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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Děti už opět začaly odpočítávat dny, které ještě
zbývají do příchodu Ježíška (Děda mráz už nechodí
a možná proto o Vánocích obvykle nemrzne).
Každý den vyloupnou z okénka svého adventního
kalendáře jednu čokoládku a ví, že den, kdy se
rozsvítí vánoční stromeček a pod ním budou dárky,
se zase o něco přiblížil. Upřímně jim jejich radost
závidím. Dospělí si také v tomto čase otevírají své
okénka v podobě termínů dokončení všech možných
a někdy i nemožných uzávěrek, zpráv a výkazů.
Prostě všeho, co se musí stihnout do konce roku,
aby se v tom novém nezbořil svět. Těm to naopak
a také zcela upřímně nezávidím.
Zatímco Ježíšek naděluje dárky pouze jednou
za rok, stát obdarovává „své“ samosprávy, tedy
města a obce po celý rok. Ve snaze, abychom se
všichni měli zase o něco lépe, neustále něco mění
a zlepšuje. Většinou k horšímu. A tak se nejen
starostky a starostové, ale i ředitelky a ředitelé škol
už začínají bát otevřít další nový balíček plný
moderních a pokrokových nápadů.
A když se pak některé ze změn chytí sdělovací
prostředky a tlumočí ji veřejnosti po svém, může
vzniknout i malá panika. Jako v případě novelizace
zákona č. 200/1990 Sb. Od 1. října 2016
obce ztratily možnost udělovat výjimky z doby
nočního
klidu
prostřednictvím
rozhodnutí
příslušného orgánu obce a výjimečné případy, kdy
je doba nočního klidu kratší nebo žádná, bude
možné stanovit pouze přímo v textu obecně závazné
vyhlášky. Co to znamená v praxi. Že výjimky
udělovat lze, ale tyto se budou týkat akcí
společenského významu. Těmi jsou například
tradiční hody a hodky. Nerozhoduje, zda tuto akci,
která zkrátí zákonem určenou dobu nočního klidu,
pořádá obec, spolek, organizace, firma nebo
soukromá osoba. V podstatě jde o to, že když se
nebudeme moci vyspat, budeme vědět, kdy to bude
a proč to bude. Novelizace společenský život nijak
neomezuje, zákon o nočním klidu platil i před ní.
Upravil se pouze způsob jeho zkrácení. Pokud
zvítězí ohleduplnost k jiným nad vlastním zájmem,
pokud bude platit „nečiň jiným to, co nechceš, aby
bylo činěno tobě“, nebudeme potřebovat zákon.
Každý asi dokáže pochopit, že třicet lidí na rodinné
oslavě či hospodské zahrádce nebude úplně potichu.

Těžko ale bude chápat ozvučení takové akce
profesionální zvukovou aparaturou, a to až do rána.
Všichni, kteří mají zájem pořádat v obci
společenskou, kulturní či folklorní akci, oznamte
nám to.
Pojem ohleduplnosti jednoho ke druhému, ale
i k našemu společnému prostoru, si vypůjčím ještě
jednou, a to vůči pejskařům. Tedy přesněji řečeno
vůči těm, které nezajímá, co a kde po jejich
procházce se psem zůstane. Můžeme vymyslet
nějakou tu vyhlášku a patřičné sankce za její
nedodržování.
Můžeme
instalovat
koše
s pravděpodobně věčně chybějícími pytlíky na psí
exkrementy. Pokud ale dál budeme nutit ostatní
šlapat na něco, na co sami šlápnout nechceme, moc
se toho nezmění.
K letos opraveným chodníkům v ulici
Nádražní přibyly i zcela nové. Hlavně ten kratičký
úsek na rohu Svislé a Nádražní by měl podstatně
zpříjemnit chodcům pohyb po obci. Nemusí už
přecházet z jedné strany ulice na druhý a zase zpět.
Spolu s dobře osvětleným přechodem do ulice
Zahradní snad toto opatření přispěje i k větší
bezpečnosti chodců. Větší bezpečnost provozu
na vozovkách by měla přinést i úprava dopravního
značení. Projekt obsahující návrhy změn se v těchto
dnech dokončuje a po té bude předložen
zastupitelstvu k odsouhlasení. Předpokládám, že
změny v dopravě nastanou v prvním čtvrtletí
příštího roku.
Výraznou proměnou prošla i ulička v ulici
Dvorní. Bohužel s ohledem na okolní terén nebylo
možné zmírnit svažitost chodníku podél sklepu
vinařství Gréger. Při chůzi v tomto úseku buďte
zvláště v zimních měsících velmi opatrní.
V dohledné době bude na tomto místě instalováno
zábradlí, kterého se chodci budou moci přidržet.
Nepříliš vzhledné zakončení chodníku palisádami
má zabránit hlavně dětem dostat se nekontrolovaně
přímo doprostřed velmi rušné křižovatky. Osázením
okolí palisád vhodnými porosty se estetický
prohřešek do jisté míry napraví.
Napravovat se bude i okolí „křížku“ na konci
ulice Nová. Pokácením vzrostlých topolů zůstal
pomníček tak nějak sám. Stromy, které už byly
přerostlé a přiblížily se k hranici své nestability,
budou nahrazeny jinou a vhodnější zelení.
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Nebytové prostory na adrese Náměstí 19,
známější pod názvem Medo, prošly důkladnou
rekonstrukcí. Nové jsou vnitřní omítky, podlaha i
strop stejně jako elektrické rozvody. Řeznictví
Roman Schäck se do téměř nové prodejny bohužel
stěhovat nebude. Jak nám na začátku prosince bylo
zástupcem firmy sděleno, došlo k přehodnocení
obchodních záměrů firmy a ta od provozování
prodejny v Rakvicích upustila. Nově opravené
prostory bývalého Meda jsou tak nadále k dispozici
dalším zájemcům.
Výkup
pozemků
v lokalitě
Dílce
od soukromých vlastníků pokračuje. Těžkopádně,
pomalu, ale přece. Pomalý postup k nové
zástavbové části naší obce se patrně ještě zpomalí.
To proto, že bude nutné o dobrém záměru obce
přesvědčit zbývající vlastníky dosud nerozhodnuté,
váhající či naopak rozhodnuté svůj pozemek obci
neprodat. Podle nového Územního plánu není
možné stavět rodinné domy nikde jinde než právě
v Dílcích. Ty jsou navíc svojí polohou ideální ke
vzniku nového obytného území. Jedná se
o jedinečnou příležitost k velmi důležitému rozvoji
obce, který bude zcela jistě ovlivňovat
demografický vývoj v Rakvicích. A s tím je nutno
spojovat například další využití Základní a Mateřské
školy, dostupnost lékařské péče a veřejných služeb,
rozvoj podnikatelských i kulturních aktivit.
Konec roku je vhodnou příležitostí
k poděkování. Děkuji tedy všem zastupitelkám
a zastupitelům za jejich práci ve prospěch nás všech.
Ano všech. Už jenom tím, že zcela dobrovolně
vstoupili do veřejného prostoru a vzali na sebe
velkou zodpovědnost i rizika z této činnosti
vyplývající. Podílí se na chodu samosprávy, a to
často ve svém volném čase. Vystupovat, jednat
a rozhodovat veřejně není jednoduché. Zvláště když
jsou potřeby, přání a názory veřejnosti tak rozdílné.
A staré i nové komunikační prostředky mezi lidmi
jsou tak úžasně rychlé. Často ovšem poskytující
informace velmi nepřesné či nepravdivé.
Děkuji všem současným zaměstnancům
za jejich práci pro naši obec a naše občany.
Některým z nich i za výkon přenesené státní správy.
Panu Ludínovi navíc přeji spokojený důchod a
Katce Suchyňové šťastné starosti a povinnosti v její
rodině.
Poděkování si zaslouží všichni, kteří přispěli
k udržování kulturních tradic a folkloru. Patří také
těm, kteří se obětavě věnují dětem a dorostu nejen

při sportování, ale i při hudební a výtvarné nauce.
Uznání si zaslouží všichni, kteří jsou ochotni udělat
něco na víc a ne jenom sami pro sebe.
Blížící se konec roku vybízí k ohlédnutí
za uplynulými dny, týdny a měsíci. Já to dělám. Jen
tak se můžu poučit z vlastních chyb. Jen tak lze
z prožitků minulých opět pocítit radost, štěstí ale
také i smutek a zklamání. Přeji vám všem, aby
ve vašem ohlížení zpět převažovalo to hezké
a dobré. Přeji vám šťastné a klidné Vánoce. Do roku
2017 pak pevné zdraví, hodně radosti i úspěchů ve
vašich životech.
Radek Průdek

Srdečně Vás zveme
v 18:00 hod. na dětský ohňostroj
a na půlnoční
SILVESTROVSKÝ
OHŇOSTROJ a SVAŘÁK
na náměstí Obce Rakvice.
Obec Rakvice
děkuje Vinařům z Rakvic, za poskytnutí vína.
Víno na svařák na Adventní jarmark věnovali:
Radovan Foukal, Tomáš Nečas
a Bronislav Vajbar.
Na silvestrovský svařák darovali víno:
Pavel Lukeš a Jan Pfeffer.
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ELEKTROWIN a.s.
Michelská 300/60
140 00 Praha 4

+420 241 091 835
info@elektrowin.cz
http://www.elektrowin.cz/

Čekají nás vyšší kvóty, Češi je mohou zvládnout
Podle nové legislativy by v roce 2016 měl každý z nás ročně odevzdat k recyklaci zhruba 7 kg
starého elektra, což bylo ještě před pár lety nepředstavitelné množství. Nakonec to ale opravdu dokážeme.
Podle původního požadavku evropské směrnice bylo určeno, že se musí v každé členské zemi ročně
vysbírat nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu na každého obyvatele. Na každého obyvatele České
republiky včetně dětí nyní připadá kolem pěti kilogramů reálného sběru. V roce 2016 ale vstoupil v platnost
již zmíněný nový způsob výpočtu těchto kvót, který tuto kvótu významně navýšil. Doposud jsme však bez
problémů požadavek evropské směrnice plnili, dokonce i s rezervou.
Česká republika bude muset podle nových parametrů zajistit sběr a recyklaci takového množství
vysloužilého elektra, jaké odpovídá 40 procentům hmotnosti prodaných nových spotřebičů průměrně za tři
roky zpětně. Ročně se u nás prodá zhruba 175 000 tun elektrozařízení, každý z nás by tedy měl odevzdat
k recyklaci minimálně zmíněných sedm kilo.
Předběžné výsledky sběru v roce 2015, které jsou k dispozici, naznačují, že by se to mohlo podařit.
Jen sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem ELEKTROWIN prošlo od ledna do října na 30 000
tun starých spotřebičů, což odpovídá celoročnímu sběru v roce 2014. Věříme, že především díky podpoře
široké veřejnosti, které není lhostejný osud naší planety, i novou vyšší kvótu letos opět s rezervou naplníme.
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Soumrak školního bufetu
Nadváha, či dokonce i obezita českých dětí nabírá stále výraznějších rozměrů. Jednoznačným viníkem
je nedostatek pohybu a špatné stravovací návyky. Tento jev se stal hlavním motivem pro vznik tzv. pamlskové
vyhlášky, která bufetům na základních školách vymezuje od září tohoto roku požadavky na potraviny a nápoje,
které nelze ve škole prodávat. Hlavním cílem této vyhlášky bylo zamezit přímo ve školách dětem k přístupu
k nezdravým potravinám. Pomineme-li osobní otázku každého z nás, co je a co není zdravá potravina, obecně
asi lze s původním záměrem našich zákonodárců souhlasit. Děti potřebují především stravu pestrou
a vyváženou, ve správném objemu a ve správný čas. Svačina dětí by se opravdu neměla skládat z kolových,
případně iontových nápojů, chipsů či tyčinek plných „zdravého mléčka“, tak jak je známe z televizních reklam.
Věřím však, že tyto produkty snad ani žádná základní škola již řadu let svým žákům k prodeji nenabízela.
Vyhláška zadefinovala „normu“ obsahu potravin (cukry, tuky, sůl) natolik, že v současnosti se stalo
velkým problémem sehnat vůbec nějaké poživatiny, které tyto limity splňují, a které bylo by možné ve školním
bufetu žákům nabízet. Zákaz se netýká pouze energetických nápojů či baget obsahujících majonézu nebo kečup
apod. Obecně se týká všeho, co je „nadstandardně“ slané, tučné a sladké. Jinak řečeno, prodávat se může
pouze zboží téměř neslané, netučné a nesladké. Tzn. například syrové ovoce a zeleninu a neslazené šťávy
z nich. Pro pečivo, výrobky z vajec, masa nebo luštěnin platí výše uvedená omezení. Na pultu školního bufetu
se může sice objevit sýr, avšak pouze nízkotučný a hlavně neslaný. Zkuste jej na trhu někde najít ……..
Přitom na problematiku častého požívání nízkotučných potravin u dětí s nedokončeným psychickým
a fyzickým vývojem není v současné době ani výživovými odborníky pohlíženo naprosto jednoznačně.
A jaká tedy je budoucnost našeho školního bufetu? Podle požadavků vyhlášky zde nelze prakticky
prodávat vůbec nic. Budeme-li chtít však bufet pro potřeby nákupu žákovských svačin zachovat, a přitom
současně dodržet literu zákona a již zmíněný hlavní cíl vyhlášky (zamezení možnosti nákupu nezdravých
potravin ve škole), nezbude než omezit sortiment téměř na minimum – jen na tzv. zdravé potraviny. Nakolik
tyto „super zdravé dobroty“ naše žáky osloví, to je asi všem jasné. A tak se nejspíše dočkáme situace, že provoz
bufetu postupně zanikne a žáci si nakoupí cestou do školy možná přesně ty potraviny, před kterými je má
vyhláška údajně ochránit.
Závěr:
 Školní bufet sloužil za účelem nákupu dopolední svačiny velkému množství žáků naší ZŠ. Výběr
zde nabízeného sortimentu byl doposud podřízen především zdravému (selskému) rozumu
zaměstnanců školní kuchyně.
 V současnosti je rozsah nabídky bufetu postupně omezován (doprodávají se zásoby), od ledna
2017 již bude muset plně odpovídat požadavkům vyhlášky.
 Chcete-li, aby vaše dítě svačilo, udělejte mu doma svačinu sami. Vy nejlépe víte, co mu chutná,
co bude jíst. Kdo jiný nežli rodiče, by měl nést plnou odpovědnost za pestrou a vyváženou stravu
vlastního dítěte.
 Navíc – stravuje-li se dítě v naší školní jídelně, jídelníčky jsou veřejně dostupné, plánujte
svačiny svým dětem podle nich.
A na konec snad jedna dobrá zpráva – současný automat na pití bude nejpozději v prosinci vyměněn.
Současně dojde k záměně doposud prodávaných produktů. Ty současné se zde již neobjeví. Nově bude k mání:
Cappy pomeranč a jablko – 100 % přírodní šťávy, Bon-aqua – přírodní minerální voda – v provedení
neochucená i ochucená (limetka, jahoda). Tyto nápoje požadavkům vyhlášky zcela vyhovují. Když už nebude
možné prakticky provozovat bufet, zůstane nám zachován alespoň nějaký sortiment v nápojovém automatu.
Nová vyhláška asi nikoho nepotěšila. Na to, že je příliš přísná a že školním bufetům uškodí, upozorňovaly
školy dlouho, leč marně. Vám rodičům nyní nezbývá patrně nic jiného než se opět vrátit asi o dvacet let zpátky,
do doby, kdy na základních školách žádné bufety nebyly, a problematiku školních svačin řešit nějak jinak.
Jak – to už je jen na vás.
Mgr. Jaroslav Vysloužil, ředitel školy
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KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Adventní doba už je tady, čas těšení se
na nejkrásnější svátky v roce nastal, děti čekají
netrpělivě na vánoční prázdniny a místo zvonku
ve škole se rozezní ten nejmilejší – vánoční.
Chceme vás nechat nahlédnout pod pokličku
dění ve škole, neboť nejen každodenní vyučování,
ale i další různé aktivity jsou nedílnou součástí
rakvické školy. V září žáci 1. a 2. třídy se svými
rodiči vyzdobili okolí školy i své třídy dýněmi
a plody ovoce a zeleniny ze svých zahrad. Společně
tvořili, ale také ochutnávali a poznávali. Nápadité
a propracované výsledky jejich kreativního tvoření
byly opravdu nádherné a velmi lahodily oku
i ostatním smyslům. Společné opékání špekáčků
ve školním sadu pak bylo jistě příjemnou tečkou
za celým odpolednem. Zatímco mladší děti šly spát
do svých postýlek domů, třeťáci a čtvrťáci zůstali
ve škole, kde je čekalo společné spaní ve třídě
s překvapením.

Pohádku na dobrou noc jim totiž přišel
přečíst náš pan ředitel Jaroslav Vysloužil, pan
starosta Radek Průdek, maminka Světlana Kršková
a vedoucí školní jídelny paní Romana Suchyňová.
Nevím, jestli to bylo tou knížkou, kterou četli, ale
v noci nám ve třídě řádili Lichožrouti. Čili,
ne všechny ponožky byly ráno v páru. Na druhý den
jsme pak navštívili pana starostu na obecním úřadě,
ten nám povyprávěl o svojí práci. Odpovídal také
na dotazy dětí ohledně dění v Rakvicích.

7

24. října proběhla dopravní výchova žáků
4. a 5. třídy. Teoretické poznatky si hned vyzkoušeli
na připraveném dopravním hřišti ve dvoře rakvické
sokolovny. Tam se stali účastníky různých
dopravních situací, ať už jako cyklisté, nebo chodci.

Při příležitosti 20. výročí celostátní akce
Týden knihoven, proběhla v 1. – 4. třídě beseda
s paní knihovnicí Kateřinou Suchyňovou na téma
Zdeněk Svěrák – český dramatik, scenárista, herec
a autor písňových textů.

Dentální hygienu snad někteří zvládnou lépe
po zajímavé přednášce s praktickým výcvikem,
která v naší škole proběhla pod vedením bývalé
žačky, dnes studentky medicíny, Kateřiny
Horáčkové.

V pondělí 10. října 2016 navštívili žáci
1. a 2. třídy Slovanské hradiště v Mikulčicích, kde
se seznámili s osudem princezny Dobroslavy,
pocházející
z rodu
Mojmírovců,
viděli
velkomoravské šperky, zbraně a kostýmy, ochutnali
tehdejší pamlsky a zkusili si napsat své jméno
tehdejším písmem – hlaholicí.
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A protože už nám to venku pěkně
listopadově foukalo, nechybělo ani pouštění draků.
Žáci 1. třídy si vyrobili vlastní draky, které pouštěli
za vesnicí. Třeťáci, čtvrťáci a také někteří šikovní
sedmáci vyrazili opět po roce pouštět draky
na Stolovou horu. Pravda, když vyjížděli z Rakvic,
poletoval první sníh (snad nebyl letos poslední), ale
jen co vystoupali nad Klentnici, vítr nezklamal
a draci vzlétli.

Soutěž o NEJ foto ze školy v přírodě
Naše škola se účastnila soutěže o NEJ foto ze školy
v přírodě 2016, kterou pořádala CK Ceres.
Vyhráli jsme 1. místo s počtem 116 hlasů. Za odměnu
děti dostaly trička s nápisem CERES a slevu na další
pobyt (školní výlet) 8.000,-. Děkujeme všem rodičům,
kamarádům, kteří nám pomohli vyhrát a zaslali nám
hlas na facebooku.
Poslední společná akce 1. stupně před Vánocemi
proběhla ve skanzenu ve Strážnici. Na svátečně laděný
program „Radujme se, veselme se“, který je plný
adventních i vánočních obyčejů se vždycky moc těšíme
a odvážíme si spoustu zážitků a nápadů.
Pohodové Vánoce přejí učitelky 1. stupně:
Renata Jedličková, Dana Lacinová,
Jitka Rampáčková a Kateřina Straková

MŠ RAKVICE

Mateřská škola děkuje paní Oldřišce Líznové a Miroslavě Ondřejové za našití prostírání
dětem na stravování a rodině Pecháčkové za vánoční stromečky do tříd.
Družině Mikuláše patří poděkování za návštěvu a nadílku pro všechny děti.
V neposlední řadě děkujeme rodičům za spolupráci a sponzorské dary.
V novém roce přejeme mnoho štěstí, lásky a spokojenosti. Kolektiv MŠ
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
- pálení čarodějnic

Z práce sboru…
Oddíl mladých hasičů
- soutěže v požárním útoku, štafetě 4 x 60m

- veřejná sbírka – Český den proti rakovině

- úklid hasičské zbrojnice a techniky
- společně s dospěláky Den otevřených dveří
na hody

- soutěž požární ochrana očima dětí – druhé a třetí
místo. V okresním kole – výtvarná a literární část,
bodovala Klára Bednaříková a postoupila
do krajského kola, kde získala druhé místo
s povídkou „Dívka v plamenech“.
- sbíráme víčka pro Dominiku
- plavecký výcvik
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- letní soustředění ve Světnově

DÍVKA V PLAMENECH
Klára Bednaříková
Obklopuje mě kouř, objímají mě jeho
ruce. Štípe mě do očí a špatně se mi dýchá. Jako
kdybych měla hruď zavalenou těžkými kameny.
Přes praskání hořícího dřeva ke mně
doléhá houkání hasičského auta. Snažím se
dostat ke dveřím, ale nemohu. Všude kolem
plápolají velké plameny ohně. Dříve hnědý
nábytek má nyní barvu havraního peří.
Dýchá se mi už velice špatně, začnu
ztrácet vědomí, padnu na zatím nehořící kousek
podlahy do rohu pokoje.
Loučím se se životem a smiřuji se
s blížící se smrtí. Najednou slyším padat na zem
rozbité sklo, v okně vidím postavu hasiče.
Přijde ke mně, vezme mě do náruče a zamíří
k oknu. Zatočí se mi hlava, zatmí se mi před
očima a upadnu do bezvědomí.
Pomalu otvírám oči, v krku mě pálí
a divoce se rozkašlu. Když se rozhlédnu kolem
sebe, vidím jak hasiči hasí hořící dům.
Já sedím dost daleko od domu na trávě,
přes sebe mám přehozenou deku. Máma s tátou
mě objímají kolem ramen. Máma i já máme
v očích slzy.
V duchu děkuji hasiči, který mi zachránil
život.

- výlet hasičské muzeum v Přibyslavi

Nyní připravujeme dárky a program
na vánoční besídku a jarmark. Schůzky máme
v sobotu 9 – 12 hod. v hasičské zbrojnici.
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Prosím pozor na riziko vzniku požárů
v zimním období. Častou příčinou je zanedbaný stav
uvnitř komínového tělesa. Jedná se o čištění,
kontrolu a revizi komínů, kouřovodů – nařízení
vlády č. 91/2010 sb. O podmínkách požární
bezpečnosti – je povinností každého uživatele.
Pokud vznikne požár sazí v komíně, volejte
tísňovou linku 150. A odstraňte hořlavý materiál
z blízkosti komínového tělesa.

Zásahová jednotka
K 20. 11. 2016 jsme vyjížděli k devíti zásahům
v Rakvicích i mimo naši obec.
- údržba techniky, výzbroje, výstroje

V čase adventu, Vánoc a novoročních oslav pozor
na svíčky, prskavky a pyrotechniku.
Děkujeme všem našim sponzorům a příznivcům.
Příjemné a klidné prožití vánočních svátků
a požehnaný rok 2017 přejí hasiči.
Jaroslav Konečný ml. – Velitel JSDHO
Margita Malinová - Vedoucí MH

- výcvik jednotky
- pálení čarodějnic
- dětský den Zaječí, Přítluky

Moravěnka čarovala
Čarovala Moravěnka úrodnou zem,
velké lány i polečka s vinohradem.
V lánech žitka dozrají, vinohrady vínka dají,
ať se lidé na Moravě dobře mají.
Notu dala děvčici aj šohajkovi.
Louce trávu a ten kvítek polajkový.
Budou všichni zpívávat, vzduch líbezně vonívat,
všichni se tam spolu budou dobře mívat.
A tak všechno Moravěnka učarovala.
Štěstí, zdraví, všeho hojnost nám popřála.
Také jí to oplaťme, dobře ji opatrujme,
naši krásnou Moravěnku rádi mějme.

- služba Rally Agrotec
- služba při natáčení televize v Zaječí
- služba triatlon Pavlov
- služba Yacht club Pavlov
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Miroslava Průdková

STARŠÍ PŘÍPRAVKA SK RAKVICE 1932
MLADŠÍ A STARŠÍ PŘÍPRAVKA
TURNAJ RAKVICE ČERVEN 2016

Výsledky starší přípravky podzim 2016
(hráno dvoukolově doma/venku):
Rakvice : V. Pavlovice 17:2 21:2
Rakvice : Zaječí
10:4 19:2
Rakvice : Vrbice
12:5
16:5
Rakvice : Podivín
7:4
17:7
8 vítěztví / skóre
119:31
Střelci branek:
Konečný Filip 46, Řezáč Richard 26, Tetur Saša 6, Puc Andreas 8, Hvížd Karel 5, Hoffman Erik 8, Krška
Matyáš 1, Roháč Martin 2, Slezar Jakub 4, Pospíšil Michal 1, Čulenová Maruška 1, Krčková Natálka 6,
Mrkvica Tomáš 5, brankáři Nasadil Tomáš 0, Blažek Alex 0.
Tímto bych chtěl pochválit všechny tyto hráče za přístup, jak k tréninkům, tak i k zápasům. Mnohdy
předvedli hru, která na jejich věk herně i kombinačně předčila věkově starší děti.
V současné době nehrají hráči jen za Rakvice. Čulenová a Krčková oblékají dres mužstva Lokomotivy
Brno ženy/dívky, kde se prosadily do A týmu st. přípravek. Svá utkání hrají proti mužstvům jako je například
Dukla Praha, Hradec Králové, Vítkovice, Pardubice, Zbrojovka atd.
Řezáč Richard a Konečný Filip byli vybráni do výběru Ofs Břeclav (ročník 2006) a přidali se k Natálce
Krškové a Liborovi Zelinkovi (ročník 2005), kteří již Ofs Břeclav reprezentují. Zelinka Libor byl také
nominován na kemp Jmfs talentovaných fotbalistů.

Závěrem bych chtěl poděkovat Všem sponzorům za podporu všech mládežnických mužstev SK Rakvice
1932 a přízeň, kterou jim projevili v roce 2016. Dále bych chtěl poděkovat rodičům za trpělivost a odvoz dětí
na venkovní zápasy. Do nového roku přejeme zdraví, rodinnou i pracovní pohodu.
Miroslav Zelinka
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SK RAKVICE 1932
Skončila nám podzimní část ročníku
2016/2017 , kterou můžeme hodnotit jako lepší
průměr. „A“ mužstvo skončilo na 6. místě, dorost
na 3. místě, žáci na 2. místě.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

„A“ mužstvo tabulka celková:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DRUŽSTVO

ZÁP.

+

0

Krumvíř
Veselí n.Mor.
Dubňany
Velká n. Vel.
Lednice
Rakvice
Vyškov „B“
Rohatec
Ratíškovice
Blatnice
Kyjov
Dražovice
V. Pavlovice
Břeclav „B“

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
6
5
6
6
5
5
5
5
4
4
4
2

3 1
1 3
4 3
5 3
1 6
1 6
4 4
3 5
2 6
1 7
3 6
2 7
2 7
0 11

-

SKÓRE

BODY

37:13
35:17
23:13
21:15
31:29
24:22
19:17
33:29
22:22
23:27
20:28
14:23
17:34
28:58

30
28
22
20
19
19
19
18
17
16
15
14
14
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ZÁP.

+

0

-

SKÓRE

BODY

Rakvice
Veselí n. Mor.
Vyškov „B“
Lednice
Rohatec
Krumvíř
Dubňany
Velká n. Vel.
Ratíškovice
Blatnice
Dražovice
V. Pavlovice
Kyjov
Břeclav „B“

6
7
7
6
7
7
7
6
7
7
6
6
6
6

6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2

0
0
2
0
3
2
1
3
1
1
0
2
1
0

0
1
0
1
0
1
2
0
3
3
3
2
3
4

21:16
22:9
14:5
21:7
20:12
20:6
14:5
10:4
12:11
15:17
9:9
7:11
9:12
17:22

18
18
17
15
15
14
13
12
10
10
9
8
7
6

„A“ mužstvo tabulka venku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DRUŽSTVO

ZÁP.

+

0

-

SKÓRE

BODY

Krumvíř
Veselí n. Mor.
Dubňany
Velká n. Vel.
Kyjov
Ratíškovice
Blatnice
V. Pavlovice

6
6
6
7
7
6
6
7

5
3
2
2
2
2
2
2

1
1
3
2
2
1
0
0

0
2
1
3
3
3
4
5

17:7
13:8
9:8
11:11
11:16
10:11
8:10
10:23

16
10
9
8
8
7
6
6

7
7
6
6
7
7

1
1
1
0
0
0

2
1
0
2
1
0

4
5
5
4
6
7

5:14
10:22
13:17
5:12
3:16
11:36

5
4
3
2
1
0

Z tabulek vyplývá, že se nám vůbec nedařilo
venku. Pouze jediná remíza v posledním zápase
v Dubňanech je hodně málo. Za to jsme si vše
vynahradili doma, kde jsme všechny zápasy,
ke spokojenosti nás i fanoušků, vyhráli. Pro
zajímavost přidávám ještě jednu tabulku. Díky
technice se můžeme podívat na statistiku hráčů „A“
mužstva, kteří se na podzim zapojili do hry.

„A“ mužstvo tabulka doma:
DRUŽSTVO

Dražovice
Lednice
Rohatec
Vyškov „B“
Rakvice
Břeclav „B“
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JMÉNO

ODEHRANÉ
ZÁPASY

GÓLY

ŽK

ČK

ODEHRANÉ
MINUTY

Bílek
Daniel
Blažek
Radek
Havlena
Adam
Horák
David
Juřena Jiří
Kadlec Jan
Kubiš
Luděk
Nevěděl
Miroslav
Pátek
Martin
Prachař
Kamil
Puc Erik
Rástočný
Lukáš
Růžička
Lukáš
Singer
Michael
Strýček
Jan
Suský
Patrik
Švásta
Lukáš
Tesařík
Lukáš

10

1

0

0

153

9

1

1

1

367

11

6

1

0

1007

7

0

2

0

63

12
3
12

1
0
5

3
0
0

0
0
0

640
12
942

11

0

0

0

914

8

0

1

0

258

8

0

1

0

312

10
11

1
4

0
0

0
1

120
827

10

0

1

0

183

9

0

2

0

379

11

1

1

0

917

9

0

1

1

206

13

4

1

0

828

13

1

3

0

1100

Trecha
Aleš
Valenta
Jaroslav

3

0

0

0

265

12

0

4

0

129

na vedoucí Lednici. Z tabulek vyplývá, že i jak
v domácích zápasech, tak ve venkovních obsadili
2. místo. Doma z pěti zápasů 4x vyhráli, 1x prohráli,
se skóre 29:5 a venku z pěti zápasů 3x vyhráli,
1x remizovali a 1x prohráli, se skóre 23:9.
Nejlepšími střelci podzimu byli: Lukáš Vala
s 29 brankami, Tomáš Bravenec s 9 a Pavel
Trávníček se 3 brankami.

Dorost skončil na 3. místě. Z osmi zápasů 3x
vyhrál, 1x remizoval a 4x prohrál se skóre 36:14.
V tabulce domácích zápasů jsou také na 3. místě,
kdy ze čtyř zápasů 2 vyhráli a 2x prohráli, skóre
20:6. Venkovní tabulka nám ukazuje, že ze čtyř
zápasů 1x vyhráli, 1x remizovali a 2x prohráli.
Střelci branek: Pavel Halady a Patrik Suský dali
po 8 brankách, 7 Jiří Vajbar, 6 Martin Stehlík,
3 Filip Průdek, 2 Jan Dostoupil a po 1 David
Hochman a Adam Kubíček. Nejdéle strávený čas
na hřišti dosáhlo hned 7 hráčů, kteří odehráli 722
minut (je tam i nastavení hrací doby), jsou to:
Jan Dostoupil, Pavel Halady, Filip Průdek, David
Srbecký, Martin Stehlík, Jiří Vajbar a Vít Valenta.
Žáci
z deseti
zápasů
7x
vyhráli,
1x remizovali a 2x prohráli. Se skóre 52:14 jsou
na krásném 2. místě se ztrátou pouhých dvou bodů

A co dodat na závěr? Chtěli bychom
poděkovat všem fanouškům, kteří nás po celý rok
podporovali, všem hráčům, od těch nejmenších
až po ty nejstarší, všem trenérům, za jejich trpělivost
a ochotu věnovat se této práci, všem funkcionářům
a „pomahačům“ na hřišti i mimo něj. Všem moc
děkujeme a přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí
a pohody do nového roku 2017, a těšíme se na jarní
sezonu tohoto ročníku. Zvláštní poděkování patří
Obci Rakvice a hlavnímu sponzorovi Alcaplastu
za finanční podporu.
Za SK Rakvice 1932 Michaela Blažková

ZPRÁVA JK RAKVICE
Tak zde máme zase konec dalšího roku a zdá se mně, že čím jsem starší, tím je ten rok kratší, ale nic
s tím neudělám.
Když jsem pročítala poslední Zpravodaj, musím dát za pravdu jak paní Neuvirtové, tak paní Suchyňové.
Nám se také nelíbí ploty, hrozné cesty a silnice. Vyjížďky na koních už nejsou to, co bývaly. Po cestách
lemovaných stromy a pěknou přírodou okolo. Byla vidět i zvěř a bažanti, ale to už je minulost. Nyní koně
klopýtají po cestách zpevněných sutí a jiným odpadem. Velice příjemné to opravdu není, zvláště když na koních
vodíme děti. O rychlejší jízdě se nám může jen zdát, když nechceme riskovat zranění koní. Je také pravda,
že lidé ztrácejí zájem o dění v obci, ale stále se ještě najde dost těch, kteří jsou ochotní pomoci nebo přijdou
s novými nápady.
Letos jsme uspořádali jen malou jezdeckou akademii pro členy našeho klubu. Velice nás potěšily děti
z MŠ a 1. stupně ZŠ, které si udělaly malý výlet do našeho areálu. Prohlédly si všechna zvířátka, která si mohly
pohladit a nakrmit. Součástí prohlídky byly i naučné otázky pro děti. Děti tato forma výuky velice bavila. Pak si
daly svačinku a vrátily se zpět do školy. Tyto návštěvy nás velice těší. Je vidět, že děti se snaží o zvířatech něco
dovědět. Každou sobotu dopoledne se mohou přijít na zvířátka podívat i s rodiči či prarodiči.
Máme i pěkné sportovní výsledky naší členky Věry Konečné v drezuře. Jezdí drezury stupně T, což je
už pěkná výška a umisťuje se do pátého místa.
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V červnu se narodil další přírůstek a to od mini kobylky Rachel. Hříbátko je strakatá kobylka
s modrýma očima a jmenuje se Rafaela. S malými koníky zkoušíme agility, hlavě tříleté kobylce Honey se to
moc líbí. Když skáče s vodičem přes překážky, skočí několik překážek, pak sebou praští o zem, vyválí se,
vodička si stačí trochu vydechnout a už běží dál. Je s ní prostě legrace. Začali jsme je také zapřahat do malých
dvoukolek. Uvidíme, jak jim to půjde. Třeba se podaří příští rok ukázat, co tito malí koníčci umí. Škoda,
že nebudeme moci jezdit ven z důvodu špatných cest.
Přejeme našim příznivcům vše nejlepší do nového roku, hlavně zdraví a štěstí.
Za JK Rakvice Jaroslava Nachtigalová

YMCA BRNO
KLUB RAKVICE
LETNÍ TÁBOR
Ve dnech 13. – 27. srpna 2016 jsme pořádali
již 22. ročník letního tábora pro děti v areálu
Kláskův mlýn, který se nachází u obce Police
u Jemnice. Téma letošního tábora bylo ve „Jménu
krále“. Děti byly rozděleny do rodů, které mezi
sebou bojovaly o královský trůn.
Letošní počasí přálo výletům do blízkého
i vzdálenějšího okolí krásného údolí říčky
Želetavky.
Poděkování za klidný a úspěšný tábor patří
všem, kteří tábor připravovali a starali se celý rok,
aby děti prožily krásných čtrnáct dnů.
Obci Rakvice děkujeme za poskytnutí
finanční dotace.
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PUTOVÁNÍ S BROUČKY
Začátkem měsíce října jsme pořádali
„Putování s broučky“. Děti plnily úkoly v areálu
dvora sokolovny a následně se vydaly
na lampionový průvod Rakvicemi.
Všem, kteří se podíleli na organizaci akce,
patří velký dík.
Přejeme vám poklidné prožití Vánoc
a v novém roce hodně zdraví a štěstí.
Za YMCA Brno,
Klub Rakvice
Zlatuše a Pavel
Smutní

KLUB DŮCHODCŮ
BYL TO ČUPR DEN
„ Zestárnout není umění, umění je to snést.“
Goethe
S velikým očekáváním vidět a poznat něco nové, jsme se vypravili dne 8. září na náš plánovaný
zájezd do Valašského Meziříčí. Sešli jsme se dobře naladění ráno u autobusu. Den nás vítal příjemným
ránem. Za vsí, v přírodě, sice kralovala mlha, která nám výhled halila do svého závoje, ale brzy jej schovala
a my mohli sledovat míhající se krajinu.
Přijeli jsme sice se zpožděním, ale byli jsme očekáváni a vítáni. Prohlídku továrničky na výrobu
gobelínů, vázaných koberců a tapiserií jsme si nikdo neuměli představit. Proto jsme pozorně a soustředěně
poslouchali. Výklad byl bohatý, od historie počínaje až do současnosti. Obdivuhodné bylo pozorovat
pracovnice při práci na opravách gobelínů a hezké zážitky jsme si přivezli z výstavy exponátů gobelínů,
koberců i tapiserií, které nás obklopovali v celém areálu.
Po vydatném a chutném obědě jsme odjeli do zámeckého muzea. Zde jsme mimo pokojů majitelů
Kinských s překrásným porcelánem také měli možnost shlédnout výstavu hraček z půdy. Ta nás zavedla
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do doby, kdy jsme obdarovávali své děti a dělali jim radost. Ve druhé části muzea byla výstava sklářských
výrobků, hlavně svítidel k lustrům a stolním lampám. Nejedna z nás tam našla ten svůj nebo tu svoji
lampičku, která ještě slouží, nebo našla úložné místo ve sklepě či na půdě. Tato sklenářská výroba byla
hlavním zdrojem obživy valašských obyvatel. Tyto i jiné informace jsme se dověděli v přednáškovém sále,
kde jsme zhlédli také filmové zpracování s velmi příjemným slovním doprovodem.
Takto obohaceni o nové poznatky a dojmy jsme odjeli do nedalekého Hrachovce, kde se vyrábí
tradiční valašské frgále. Překvapili jsme jak pekařky, tak prodavačky ve zdejší prodejně. Vykoupili jsme
celý sortiment nabídky této dobroty. Než jsme si v přilehlém posezení smlsli na dobrotách a kafíčku, už se
nesla opět libá vůně nového pečení těchto dobrot, aby si další autobusový zájezd mohl vybírat z širokého
sortimentu laskomin.
Uspokojeni jsme se vraceli zpět do domovů a určitě patří poděkování našim členkám výboru
za organizaci tohoto zdařilého zájezdu.
Za kulturou jsme se rozjeli také v říjnu. Opět jsme navštívili koncert harmonikářů v Horních
Bojanovicích. Byl to moc hezký zážitek a příjemně strávené sobotní odpoledne.
Listopadový měsíc jsme se rozjeli zase do divadla do Boleradic. Tady nás čekalo představení
„Lucerna neb Boj o lípu“. Bylo to příjemné zpestření, protože už prostředí, do kterého přijíždíme, je vždy
velice příjemné a atmosféra každého vtáhne a naladí.
Poslední měsíc v roce nás čeká zájezd na vánoční trhy do Bratislavy a členská schůze. To se zase
přihlásíme se zážitky až na jaře.
Za Klub důchodců zapsala
Miroslava Průdková

KROJOVÉ PODZIMNÍ TVOŘENÍ V RAKVICÍCH

Tak jak jsme na jaře započaly Krojové
tvoření, tak jsme ho na podzim úspěšně dokončily.
Potřikrát jsme se spolu sešly, abychom se dozvěděly
opět něco více o rakvickém kroji. V září jsme si pro
Vás připravily výuku pletení krajky na rukávce.
V listopadu jsme se zaměřily na ruční vyšívání
rakvické košile a také jsme se naučily vyšívat dívčí
kordulu.
Nepovažujeme se za odbornice na náš kroj,
ani neovládáme všechny postupy. Jen jsme moc
rády chodily v kroji, samy jsme si něco zkusily ušít,
a tak se stále zajímáme o jeho vývoj. Proto jsme
chtěly i Vám alespoň přiblížit jednotlivé kroky pro
zjištění, co všechno v sobě zahrnuje např. vyšití
košele nebo kordulky a třeba se časem pokusily
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o svoje dílo. Proto jsme chodily na rady
ke zkušeným nebo je poprosily, aby se zúčastnily
dílen a vysvětlily Vám lépe tyto postupy. Jsme
velice rády za zájem šikovných žen, které se přišly
na dílnu podívat proto, že se dané činnosti chtějí
věnovat, anebo jen ze zvědavosti, jak vlastně daná
část kroje vzniká a za kým jít, když si ji chci nechat
ušít. Všechny dílny měly vždy hojnou účast, a za to
jsme velice rády.
Věříme, že se i díky těmto tvořivým dílnám
rozroste počet žen či dívek, které si kroj pro své
blízké ušijí samy a nebudeme už tak často jezdit
„přespole“, když je mezi námi tolik šikovných lidí.
Součástí každé dílny byla také malá
tématická výstava kroje. Na výstavu jsme se snažily
sehnat ukázku prací všech Rakvičanek, které se
tvorbou zabývaly, zabývají či se alespoň někdy
pokusily. Vznikla tak unikátní výstava ukázky prací
velice zručných Rakvičanek. Avšak největší
výstavou rakvického kroje budou stejně vždy naše
hody.
Při shromažďování daných součástí pro
výstavu bylo hezké zavzpomínat, jaký byl postup
šití, vyšívání, či pletení, jak se postupně kroj vyvíjel,
která tetička, babička se věnovala šití kroje, kolik
rukávců upletla, komu vyšívala košelu nebo kolik

děvčat si nechalo šít kroj právě u ní.
Děkujeme za ochotu zapůjčit nám danou
součást kroje, sdělit nám své postupy, rady, ale
také vzpomínky, které se snažíme předávat dál.
Chtěly bychom moc poděkovat Obci
Rakvice, že náš nápad podpořila a poskytla nám
zázemí a také finanční pomoc. Věříme, že se
všem zúčastněným krojové tvoření líbilo.
Veronika Krásná, Marie Lukešová
(Více fotografií na Facebooku: Rakvice)

VINAŘI Z RAKVIC

Spolek Vinaři z Rakvic přeje všem vinařům a spoluobčanům Rakvic v novém roce 2017 mnoho štěstí,
zdraví a srdečně zve všechny na tyto vinařské akce:
Tradiční velikonoční košt
v sále sokolovny v neděli 16. 4. 2017 od 10:00 hod.. Zahraje cimbálová muzika.
Bodování vzorků proběhne v pátek 7. 4. 2017 od 17:00 hod., tamtéž.
Den otevřených sklepů - za vínem do Rakvic
Přijďte strávit příjemný den s místními vinaři v sobotu 29. dubna 2017 od 11:00 – 19:00 hodin.
Vstupenky se prodávají až v den akce od 9:30 hod v pokladně sokolovny.
Svatomartinský den otevřených sklepů - za vínem do Rakvic
Přijďte ochutnat mladá vína v sobotu 11. listopadu 2017 od 11:00 – 19:00 hod. a strávit příjemný
podzimní den s místními vinaři.
Kontakt:
Vladimír Minařík, Tel.:602450053
vinarizrakvic@seznam.cz
www.vinari-rakvice.cz
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RAKVICE NA PŘELOMU 16. A 17. STOLETÍ
Během poměrně pokojného 16. století zažila
obec Rakvice období prosperity. Význam Rakvic
stoupl natolik, že téměř dosahovaly charakteru
městečka. V roce 1540 si novokřtěnci (označovaní
také jako habáni) pronajali rakvický dvůr od Jana
z Lipé. Novokřtěnci do Rakvic přinesli své znalosti,
výrobky a především svoji protestantskou víru. Dle
císařského rozhodnutí z roku 1547 měli novokřtěnci
opustit Moravu, ale brzy se zase vrátili. V Rakvicích
se začalo mezi obyvateli postupně šířit
protestantství.1

v Milovicích a Rakvicích nějaké časy za písaře
a rektora jest sloužil a při nebožtíku faráři knězi
Jindřichovi pokorným, učeným a pobožným životem
ctně, šlechetně a poctivě jest se choval. [...]“4
Z tohoto záznamu lze soudit, že uvedený Martin
sloužil jako rektor také na škole v Rakvicích, která
mohla vzniknout již v roce 1503, kdy byla
v Rakvicích zřízena samostatná farnost.
Vypálení Rakvic bočkajovci
V roce 1604 vypuklo v Uhrách povstání
proti habsburské rekatolizaci. Vedení povstaleckého
vojska se ujal sedmihradský kníže Štěpán Bočkaj.
Už 1. května 1605 několikatisícové vojsko
překročilo hranici Moravy a začalo vypalovat
a pustošit vesnice a městečka. Během léta
následovaly další útoky na jihovýchodní Moravě.
Dne 16. července 1605 byly vypáleny a silně
poničeny také Rakvice. Vypleněn byl habánský
dům.5 Ušetřena nebyla ani kaple sv. Ondřeje,
údajně z ní zůstala jen věž a holé zdi.2 Tím začalo
smutné období drancování a úpadku Rakvic.

Protestanství v Rakvicích
V den Nejsvětější Trojice roku 1580, když
šel farář Albrecht do kostela, zavřeli farníci před
ním kostelní dveře. Obec v čele s rychtářem
Tomášem Holotarem (uváděn také jako Tomáš
Tolár) zabavila kostelu kalichy a mešní roucha.
Katolickému faráři Albrechtovi bylo vyhrožováno
bitím
a vypuzením
z farnosti,
neodejde-li.
Olomoucký biskup Stanislav Pavlovský se marně
snažil obec přesvědčit, aby byl kněz Albrecht
ponechán. Nakonec, v roce 1582, byl kněz Albrecht
přesazen do Rozsoch.2
Obec následně odmítla přijmout nového
kněze Martina vyslaného olomouckým biskupstvím,
navíc zabrala farní pozemky a na místo rakvického
faráře dosadila českobratrského kněze Jana
Černovíra (uváděn také jako Jan Ternovír). Někdy
v té době v Rakvicích vyhořela fara.3
Ještě toho roku byl do Rakvic vyslán další
katolický kněz, Jakub, s žádostí, aby se o něj
rakvická obec řádně postarala. Obec však jen
odpověděla: „Jestliže máte faru v Rakvicích můžete
rozkazovati; v našem obecném shořalým domě my.
Však chcete-li u nás svého kněze míti, starejte se
jemu o plat i faru; my sobě kněze pořádkou dům
od domu hospodou chovati na náš stateček
nechceme a jej stravovati.“4 Od devadesátých letech
16. století byl dalším nekatolickým farářem
v Rakvicích Jiří Kroměřížský a také Michal
Horodinus.2
První zmínka o škole
Dne 19. února 1589 prosí obec Rakvice
a Milovice arcibiskupa pražského, aby Martina
Leukharta „k úřadu kazatelskému“ vysvětil, neboť
týž „pobožný a učený člověk Martin při nás a obci
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Rakvice a třicetiletá válka
V září roku 1619 vypukly boje mezi
císařským generálem Dampierrem a stavovským
vojskem. Tyto boje se odehrávaly také poblíž
Rakvic, které byly 13. září opět vypáleny. O těchto
bojích se nám dochovaly následující zprávy:
„Zprávy od Nových Mlýnův: Dne 1. září 1619 asi
1000 jezdců nepřátelských plenilo okolí Rakvic, byli
však 600 jezdci moravskými zahnáni, a přes sto jich
pobito. Následujícího dne opakovali útok s 9 děly.
Dne 3. září Moravané vzali nepřátelům 94 kusů
dobytka. Dne 12. bojováno v menších potýčkách asi
4 hodiny, a 13. vypáleny Rakvice. Odtud nepřátelé
podnikli dne 14. útok se 7 děly na okolní bratrské
dvory. 15. září drancovalo u Šakvic asi 200 Uhrův,
a vesnice Příkluky zapálena. Byli vehnáni do řeky
Dyje. Dne 17. září osazeny nepřítelem vinohrady
a okolní pahorky, 19. zapálen Podivín a dvě okolní
vsi, 20. udeřeno na Břeclav, kde bylo asi 100 mužů
posádky
moravské,
21. září
vyhořel
byt
Tiefenbachův,
zapálený
z neopatrnosti
6
od domácích.“
Na vánoce roku 1622 se z Rakvic
vystěhovali habáni. O rok později byly Rakvice
vypáleny vojskem sedmihradského knížete Bethlena

Gábora, několik obyvatel bylo odvedeno do zajetí.
Dne 13. prosince 1624 byl nekatolický farář
z Rakvic vypovězen. Následně byla rakvická farnost
zrušena a Rakvice byly opět připojeny k podivínské
farnosti.5
I další boje třicetileté války zasáhly zcela
jistě i obec Rakvice. Úpadek Rakvic lze pozorovat
také z čísel, před válkou bylo v Rakvicích
102 obydlených domů. Po válce (v roce 1656) měli
Rakvice jen 32 obydlených domů, 70 domů bylo
pustých. V roce 1673 bylo 36 obydlených a 66
pustých domů.7 Koncem 17. století byly Rakvice
postupně znovu dosídlovány, a právě tehdy přišlo
do Rakvic několik nových rodů, jejichž potomci zde
žijí ještě dnes.

Přepis dopisu, který byl
doručen na Obec Rakvice
Praha 15. 11. 2016
Vážení,
občas si na počítači čtu vaše zprávy, zajímá mě
co je nového. V Rakvicích jsem se totiž narodila
a prožila své dětství a mládí a v dospělosti
navštěvovala svoji maminku.
Se zájmem jsem si přečetla vzpomínky
na školní výlet v r. 1936.
V té době mi bylo 5 ½ roku a dá se říci, že si
pamatuji dost živě tyto smutné události.
Moji dva bratři Miroslav (tehdy 5. třída)
a Oldřich (4. třída) se tohoto výletu zúčastnili.
Pamatuji si, na vozech se zpěvem odjížděli.
Bydleli jsme naproti měšťanky, v domě č. 3 a já
jim mávala. Za určitou dobu přiběhli lidé
a křičeli: „Děti na Dyji se topí.“
Moje
maminka
okamžitě
běžela
k Přítlukám. Za nedlouho přijel na kole otec
z vinohradu na Trkmanci a první jeho slova byla,
kde je máma a sám se vydal tam, kam spěchali
s pláčem rakvičtí občané.
Naše rodina při tom neštěstí měla štěstí.
Mladší bratr Oldřa byl již na druhém břehu
a Mirek se měl převážet na voze, který tragicky
skončil. Toto všechno sledoval kočí, který se měl
teprve převážet a požádal Mirka, aby mu počkal
u koní, které bratr znal (otec pomáhal u sedláka,
myslím, že to byl p. Vajbar, říkalo se mu
Machar). Sám se šel dívat na převoz, zdálo se
mu, že vůz je přeplněný. Tolik co si pamatuji.
Zatím co v ostatních rodinách byl veliký
smutek, naši rodinu minul. Přesto jsme velikou
bolest prožívali s ostatními.
Z naší ulice se utopila Boženka
Rozsypalová. Doprovázeli jsme všechny
na poslední cestě, jak byli nalezeni. Tento den,
přestože mi bylo 5 ½ roku, mám v živé paměti.
Nyní mi bude za měsíc 86 let a neustále
vzpomínám na své rodné Rakvice.
Zdravím všechny občany Rakvic a vaše
novinky, uveřejněné na internetu budu i nadále
sledovat.
Jaroslava Marešová
roz. Foukalová
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PŘIŠLI JSME NA SVĚT

Štěpán Uhrin

Mikuláš Špindler

Mia Dufková

Viktorie Russwurmová

Karel Jilčík

Rebeka Menšíková

Viktorie Helešicová
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Viktorie Indrová

Tristan Hlavsa

Šimon Bartoš

Adam Horník

Rozálie Kloudová

Alina Korčáková

Marek Kožušník

VÁNOČNÍ TRADICE
jablky, ořechy a cukrovím. Někdy také měli v pravé
ruce metlu, kterou přetáhly všechny malé zlobivce.
Nepotkáte-li Barborku, uřízněte si třešňovou
větvičku. Prozradí vám, který měsíc v příštím roce
bude pro vás tím šťastným, poznáte to podle toho,
kolikátý den po uříznutí vykvete.

Vánoce - čas pohody, spokojenosti a radosti,
a také to co k nim patří.
Advent začíná čtvrtou neděli před štědrým
večerem, letos 27. listopadu a trvá do 24. prosince.
Každá neděle má své označení: železná, bronzová,
stříbrná a zlatá. V adventním čase se nemusíte
omezovat v jídle ani pití.
Barborky – večer před svátkem sv. Barbory
(4. 12.) chodívaly Barborky, tedy bíle oblečené ženy
s bílým závojem přes obličej a obdarovávaly děti
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Cesmína ostrolistá je stále zelený, až deset
metrů vysoký keř nebo strom s červenými plody.
Ty dozrávají od listopadu do března. Symbolizují
pokračování života v době zimního odpočinku.
Oblíbenou ozdobou Vánoc je hlavně v západní

Evropě a USA. U nás se přidává do vánočních
dekorací teprve sto let.

Hvězda je jedním ze symbolů Vánoc. Když
se narodil Ježíšek, vydali se s cennými dary
k novému králi a spasiteli i tři mudrcové z východu.
Cestou do betléma jim ukazovala zářící hvězda.

V žádné domácnosti by na Vánoce neměla
chybět větvička jmelí. Čím více bobulí má, tím více
štěstí budete mít v novém roce. Jmelí se přisuzuje
léčivá čarodějná moc a tajuplnost. Za posvátnou
rostlinu ji považovali dávní učenci druidové, kteří
byli přesvědčeni, že odhalí každé zlo.

Jesličky - v roce 1223 prý svatý František
z Assisi přivedl do jeskyně v italské Umbrii živého
osla a vola, v tomto živém betlémě sloužil první
vánoční půlnoční mši. Postupem doby se jesličky
rozšířily do dalších kostelů a klášterů.
V domácnostech se papírové, dřevěné nebo
keramické objevují až koncem 18. století.
K základním figurám patřil Ježíšek, Marie, Josef,
volek, tele, pastýři a stáda, Tři králové.

Čas od 1. do 24. prosince měří adventní
kalendář. Ten první s názvem V zemi Ježíškově,
vytvořil v roce 1908 majitel tiskárny v Mnichově
Gerhart Lang. Kalendář byl ze dvou listů.
Na prvním bylo v malých okénkách 24 básniček,
na druhém stejný počet obrázků. Děti si každý den
vystřihly obrázek a nalepily do příslušného textu.
Čtyřiadvacátého prosince měly z vystřihovánky
složenou vánoční krajinu. Móda adventních
kalendářů se však začala v celé Evropě rozšiřovat
až po druhé světové válce. Vedle vystřihovánek se
do nich začaly přidávat i kousky cukrovinek.

Koledy - Narodil se Kristus Pán, radujme se.
Tato koleda se zpívá už osm století, Po Evropě
ji šířili potulní žáci, ale pro mnohé byla také
zdrojem přivýdělku. Koledníci zpívali o narození
Ježíše, cestě do Betléma, přáli hodně štěstí a zdraví.
Ozdoby - vánoční stromečky se strojily
cukrovím, ozdobami z perníku, pečiva nebo dřeva.
Skleněné ozdoby přišly až kolem poloviny
19. století. Jednalo se o navlékání skleněných
broušených perel do postaviček, zvířátek. Foukáním
a barvením skleněných perel, vzniklo v roce 1931
i umělecké výrobní družstvo Vánoční ozdoby
ve Dvoře Králové.

Náhradou za voskové svíčky se u nás začaly
prodávat za první republiky, elektrické vánoční
svíce. Obchodníci je prodávali sloganem:
„Elektrické vánoční svíce rozjasní každému líce“.
První vánoční strom osvětlený elektrickými
žárovičkami na veřejném prostranství v Evropě se
rozsvítil v roce 1924 v německém Výmaru. Bylo to
dvanáct let poté, co elektřina rozzářila vánoční
strom na Madison Square v New Yorku.

Půlnoční mše – mše v kostele o půlnoci
je jakýmsi vyvrcholením štědrovečerních oslav.
U nás je to jediný den v roce, kdy do kostelů zamíří
i ti, kteří v Boha nevěří.

Fialová barva vzniká sjednocením dvou
opačných pólů – modrým klidem a červenou hnací
silou, které se navzájem vyrovnávají. Je označována
za mystickou barvu, symbolizující duchovno
a samozřejmě Vánoce. Nalaďte svou rodinu touto
barvou váš stromeček, nebo podarujte své blízké
fialovými kamínky – ametyst, purpurový fluorit,
lepidolit.

Roráty - k adventu patřilo rozjímání
a návštěvy kostela. Do chrámu se chodilo časně
zrána na mši svatou, zvanou roráty – k uctění Panny
Marie.
Štědrovečerní tabule – rybí polévka, kapr
a bramborový salát, to je základ dnešní
štědrovečerní tabule. V některých rodinách se stále
drží staré tradice, nejdříve hrách, který stolovníky
spojuje v dobrém a zlém. Polévka rybí nebo
hrachová dodává sílu. Čočka přináší peníze.
K tradičnímu vánočnímu pokrmu patřil i černý kuba
z krup s houbami, které nahrazovaly maso,
a česnekem, jenž chránil před nemocemi.

Gabriel, mocný a silný archanděl, byl jako
boží posel vyslán do Nazareta k Panně Marii, aby jí
zvěstoval, že nalezla milost u Boha, počne a porodí
syna Ježíše (Gabriel je ženského pohlaví). Ten bude
nazván Synem Nejvyššího a bude kralovat nad
Jakubovým rodem navěky.
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Jan Karel Liebich ve svém domě v Praze
roku 1812 ozdobil první vánoční stromeček
v Čechách. Inspiroval tak především českou šlechtu.
V měšťanských domech se vánoční stromky
zabydlely ve 40. letech 19. století.

Nebeské poselství
Kouzelný smích a rozzářené dětské oči.
Jmelí, stromeček, kapr, vůně vanilky
a kolem všechno hezké.
Ten kvap, shon, spěch však stál za to.
My nedali bychom to za žádné zlato.

Věnec – Postupným zapalováním čtyř svíček
na adventním věnci odpočítáváte čtyři adventní
týdny. Tento zvyk se k nám dostal v druhé polovině
19. století z Německa. Adventní věnec tvoří
působivou dekoraci svátečného stolu, a má také
symbolický význam. Na první adventní neděli by se
měla rozsvítit první fialová svíce, nazývaná svící
proroků. Odkazuje na památku proroků, hlavně
Izaiáše, kteří předpověděli narození Krista. Druhá
adventní fialová svíce reprezentuje lásku.
Je označována jako betlémská, symbolizuje
Ježíškovi jesličky. Třetí adventní neděle patří
pastýřské svíčce, která představuje radost ze života.
Poslední andělská svíčka symbolizuje mír a pokoj.

Cítit něhu, lásku, radost, to dětské rozechvění.
Nic cennějšího totiž na celém širém
světě není.
Rozsvícený stromeček, zvonečků cinkání,
je krásné slyšet, vidět to dětské jásání.
Voní, voní Vánoce svou vůni čarovnou.
Zvony zvoní krásnou píseň kouzelnou.
Rozechvějí, polaskají naše srdíčka,
to poselství je od nebeského andělíčka.
Průdková Miroslava

Adventní jarmark

Weihnachten - z tohoto německého pochází
slovo Vánoce, období, které začíná Štědrým dnem,
jiné vysvětlení ale odkazuje na oslavy zimního
slunovratu, jež trvaly dvanáct nocí. Prý se říkalo
,,o dvanácti nocích“, z čehož postupem doby
zkracováním a komolením vzniklo ,,o Vánocích“.
Zlaté prasátko – kdo se prý o Štědrém dnu
od rána do slavnostní večeře postí, uvidí zlaté
prasátko. Ke štědrovečernímu stolu se zasedá, když
se na obloze objeví první hvězda.
Čerpáno z tisku a internetu
sepsala Iva Neuvirtová
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Představujeme naši 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 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
 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?
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Bohoslužby v Rakvicích

24. 12. Štědrý den – mše svatá ve 21 hod.
Zazní Missa Brevis od Zdeňka Lukáše
v podání smíšeného pěveckého sboru RAMUS.

25.12. Slavnost Narození Páně – mše svatá v 9 hod.
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ZŠ a MŠ RAKVICE
Žáci 9. třídy Vás srdečně zvou na ŠKOLNÍ PLES,
v pátek 24. 2. 2017, začátek ve 20:00 hod.
Hraje skupina Graf.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Maminky z Rakvic
pořádají

DĚTSKÝ KARNEVAL
dne 12. února 2017
ve 14. 00 hod.
v sokolovně v Rakvicích.
Všichni jste srdečně zváni.
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