 56, Zelinka
Libor 49, Vala Lukáš 45, Řezáč Richard 16,
Hoffman Erik 13, Panic Martin 10, Kršková
Natálka 7, Tetur Saša 6, Hvížd Karel 3, Matěj Nečas
3, Puc Andreas 3.

SK RAKVICE 1932
Ve dnech 20. - 21. července se na našem
hřišti uskutečnil Memoriál Františka Harašty.
Konečné výsledky:
1. AC Sparta Praha,
2. SK Sigma Olomouc, 3. FC Hradec Králové,
4. SK Dynamo České Budějovice, 5. FC Zbrojovka
Brno, 6. FC Baník Ostrava, 7. Reprezentace ČR
U16 „A“, 8. Reprezentace ČR U16 „B“.

Horní řada zleva: Hoffman, Kršková, Konečný,
Tetur, Hvížd, Prchal, Panic, Vala, Řezáč,
Zelinka, Blažek
Mladší přípravka se zúčastnila turnaje
OFS Břeclav v Moravském Žižkově za účasti
8 mužstev, který vyhrála 6 vítězství, 1 remízou
a pouze 1 obdrženým gólem.
Starší přípravka odehrála turnaje v Zaječí
a v Krumvíři odkud si odvezla poháry za 1. místa.
18. 6. se uskutečnil mezinárodní turnaj
v Rakvicích za účasti 12 mužstev. Mladší skončili
na 4. místě a starší obsadili 2. místo, za vítězným
mužstvem z Vysoké při Moravě, které turnaj
vyhrálo bez ztráty bodu.
28. 8. jsme uspořádali předsezónní turnaj
za účasti mužstev Velké Pavlovice, Podivín, Zaječí.
Rakvice mladší přípravka obsadila 2. místo, 2x
remizovala a 1x vyhrála, starší vyhrála všechna svá
utkání a stala se celkovými vítězi.
Jaromír Zelinka
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….. a začala nám nová sezona 2016/2017.
„A“ mužstvo zahájilo sezonu s několika změnami.
Hlavním trenérem je Aleš Krůza ze Zaječí (rodák
z Rakvic), jeho asistentem a zároveň vedoucím
mužstva je Radek Pátek ze Zaječí (bývalý hráč
Rakvic). Na listině hráčů je momentálně 21 jmen:
Bílek Daniel (nar. 1996) – ukončení hostování
v MSK Břeclav, Blažek Radek (1990), Havlena
Adam (1993) – přestup z TJ Sokol Zaječí, Horák
David (1997) – přestup z TJ Starovičky, Juřena Jiří
(1991), Kadlec Jan (1989), Kadlec Ladislav (1994),
Kubiš Luděk (1992) – přestup z TJ Sokol Zaječí,
Nevěděl Miroslav (1986) – přestup z TJ Šakvice,
Pátek Martin (1995), Prachař Kamil (1982), Puc
Erik (1990) – přestup z TJ Přítluky, Rástočný Lukáš
(1981), Růžička Lukáš (1994) – přestup z TJ Velké
Bílovice, Strýček Jan (1989), Suský Patrik (1998),
Švásta Lukáš (1992), Tesařík Lukáš (1992), Trecha
Aleš (1974) – přestup z TJ Sokol Tvrdonice, Vajbar
Patrik (1994) – ukončení hostování v TJ Starovičky,
Valenta Jaroslav (1994) – přestup z FC Zbrojovky
Brno.
Doufáme, že letošní sezona bude lepší než ta
minulá, a že nebudeme na sestupových příčkách.
Mužstvo dorostu trénuje Víťa Valenta, který
má k dispozici 18 hráčů. Vesměs jsou to rakvičtí
odchovanci. Mladší žáky trénuje Zdeněk Průdek.
V mužstvu je celkem 13 kluků, z toho 6 z Rakvic,
6 z Přítluk a jeden ze Staroviček. Starší přípravku
má na starosti Mira Zelinka a mladší Zdeněk
Nasadil.
Tímto bychom chtěli pozvat všechny
fanoušky rakvické kopané na zápasy, ať už budou
hrát ti nejmenší fotbalisti, žáci, dorost nebo „A“
mužstvo. Budete vždy tou správnou podporou pro
všechny fotbalisty. A tak, jak se říká, že diváci jsou
dvanáctým hráčem, tak je to bohužel momentálně
pouze u těch nejmenších, kde fandí jak maminky –
fanynky, tak tatínkové, babičky, dědečci……
Zatím docela dobrá návštěva je u „A“ mužstva

Je mi líto, že se někdy na zápasech žáků nebo dorostu, tak trochu i bojím, neboť jsem tam obvykle sama
domácí divačka (až na pár výjimek). Takže, rodičové naší střední fotbalové generace, přijďte povzbudit své
ratolesti, ať jim není líto, že jim nikdo nefandí. To samozřejmě platí i pro babičky, dědečky, strýce a tetičky.
Za SK Rakvice 1932
Blažková Michaela

OHLÉDNUTÍ SE ZA TÚFARANKAFESTEM 2016
Již po jedenácté se v areálu
rakvické
sokolovny
sešly
stovky
milovníků dobré dechovky, aby druhou
červencovou sobotu strávili příjemné
odpoledne s Túfarankou a jejími hosty.
Tentokrát jsme v Rakvicích přivítali
Vlčnovjanku, Stříbrňanku, Mistříňanku
a kapelu ze SRN – Original
Naubergmusikanten.
A jak zhodnotit letošní ročník této
tradiční akce?
Festival v Rakvicích byl srdeční
záležitostí všech posluchačů. A my
doufáme, že lidé při krásných písničkách,
usměvavých muzikantech a vtipných
komentářích moderátora Karla Hegnera
rádi zapomněli na své každodenní
starosti.
Závěrem bych ráda jménem
pořádající Túfaranky poděkovala všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na organizaci našeho festivalu.
Děkujeme především našim sponzorům,
rakvickým vinařům a Obci Rakvice, která
zajišťuje lavičky na festival.
Poděkování ale patří především
vám všem, kteří jste přišli a svojí účastí
tak přispěli k výborné atmosféře celého
festivalu.
Hana Bílková

12

CHASA RAKVICE

Každoročně první akcí, kterou chasa pořádá, je sběr železného šrotu, který je pro nás výraznou finanční
oporou z hlediska přípravy hodů. Letos jsme železný šrot shromažďovali ve dvoře za jednotou, který byl plně
vyhovující, a to jak svou polohou ve středu obce, tak i svou nedostupností. Byli bychom rádi, kdybychom tento
prostor mohli využívat i v dalších letech. Železa se podařilo nasbírat nad naše očekávání, bohužel i možná
proto, že letošní cena výkupu nebyla moc příznivá. Sbírali jsme i papír, který nám pokryl náklady na celou tuto
akci. Chtěli bychom poděkovat všem občanům, kteří nám touhle formou pomohli hody přichystat.
Máju jsme přivezli z Valtic koňmi Karla Svrčka z Podivína. Velký dík patří panu Bohumilovi
Hlavňovskému, Vaškovi Rampáčkovi a Jiřímu Helešicovi, kteří se největším dílem podíleli na tom, že jsme
máju postavili. Samozřejmě děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se této akce účastnili, a budeme velmi rádi,
když tomu tak bude i v dalších letech.

Na sobotní hodové zábavě nás svou přítomností potěšilo 411 platících. Hody jsme zahájili v neděli
návštěvou našeho kostela, kde jsme uctili jeho vysvěcení věnované sv. Janovi Křtitelovi. V tento den pod máju
dorazilo 547 platících a 118 přespolních z 27 chas. V pondělí se prodalo 244 vstupenek a bylo nám potěšením
přivítat 21 mužáků a tříčlenný doprovod v sukních, kterým jsme zrealizovali mužácké sólo. Děkujeme za jejich
podporu.
Za naši chasu se hodů zúčastnilo 27 chlapců a 22 děvčat. Po celé tři dny nám hrála dechová hudba
Legrúti z Velkých Bílovic, se kterou jsme byli nad míru spokojeni.
Na hodky přišlo 263 platících a mnoho dětí v kroji, pro něž jsme měli připravené sladké sólo. Děkujeme
maminkám za to, že děti do kroje oblékly. Hodky nám hrála dechová hudba Liduška z Dolních Bojanovic.
Na tento den se nám podařilo získat výčepní okénko v areálu sokolovny, se kterým nám značně pomohl pan
starosta Radek Průdek, a tímto mu vyjadřujeme velké díky. Bohužel nám na hodky počasí nevyšlo, ale i tak
jsme v okénku dokázali vydělat a doufáme, že zvítězí zdravý rozum a budeme ho pro příště využívat po celé
hody.
Moc si vážíme všech sponzorských darů, které se nám dostávají. Chtěli bychom jmenovitě poděkovat
vinařům, kteří nám přispěli svým vínem a to Pavlovi Binderovi, Broňkovi Vajbarovi, Liborovi Průdkovi,
Zdeňkovi Janouškovi, Karlovi Průdkovi a spolku Vinařů z Rakvic. Děkujeme všem ostatním, co nám poskytli
sponzorský dar i v jiné podobě, ale i těm, kteří se snažili vyjít vstříc.
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Na závěr vás všechny zveme na Kateřinské hody, které se budou konat 26. listopadu ve 20 hodin
a kterými nás bude provázet dechová hudba Zlaťanka.
Chasa Rakvice
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VINAŘSKÉ POZVÁNKY
Oslava Svatomartinských vín
Jako kdyby to bylo před pár dny, kdy jsme konstatovali, že už budou prázdniny a čas dovolených.
Dnes můžeme říct, že čas běží jako bláznivý a již začíná podzim, čas vinobraní, burčáků a mladých vín.
Mezi nejvýznamnější dny pro vinaře je určitě 11. 11. svátek Svatého Martina - svátek Vinařů.
Svatomartinský den měl zejména v Českých zemích bohatou tradici. Čeledi končila nasmlouvaná
služba, za niž dostávala mzdu, konaly se výroční trhy a na mnoha místech poutě. Svátek Svatého Martina
byl zkrátka nejen v historii jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Děti i hospodáři se těšili na první sníh,
hospodyně ve velkém pekly a vařily. Mezi dobrotami nesměl chybět kaldoun, pečená husa, červené a bílé
zelí, knedlíky, martinské rohlíky, přesňáky a spousta jiných dobrot. Svatý Martin je patronem vinařů, proto
zvláště ve vinařských oblastech se v tento den slaví příchod nového či mladého vína. Právě v tento den si
poprvé, dle tradice připíjíme mladým Svatomartinským vínem.
A protože věříme, že se víno letos opět vydaří, zveme vás o víkendu 11. - 13. 11. 2016 a 18. - 20.
11. 2016 na Svatomartinské posvícení k nám do Vinařského domu Dominant.
Pro ty, kteří chtějí ochutnat Svatomartinská vína a nejen pečenou husu, připravujeme pestrou
nabídku naší kuchyně. Pro zájemce nabízíme Svatomartinský balíček včetně ubytování.
Více naleznete na www.vinarsky-dum-dominant.cz.
Srdečně Vás zve společnost VÍNO RAKVICE s.r.o. a Vinařský dům Dominant

Svatomartinský den otevřených sklepů
- za vínem do Rakvic 2016

Svatomartinský den otevřených sklepů je jednou
za 4 roky součástí Festivalu 5-ti vinařských obcí Rakvice, Přítluky, Zaječí, Hustopeče a Velké
Němčice.
Spolek Vinaři z Rakvic, srdečně zve všechny
příznivce a milovníky vína na Festival otevřených
sklepů, který je již podruhé součástí 5-ti vinařských
obcí. Rádi bychom Vás provedli po místních vinných
sklepech, kde ochutnáte vína s nezaměnitelným
rukopisem jednotlivých sklepmistrů a pozvolna
u skleničky dobrého vína načerpáte jedinečnou
atmosféru rakvických sklepů.
Přijďte se i Vy přesvědčit o víkendu 12. – 13.
listopadu 2016 a strávit příjemné okamžiky
s místními vinaři.
Celkem bude otevřeno 30 sklepů/vinařství.
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Kateřinská výstava mladých vín
Další významnou akcí bude již 11. ročník
Kateřinské výstavy mladých vín, která se bude
konat 25. 11. 2016. Tato tradice mladých vín
pokračuje v Rakvicích právě na Svatou Kateřinu,
kdy se pořádají krojové hody, druhé do roka, což
je výjimečná tradice v celém okolí. Právě
v tomto období, kdy jsou všechny hrozny
sklizeny a víno začíná zrát v sudech, je ten
nejlepší čas mezi vinaři ochutnat mladá vína.
Společnost Víno Rakvice s.r.o. pro vás
připravuje ve Vinařském domě Dominant
Kateřinskou výstavu mladých vín. Věříme,
že tak jako loni, se nám podaří získat více než
200 degustačních vzorků od místních, ale i
okolních vinařů.
Mladá vína budou požehnána farářem.
Tím bude zahájena degustace mladých vín.
Občerstvení a bohatý výběr místních
specialit včetně pečené Kateřinské kachny,
cimbálová muzika, mužácký sbor a mladé víno
vám přivodí pohodovou a veselou náladu.
Milí čtenáři, tímto jste srdečně zváni,
přijďte ochutnat a udělejte si čas na setkání
s přáteli a mladým vínem.
Srdečně Vás zve společnost VÍNO
RAKVICE s.r.o. a Vinařský dům Dominant

FARNOST RAKVICE
První písemné záznamy o Rakvicích jsou z roku
1248.
1431 – 1434 postavena kaple zasvěcená
sv. Ondřeji. Souhlas ke stavbě dal olomoucký
biskup Kuneš ze Zvole.

Od 1. srpna t.r. jsem nastoupil
na prázdnou faru v Rakvicích jako výpomocný
duchovní. Jsem znám pod jménem P. Leoš.
To velké P. je zkratka "pater" a znamená
to "otec" - titul katolického kněze.
Protože jsem už pokročilého věku,
požádal jsem si o toto místo. Vyrůstal jsem
v Břeclavi, několik let jsem působil ve Velkých
Bílovicích, mám zde také spolužáky. Jsem
v tomto Bohem požehnaném kraji prostě doma.
Farní budova byla po léta neobydlená
a starší část (přízemí) byla téměř neobyvatelná.
Proto se přikročilo k nutným opravám, které si
vyžádaly značné finanční prostředky. Já jsem
zatím věnoval farnosti ze svých úspor asi
400 tisíc Kč, dík patří i biskupství, které dalo
80 tisíc Kč, a zbytek farnost v okolí, jíž velmi
děkuji.
Podle svých sil se budu snažit vypomáhat
v duchovní správě. Bohoslužby zatím zůstanou
v neděli v 8.30 hod., kromě toho ve všední dny
ve čtvrtek v 18.00 hod., v zimním čase asi už
v 17.00 hod. Případné změny budou včas
oznámeny.
Pokud bude potřeba (a zvláště v nutných
případech) můžete se domluvit s podivínským
panem farářem (mobil: 608 250 229) anebo se
mnou (mobil: 731 604 556).
Těším se na spolupráci a všem
obyvatelům Rakvic i ostatním, kteří patří
do farnosti, přeji ze srdce mnoho zdraví
a spokojenosti i jistotu, že bez Božího požehnání
marné lidské namáhání!
P. Leoš

V Rakvicích nebyl hřbitov (pohřbívání v Podivíně).
Obec poprosila r. 1484 olomouckého biskupa,
aby směla při kapli sv. Ondřeje zřídit hřbitov.
Občané usilovali, aby byla v Rakvicích zřízena
i samostatná fara.
1498 povoleno zřídit samostatnou duchovní
správu a stavbu hřbitova. Obyvatelé převážně
Němci. Obyvatelstvo bylo katolické.
10. ledna 1503 byla kaple sv. Ondřeje povýšena
na farní kostel. Farářem byl ustanoven Martin
Kirchmayer.
V polovině 16. stol. se v Rakvicích začalo šířit
protestantství. Nositelé tohoto náboženství byli
habáni, kteří se zde usadili v roce 1540. Souhlas
k tomu dal Jan z Lipého, v té době majitel Rakvic.
České obyvatelstvo bylo katolické, německé
převážně luteráni. Fara byla však katolická. Rychtář
Tomáš Tolár dal spolu s konšely v roce 1580 uzavřít
kostel. Němečtí obyvatelé odňali kostelu kalichy
a mešní roucha a faráři jménem Albrecht bylo
vyhrožováno bitím a vypuzením z fary. Marně se
olomoucký biskup Stanislav Pavlovský snažil
přesvědčit obec, aby byl kněz ponechán. Musel
odejít v roce 1582.
Rakvičtí přijali za faráře luteránského kněze Jana
Černovína. Po něm nastoupil další evangelický farář
Jiří Kroměřížský, který je zde připomínán ještě
v roce 1622.
Luteránští kněží zůstali v Rakvicích až do počátku
reformace. Dne 13. 12. 1624 byl nekatolický farář
do dvou týdnů vypovězen. Následně byla rakvická
farnost zrušena a Rakvice byly opět připojeny
k podivínské farnosti.

HISTORIE FARNOSTI RAKVICE
KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

17

V roce 1605 byl kostel vojsky Štěpána Bočkaje
zničen, zůstala jen věž.
V roce 1700 byl kostel obnoven a zasvěcen
sv. Janu Křtiteli. Duchovní správu obstarával
podivínský farář.
V roce 1783 byl hřbitov kolem kostela zrušen
a založen nový na dnešním místě.

Římské číslice
postavení kříže.

V roce 1784 byla v Rakvicích zřízena místní
církevní správa - lokálie.
1785 prvním lokálním kaplanem se stal Matouš
Novosad.

udávají

při

součtu

letopočet
JB

POSTAVIL KAPLI SV. ONDŘEJE

V Rakvicích byla farní budova již v 16. století,
ta však kolem roku 1582 vyhořela. Současná fara
(číslo popisné 160) byla postavena v roce 1789.
V roce 1844 byla postavena na poschodí.
Farnost byla v Rakvicích znovu zřízena až v roce
1859. V roce 1991 předána fara zpět církvi.

V RAKVICÍCH KRÁL JAN?
Všichni rakvičtí občané ví, kde stojí místní
kostel sv. Jana Křtitele, a také dobře ví, jak tento
pěkný kostelík vypadá. Ale už asi ne všichni ví,
že kostel sv. Jana Křtitele byl vystavěn asi
v 2. polovině 17. století, před rokem 1692,
na troskách kaple sv. Ondřeje, kterou v létě roku
1605 vypálili Bočkajovci.
Kdysi dávno tu nebyla ani kaple sv. Ondřeje,
a tak tehdejší obyvatelé Rakvic museli
na bohoslužby chodit do sousedního Podivína.
Někdy však bylo škaredé počasí a taková cesta
nebyla možná, a tak někdy mezi lety 1310 a 1346
byla v Rakvicích postavena kaple zasvěcená
sv. Ondřeji. První písemná zmínka o této rakvické
kapli je už z roku 1368 v listu od papeže Urbana V.,
kde se mimo jiné uvádí, že kapli sv. Ondřeje
v Rakvicích nechal opravdu vystavět český král Jan
Lucemburský.
Jakub Cabal
www.jakubcabal.cz/historie

Rozšíření kostela v roce 1875. Nepostačoval
potřebám farnosti. Po přestavbě měl kostel
v presbytáři síťovou klenbu a vedlejší oltáře
zasvěcené sv. Josefu a P. Marii. V roce 1874 byla
provedena krytba věže. Byla pozlacena báně
a opatřena železným křížem. Výška věže činí 33,66
metrů.
Další dílčí úpravy se kostel dočkal, stejně jako fara,
až v roce 1931 za starostování F. Kamenského.
Dále pak v letech 1991 za starosty F. Zacha a 2015
za P. Vajbara.
Na náměstí najdeme sochu svatého Jana
Nepomuckého z roku 1775. Dílo sochaře Tomáše
Schweigla, pořízeno obcí nákladem 40 zlatých
a Janem Březinou nákladem 45 zlatých. Na přední
straně plintu je nápis: S. IOANNESN: ORAP.
Na zadní straně soklu je rok 1775.

Následuje překlad zmíněné listiny:
V Římě u svatého Petra 16. listopadu 1368.
Všem v Kristu věrným, kteří uvidí tento list, pozdrav
atd. Lesk otcovské slávy, který osvětluje svět
nesmírnou jasností, zbožné sliby věrných, kteří
doufají v nejjasnější majestát samého Boha,
je především laskavou zbožností následován, když
zbožná pokora přímluvou a zásluhami svatých
je povzbuzována.

Barokní misijní kříž z roku 1803 s kryptogramem
před vchodovými dveřmi na kostelní věž, který je
opatřen latinským nápisem: CRVX EXPENSIS
DVORVM FOVKAL ET WAIIBAR ERECTA.
Česky to znamená „Vztyčený kříž zaplacen dvojicí
Foukal a Vajbar“, lze také „Kříž k uctění dvojice
Foukala a Vajbara vztyčený“.
Kryptogram – skrytý údaj zní: CVX XDV XWIIC.

Chtějíc tedy, aby kaple, kterou ve slavné paměti Jan,
král český, ve vesnici Rakvice v Olomoucké diecézi
ke cti a pod titulem sv. Ondřeje apoštola nechal
založit a vystavit, jakož i vybavit, a ve kterém mše
se uctivě slouží, jednomyslný chválami se opakují,
aby v Kristu věrní lépe se za příčinou zbožnosti
scházeli ke kapli, ať se vidí, že jsou hojněji darem
nebeské milosti občerstvení, podle milosrdenství
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Všemohoucího Boha a autority blahoslavených apoštolů Petra a Pavla, všem upřímně kajícím a vyznávajícím
se, kteří na svátky Narození, Obřezání, Zjevení, Zmrtvýchvstání, Nanebevstoupení Páně, Těla Pána našeho
Ježíše Krista, Letnice a také na Narození, Zvěstování, Očišťování a Nanebevzetí Blahoslavené Marie Panny
a Narození blahoslaveného Jana Křtitele, zmíněných apoštolů Petra a Pavla a svátek svatého Ondřeje, patrona
kaple, jakož i na slavnost Všech svatých a během oktávy uvedených slavností Narození, Zjevení,
Zmrtvýchvstání, Nanebevstoupení a Těla Pána našeho Ježíše Krista, a také Narození a Nanebevzetí
Blahoslavené Marie a narození blahoslaveného Jana Křtitele a apoštolů Petra a Pavla a během 6 dní
bezprostředně následujících po slavnosti Velikonoc, všem, kteří by zbožně každoročně navštívili kapli ve dnech
jednotlivých svátků, slavností a jejich oktáv i uvedených 6 dnů, jak je uvedeno, 100 dní z uložených pokání jim
milosrdně odpouštíme tímto listem platným nejméně jedno desetiletí.
Papež Urban V.
Zdroj: Monumenta Vaticana, III. 1039
Přeložil Mgr. Richard Drška

KNĚŽÍ V RAKVICÍCH

Velmi významné je také působení varhaníka a malíře Leopolda Dočkalíka *4. 12. 1906, † 24. 6. 1956.
Pochován je v Rakvicích.
Perenský tým jezuitů. Kněží bydlící na faře v Perné, odkud spravovali přidělené farnosti (docházelo
i k častému střídání):
Vojtěch Suchý * 1948 Brno -Perná, Klentnice, Dolní Dunajovice, Dobré Pole, Březí u Mikulova
Josef Prchal * 1959 Hustopeče - Přítluky, Zaječí, Rakvice, Milovice, Bulhary
Stanislav Peroutka * 1933 Krumvíř -Horní Věstonice, Dolní Věstonice, Pavlov, Strachotín
Na fotografiích: Hrob P. Milíma a pana Dočkalíka, Hrob P. Kružíka
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150 LET OD EPIDEMIE CHOLERY V RAKVICÍCH
Letos jsme již vzpomínali na tragický školní výlet, od kterého uplynulo 80 let. Ale velká pohroma
zasáhla Rakvice i před 150 lety. Pojďme tedy tentokrát vzpomenout i na smutný rok 1866, kdy v Rakvicích
vypukla epidemie cholery, při které zemřelo 146 rakvických občanů a jeden pruský voják.
Na jaře roku 1866 se začalo mluvit o možné válce. Jak se válka blížila, byla po celé jižní Moravě, tedy
i v Rakvicích, rozmístěna rakouská armáda. Rakvičtí sedláci museli mít doma ustájené vojenské koně.
Očekávaná válka mezi Rakouskem a Pruskem vypukla v červnu roku 1866. Již 3. července rakouská armáda
prohrála bitvu u Hradce Králové a začala ustupovat přes Moravu do Rakouska. Za nimi postupovala pruská
armáda.
I tehdejší rakvičtí občané museli narukovat a bojovat v této válce za rakouskou armádu. Posledním
rakvickým pamětníkem prusko-rakouské války byl František Cabal, který se z fronty vrátil jako invalida
s průstřelem plíce. František Cabal zemřel v roce 1927 ve věku 84 let.
Ve středu 17. července přišli Prusové i do Rakvic v čele s plukovníkem 3. dělostřelecké brigády
Lilienthalem. Tato posádka pruské armády začala Rakvice opouštět 30. července, ale již 3. srpna se v Rakvicích
objevil posel a ohlásil, že následující den dorazí pruská posádka 2. gardového pluku o počtu 600 mužů
a 600 koní. Tak se i stalo a na faře se ubytovali plukovník hrabě Brandenburg, major von Schrenk a jejich
služebnictvo. Byla s nimi i hudební skupina, která pak po večerech vyhrávala před farou. Tehdejší rakvický
farář František Milím se seznámil s poručíkem hrabětem z Taleyranta a se štábním lékařem Dr. Prenzlem, který
mu dal recept proti choleře, která se v okolí začala rychle šířit.
V Rakvicích se první případ cholery objevil již 31. července 1866, kdy zemřela Veronika Chrástková.
Následně dne 3. srpna 1866 zemřeli na choleru Kateřina Režná a Mariana Bečičková. Dne 6. srpna zemřel
pruský voják Julius Köpke z 2. gardového pluku, to už pruští vojáci na nic nečekali a rychle z Rakvic odešli.
Od 31. července 1866 do 20. září 1866 zemřelo na choleru celkem 146 rakvických občanů. Zemřelých
bylo tolik, že rakvický hřbitov nestačil, proto bylo rozhodnuto o vytvoření hromadného hrobu na odlehlém
místě za panským dvorem. Poslední obětí cholery se stala Kateřina Blažková dne 20. září 1866. Rakvický farář
František Milím si k této tragédii zapsal do vzpomínkového kalendáře následující text:
„Po tuto dobu jsem byl stále na nohou, částečně abych na onemocnělé dohlížel, částečně abych zemřelé
pochovával. Denně bylo 5 až 7 pohřbů. Tam, kde se nestačilo zemřelé pochovávat, byli přenášeni na hromadu
a pak odváženi k pohřbení. V případech, kde se nebylo možno rozloučit se zemřelými, zajistila obec, aby
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od rána do 10 hodin večer byl před kostelem k dispozici jeden vůz k odvozu mrtvol.“
Jakub Cabal
www.jakubcabal.cz/historie
Seznam obětí epidemie cholery:
30. červenec 1866:
Veronika Chrástková, 20 let
3. srpna 1866:
Kateřina Režná, 2 roky
Mariana Bečičková, 53 let
5. srpna 1866:
Mariana Jilková, 11 let
Jakub Vajbar, 6 let
6. srpna 1866:
Julius Köpke, 22 let
J. Bejentik, 75 let
Anna Vajbarová, 14 let
Mariana Schemorová, 2 roky
Mariana Režná, 4 roky
7. srpna 1866:
Václav Osička, 39 let
Františka Vajbarová, 6 let
Václav Kocourek, 3 roky
Jan Režný, 6 let
8. srpna 1866:
Fabián Filípek, 16 let
František Filípek, 7 let
Františka Malinková, 5 let
Kateřina Papežová, 25 let
Kateřina Vranovská, 32 let
Jan Papež, 1 rok
Jakub Kocourek, 1 rok
Kateřina Vajbarová, 1 rok
9. srpna 1866:
Jan Hanslik, 10 let
Mariana Vranovská, 54 let
L. Vajbarová, 36 let
Václav Medek, 58 let
Františka Mittagová, 18 let
10. srpna 1866:
Josef Foukal, 15 let
Anna Malinková, 29 let
Magdalena Kamenská, 26 let
11. srpna 1866:
Jan Průdek, 3 roky
Jiří Papež, 3 roky
Verokika Filípková, 61 let
Mariana Malinková, 8 let
Magdalena Kocourková, 24 let
Anna Režná, 37 let

12. srpna 1866:
Magdalena Bednaříková, 18 let
Jakub Režný, 2 roky
Josef Schemora, 38 let
Fabián Krůza, 52 let
Tomáš Hanslík, 40 let
Jana Režná, 3 měsíce
Veronika Foukalová, 63 let
Ferdinand Průdek, 43 let
13. srpna 1866:
Magdalena Hitzlová, 9 let
Terezie Teturová, 22 let
Mariana Jílková, 43 let
Václav Suchyňa, 56 let
Veronika Turečková, 45 let
Martin Filípek, 71 let
Anna Dvořáková, 7 let
Martin Říha, 63 let
Jan Průdek, 1 rok
? Suchyňa, 57 let
Kateřina Suchyňová, 52 let
14. srpna 1866:
Jakub Malinka, 70 let
Terezie Cibulová, 7 let
Anna Turečková, 65 let
Jakub Foukal, 19 let
Antonín Derka, 47 let
Václav Filípek, 1 rok
15. srpna 1866:
Františka Turečková, 53 let
Kateřina Bednaříková, 50 let
Kateřina Česalová, 41 let
Tomáš Lukeš, 4 roky

Daniel Mrštík, 7 let
František Malinka, 29 let
Mariana Pichlerová, 2 roky
Václav Herauf, 36 let
18. srpna 1866:
Josef Filípek, 25 let
Mariana Novotná, 75 let
Václav Lukeš, 14 let
Kateřina Mináříková, 25 let
Tomáš Hromádka, 42 let
Františka Šlolingerová,80 let
Josef Lukeš, 6 měsíců
19. srpna 1866:
Viktorie Bauchová, 42 let
Veronika Prudíková, 7 let
František Hájek, 50 let
Kateřina Průdková, 32 let
Veronika Kamenská, 34 let
Kateřina Režná, 72 let
Františka Štefková, 7 měsíců
20. srpna 1866:
Jan Čechák, 45 let
František Štefka, 5 let
Ferdinand Průdek, 7 měsíců
21. srpna 1866:
František Jánošek, 11 let
Marie Čecháková, 33 let
Magdalena Papežová, 56 let
Josefa Hudečková, 47 let
Marie Průdková, 60 let

22. srpna 1866:
Václav Menšík, 63 let
16. srpna 1866:
Martin Cibula, 47 let
Františka Zapletalová, 25 let V. Minaříková, 50 let
Mariana Kinická, 27 let
Anna Štorková, 15 let
Tomáš Mittag, 65 let
23. srpna 1866:
Jan Minařík, 29 let
Magdalena Teturová, 12 let
Matyáš Jílek, 64 let
Josef Papež, 37 let
Františka Havránková, 14 let
Jan Cibula, 18 let
Jan Papež, 56 let
Jakub Suchyňa, 7 let
Jakub Dudek, 2 roky
E. Láníčková, 2 roky
17. srpna 1866:
Marie Horáková, 7 let
L. Štefka, 48 let
24. srpna 1866:
Jan Bystřický, 11 let
Václav Česal, 8 let
Marie Nečasová, 8 let
Jakub Filípek, 12 let
Marie, Tesárková, 13 let
Veronika Hrdinová, 31 let
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25. srpna 1866:
Terezie Hajdová, 18 let
Františka Bednaříková, 47 let Jan Roháč, 58 let
Anna Růžičková, 56 let
Mariana Hajdová, 48 let
Martin Průdek, 40 let
Terezie Krůzová, 11 měsíců
Magdalena Ferbarová, 9 let
26. srpna 1866:
František Rotter, 1 měsíc
Magdalena Micagalová, 59 let
1. září 1866:
27. srpna 1866:
Anna Foukalová, 63 let
Jan Hrdina, 4 měsíce
Jan Vranovský, 14 let
Jan Bednařík, 22 let
Kateřina Nejedlíková, 18 let 3. září 1866:
Martin Krčka, 50 let
28. srpna 1866:
4. září 1866:
Josef Buchta, 68 let
Josef Vranovský, 8 let
30. srpna 1866:
5. září 1866:
Magdalena Hádlová, 1 měsíc
Jakub Dudek, 38 let
Mariana Hrdinová, 31 let
Jakub Kamenský, 2 měsíce
31. srpna 1866:
Mariana Jáchymková, 64 let

10. září 1866:
Magdalena Režná, 1 měsíc
Mariana Krmíčková, 2 roky
13. září 1866:
Josef Obhlídal, 9 dnů
14. září 1866:
Tomáš Kamenský, 37 let
16. září 1866:
Pavel Minařík, 4 roky
17. září 1866:
?. Kamenská, 11 let
18. září 1866:
Jan Minařík, 10 let
20. září 1866:
Kateřina Blažková, 9 měsíců

Zdroj: MZA Brno, E 67, sign. 3334. Matrika zemřelých Rakvice 1831 – 1867.
Jakub Cabal
www.jakubcabal.cz/historie
Stálo by za úvahu...
Za éry hospodaření JZD, pro lepší výnosy byly rozorané cesty a remízky. Také zmizela cesta ke
třem lipám. Je znovu obnovena a bylo by pěkné, kdyby po dohodě zastupitelů s rodiči nově narozených
dětí, každý vysadil strom. Vznikla by pěkná alej a nahradila by stromy kolem Šutráku, kde řádili bobři.
Iva Neuvirtová
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PŘIŠLI JSME NA SVĚT

Michael Nešpor

Pavel Janoušek
Adriana
Pejchová

Viktorie
Papežová

Sabina
Minaříková

Jan
Blabla
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Tobiáš Pospíšil

Dne 29. 8. 2016 se podařilo
našemu dědečkovi panu
Oldřichu Vajbarovi z Rakvic
ulovit sumce o velikosti
155 cm a 35 kg.
Zdolávání ryby - 20 minut.
Místo úlovku revír Dyje 4
Jižní Morava.
Olga Gronová

O parkování aut na chodnících
bylo popsáno mnoho papíru,
ale tohle je unikum.
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