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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Když se ve čtvrtek 24. června začala v Rakvicích
stavět mája, nikdo netušil, že na Podluží se schyluje
k velké tragédii. Tou dobou začala v atmosféře vznikat
mohutná síla tornáda, která se později přehnala obcemi
od Břeclavi po Hodonín. Po ničivém větrném víru zůstal
lidem jen obraz naprosté zkázy. Živel vzal životy šesti
lidí, mnoho dalších zranil a způsobil obrovské materiální
škody. Okamžitě po té se v naší zemi zvedla neuvěřitel‑
ná vlna solidarity. Každý chtěl obyvatelům postižených
obcí nějak pomoci. Začali se organizovat první mate‑
riální a finanční sbírky. V pátek rakvická chasa nabídla
uspořádaní finanční sbírky v rámci hodů, během kte‑
rých se od dobrovolných dárců podařilo vybrat přes sto
tisíc korun. Téhož dne večer sešlo zastupitelstvo, aby
projednalo uvolnění finančních prostředků z obecního
rozpočtu na pomoc postiženým obcím. O týden později
zastupitelé na mimořádném jednání zastupitelstva jed‑
nomyslně schválili uvolnění jednoho milionu korun na
obnovu obcí Hrušky, Moravská nová ves, Mikulčice, Lu‑
žice a městské části Hodonín‑Pánov. Obec Rakvice zalo‑
žila transparentní účet číslo 123-4552310267/0100, na
který dosud dobrovolní dárci poslali více než sto šedesát
tisíc korun. Na výše uvedený účet bude možné přispívat
až do konce letošního září. Do postižených oblastí vyjíž‑
děli i naši hasiči. Díky masivní pomoci ze všech stran, od
hasičů, rodiny, kamarádů a dobrovolníků, kteří přijíždí
do zničených oblastí pomáhat z celé republiky i ze za‑
hraničí, se v obcích zasažených tornádem za krátký čas
odvedlo neskutečné množství práce. I člověk tak ukázal
svoji sílu, jako v minulosti už mnohokrát. Přeju torná‑
dem poničeným obcím rychlou obnovu a lidem v nich
žijících brzký návrat do svých opravených nebo nově po‑
stavených domovů.
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Ve středu 26. května jsme si připomněli osmdesáté
páté výročí osudného školního výletu na Pálavu z roku
1936. Letošní vzpomínka byla také dobrou příležitos‑
tí představit veřejnosti nově opravené pietní místo na
místním hřbitově. Pečlivou a citlivou restaurací prošly
všechny pomníky. Byly doplněny chybějící fragmenty.
Pomníčky byly vyrovnány. Jejich okolí dostalo jednot‑
nou úpravu. Bílé valouny symbolizují na věky čisté duše
dětí, které utonuly v řece Dyji. S hlubokou úctou a ob‑
divem chci poděkovat restaurátorovi panu Michalu Na‑
vrátilovi, jeho ženě a panu Františku Zachovi za to, že
umí vracet starým věcem jejich původní podobu. Díky
jim bude toto místo po mnoho dalších let důstojnou
připomínkou temného okamžiku naší rakvické historie.
Děkuji také paní Vlastě Bartošicové, rozené Zlámalové
a panu Květoslavu Štefkovi, kteří přijali naše pozvání
a vzpomínky se jako přímí účastníci výletu zúčastnili.
Mohli tak spolu se všemi přítomnými sledovat dojemné
vystoupení žáků čtvrté třídy Základní školy a mužácké‑
ho sboru Rachlap. Zazněly projevy nejen starostů obcí
Rakvice a Železného, ale s emotivním projevem vystou‑
pil i ředitel naší základní školy. Po té, co o vzpomínkové
akci média informovala veřejnost, byli jsme upozorněni,
že v Břeclavi stále žije další přímá účastnice výletu, a to
paní Marie Sladká, rozená Oslzlá. Spojil jsem se s ro‑
dinou, abych jim a hlavně jejich babičce vysvětlil, že
jsme o této skutečnosti nevěděli. Tímto se paní Sladké
omlouvám a stejně jako jí, tak i paní Bartošicové a panu
Štefkovi přeju hodně zdraví a spokojenosti v životě.
Stejně tak i Vám všem přeji hezké prázdniny, vydaře‑
né dovolené a pěkné dny letního odpočinku.
Radek Průdek
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85. VÝROČÍ TRAGÉDIE NA DYJI - 26. 5. 2021

Deník Rovnost - Iva Haghofer
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CO SE U NÁS DĚJE?!
1. Po více jak roce náročných příprav
byla v březnu v Rakvicích obnovena
stomatologická péče.
Na vybudování kompletně
zrekonstruované a moderně vybavené
ordinace se podíleli pan doktor,
paní Iva Straková a Obec Rakvice.
MDDr. Rastislavu Bradovi přejeme hodně
spokojených pacientů
a ať se mu u nás v Rakvicích líbí.
2. Od května do konce listopadu bude
naše obec zatížena zvýšenou dopravou.
Důvodem je stavba nového mostu na
krajské silnici č. 425 směrem na Podivín. Objízdná
trasa vede přes Rakvice a Velké Bílovice.
3. Během července se z generální opravy zpět
k jednotce dobrovolných hasičů vrátí Tatra T815
CAS 32. Možná na své stání v hasičské zbrojnici
už projede novými posuvnými vraty, na které jsme
z Jihomoravského kraje dostali dotaci. Hasiči svůj
téměř nový vůz představí veřejnosti.
4. U Šutráku byly instalovány nové toalety pro
návštěvníky přes léto oblíbeného místa pro
odpočinek. Umístění WC předcházelo zřízení
přípojky vody a napojení na kanalizaci. Nyní
probíhá „zkušební“ provoz.
5. Připravujeme veřejnou zakázku na přístavbu třídy
mateřské školky. Na stavbu jsme získali dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3,3 milionu
korun. 700 tisíc pak poskytne Jihomoravský kraj
formou individuální dotace hejtmana našeho kraje
Mgr. Jana Grolicha.

6. Během prázdnin bude vypsáno výběrové řízení na
dodavatele stavby – opevnění břehu Šutráku. Na
tuto investiční akci se nám podařilo z Ministerstva
zemědělství získat dotaci dva miliony korun.
7. Zastupitelstvo schválilo výrobu a instalaci
ocelového raka na kruhovém objezdu. Umělecký
kovář pan Pavel Valášek začne s výrobou symbolu
naší obce na podzim. Umístění plastiky na místo
samé plánujeme na jaro příštího roku. Od Policie
ČR a vlastníka komunikace, tedy Jihomoravského
kraje, už k tomuto řešení kruhového objezdu
máme kladná stanoviska.
8. Z důvodu velmi špatné dopravní situace se ulice
Na řádku změní v obytnou zónu. Zatím čekáme na
souhlas kompetentních úřadů. Změna v dopravě se
chystá pro ulici Svislá a U měšťanky.
9. Projektanti připravují projektovou dokumentaci pro
stavbu cyklodráhy ve sportovním areálu a nových
prvků pro vyznavače skateboardů a kolečkových
bruslí v prostoru dětského hřiště
v ulici Nová.
10. Připravují se projekty výstavby
nových chodníků v ulici U hřiště.
První etapa povede z ulice Dolní
ke křižovatce s ulicí Zahradní.
Druhá etapa bude pokračovat až
k ulici Nová.
11. Architektka Barbora Páralová
dokončuje projektovou
dokumentaci ke stavbě bytového
domu. Byly uzavřeny smlouvy
se společností eg.d na zřízení
přípojného místa a přeložení
elektrického vedení.
12. Vedení obce se spolu se Státním
pozemkovým úřadem snaží najít
možnosti financování stavby
nové komunikace pod areálem
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Zemědělského družstva, tzv. „betonky“ v rámci
společných zařízení po Komplexních pozemkových
úpravách.
13. Zastupitelstvu obce byly od dvou nezávislých
architektů představeny návrhy řešení prostoru
„špica“ u bývalé cukrárny vedle Sokolovny. V tomto
prostoru by mělo vyrůst informační centrum
a vinařský dům.
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14. Povodí Moravy, s. p. čeká na vydání stavebního
povolení k vyčištění „Štorchovi příkopy“. V rámci
urychlení realizace projektu obec spolupracuje
s projektanty.
15. Státní pozemkový úřad akceptoval připomínky
obce, Výboru pro životní prostředí a soukromých
zemědělců a dokončil projektovou dokumentaci
k vybudování mokřadu v prostoru „Macharového
trávníku“.
16. Ve středu 30. 6. jsme se na
obecním úřadu, jako každý
rok, rozloučili s žáky 9. třídy
ZŠ Rakvice.
17. Obec Rakvice zřídila
transparentní účet
123-4552310267/0100, na
který můžete zasílat finanční
příspěvky, které budou
rozděleny mezi tornádem
zasažené obce.
Děkujeme, že pomáháte!
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VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE RAKVICE ZE DNE 7. 12. 2020
• Usnesení č. 2020/05/2 Zastupitelstvo obce
schvaluje rozšíření programu jednání zastupitelstva
o následující 2 body:
1) Schválení dokumentu - „Strategie rozvoje obce
Rakvice 2020“.
2) Pověření Výboru pro životní prostředí k zajištění
odběru vzorků k vyhodnocení míry kontaminace
půdy.
• Usnesení č. 2020/05/3 Zastupitelstvo obce Rakvice
schvaluje konečný program jednání zastupitelstva
v podobě, v jaké byl zveřejněn na úřední desce
rozšířený o další dva body programu:
1) Schválení dokumentu - „Strategie rozvoje obce
Rakvice 2020“.
2) Pověření Výboru pro životní prostředí k zajištění
odběru vzorků k vyhodnocení míry kontaminace
půdy.
• Usnesení č. 2020/05/4 Zastupitelstvo obce
schvaluje finanční podporu spolkům a organizacím
v následující výši:
Myslivecké sdružení Rakvice, z.s.
Moravský rybářský svaz, z.s.
- pobočný spolek Rakvice
Tělocvičná jednota Sokol Rakvice
Klub důchodců Rakvice
ČSCHPH („holubáři“)
Stárci a chasa Rakvice
YMCA Brno - klub Rakvice
SK Rakvice 1932 z. s.
Abecedum z. s.
SDH Rakvice - sbor + mladí hasiči
Rachlap - Rakvičtí chlapi
Spolek Vinaři z Rakvic
Lenka Foukalová
- cvičení pro děti - Kozlíci
Zapletal František - JK Rakvice

49.000 Kč
49.000 Kč
49.500 Kč
35.000 Kč
5.000 Kč
49.900 Kč
25.000 Kč
475.000 Kč
30.000 Kč
20.000 Kč
45.000 Kč
40.000 Kč
20.000 Kč
10.000 Kč

• Usnesení č. 2020/05/5 Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet pro ZŠ a MŠ Rakvice na rok 2021
v následující částce:
3.506.000 Kč
Příspěvek zřizovatele
• Usnesení č. 2020/05/6 Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet Obce na rok 2021 v závazných
ukazatelích (PAR) v následujících částkách:
příjmy: 36.293.100 Kč, výdaje: 61.383.900 Kč
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K dorovnání příjmů rozpočtu bude použita část
zůstatku roku 2020 ve výši 25.090.800 Kč.
• Usnesení č. 2020/05/7 Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 3/2020
na vědomí.
• Usnesení č. 2020/05/8 Zastupitelstvo obce
schvaluje poplatek za svoz a likvidaci TKO za 1
osobu pro rok 2021 ve výši 600 Kč.
• Usnesení č. 2020/05/9 Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace s SK Rakvice 1932.
• Usnesení č. 2020/05/10 Zastupitelstvo obce
neschvaluje snížení nájmu během nouzového stavu
o 50 % po dobu trvání tohoto stavu nájemcům
v obecních prostorech. Nevztahuje se na pronájmy
pozemků, účelové pronájmy či individuální akce.
• Usnesení č. 2020/05/11 Zastupitelstvo
obce schvaluje uzavření smlouvy o připojení
s provozovatelem distribuční soustavy, společností
E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice a obcí Rakvice, zastoupenou starostou
Radkem Průdkem. Podíl žadatele - obce Rakvice na
oprávněných nákladech činí: 172.500 Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu
předmětné smlouvy.
• Usnesení č. 2020/05/12 Zastupitelstvo
obce schvaluje uzavření smlouvy o přeložce
s provozovatelem distribuční soustavy, společností
E.ON Distribuce a. s, České Budějovice a obcí
Rakvice, zastoupenou starostou Radkem Průdkem.
Výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky
je 232.399 Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu
předmětné smlouvy.
• Usnesení č. 2020/05/13 Zastupitelstvo obce
schvaluje přepracování zástavbové studie RD
v lokalitě Dílce. Zpracovatelem změn bude firma AR
projekt, s. r. o., Brno.
Cena za zpracování první etapy je 35. 000 Kč bez
DPH a cena druhé etapy 37.000 Kč bez DPH.
• Usnesení č. 2020/05/14 Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci na opevnění
břehu rybníku Šutrák k Ministerstvu zemědělství
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v podprogramu „Podpora opatření na rybnících
a malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí 2. etapa“ s číslem 129 393. Zpracovatelem žádosti
o dotaci je společnost Alnio Group, s. r. o., Brno.
• Usnesení č. 2020/05/15 Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci k Ministerstvu pro
místní rozvoj z programu Podpory obnovy a rozvoje
venkova z podprogramu 117d8210H „Podpora
budování a obnovy místa aktivního a pasivního
odpočinku“ k realizaci dětského hřiště v ulici
Družstevní a podání žádosti o dotaci k Ministerstvu
pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy
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a rozvoje venkova, dotační titul B „Podpora obnovy
sportovní infrastruktury“ k realizaci „Multifunkčního
workoutového hřiště při ZŠ Rakvice“.
• Usnesení č. 2020/5/16 Zastupitelstvo obce
schvaluje aktualizovanou verzi dokumentu
„Strategický rozvoj obce“.
• Usnesení č. 2020/5/17 Zastupitelstvo obce
schvaluje pověření předsedy Výboru pro životní
prostředí ve spolupráci se starostou, k zajištění
provedení rozboru a otestování půdy na obecních
pozemcích v areálu ZD, pozemku p. č. 2623/59 ve
vlastnictví obce.

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE RAKVICE ZE DNE 12. 4. 2021
• Usnesení č. 2021/01/2 Zastupitelstvo obce schválilo
program jednání v podobě, v jaké byl zveřejněn na
úřední desce.
• Usnesení č. 2021/01/3 Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření kupní smlouvy s Mgr. J. B.,
Rakvice na pozemek p. č. 4170 o výměře 1.688 m2
ve vlastnictví obce Rakvice za cenu 25 Kč/m2.
• Usnesení č. 2021/01/4 Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem D. H.,
Rakvice na pozemek p. č. 304/11 o výměře 146 m2
ve vlastnictví obce Rakvice za cenu 200 Kč za m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy
s panem J. Jankem, na pozemek p. č. 304/12
o výměře 186 m2 ve vlastnictví obce Rakvice za cenu
200 Kč za m2.
• Usnesení č. 2021/01/5 Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní J. P.,
Rakvice na pronájem části pozemku p. č. 3003/1
o výměře cca 40 m2, u rybníku Šutrák za účelem
umístění sezónního stánku s dřevěnou terasou za
cenu pronájmu 12.000 Kč za kalendářní rok na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.
• Usnesení č. 2021/01/6 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní L. N., Rakvice na
pronájem části pozemku p. č. 52 o výměře cca 30 m2
u transformátoru na ul. Družstevní za účelem
umístění přepravního kontejneru za cenu pronájmu
1.500 Kč za kalendářní rok do 31. 10. 2022.
• Usnesení č. 2021/01/7 Zastupitelstvo obce zamítá
žádost pana J. D., Velké Pavlovice o odkoupení
obecního pozemku p. č. 5719 o výměře 2.095 m2.

• Usnesení č. 2021/01/8 Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dotační služby
za celkovou cenu 100.000 bez DPH a zajištění
organizace výběrové řízení na zhotovitele opevnění
břehu rybníku Šutrák za cenu 40.000 Kč bez DPH se
společností Alnio Group, s. r. o., Kounicova 284/39,
Brno, zastoupenou Ing. J. Chalupou, jednatelem.
• Usnesení č. 2021/01/9 Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností
ZEKA plus, s. r. o., Jasmínová 876, Slavičín,
zastoupenou Mgr. L. Zezulkou, jednatelem
společnosti za cenu 1.613.403 Kč bez DPH.
• Usnesení č. 2021/01/10 Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na
spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Břeclav
pro rok 2021 s městem Břeclav, Nám. T. G. M.
42/3 Břeclav, ve výši 50 Kč za každého občana obce
Rakvice na kalendářní rok 2021.
• Usnesení č. 2021/01/11 Zastupitelstvo obce
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Rakvice
na období let 2022 – 2023.
• Usnesení č. 2021/01/12 Zastupitelstvo obce
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 01/2021
o místním poplatku z pobytu v předloženém znění.
• Usnesení č. 2021/01/13 Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Rakvice za rok
2020 a převod výsledku hospodaření do rezervního
fondu ve výši 165.709,49 Kč a do fondu odměn
částku 29.158,08 Kč.
• Usnesení č. 2021/01/14 Zastupitelstvo obce
schvaluje závěrečný účet obce Rakvice za rok 2020,
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„Dílce“. O pořízení této územní studie požádá
starosta podle § 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) Městský úřad Břeclav, odbor
stavební a životního prostředí.

včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020 - bez výhrad.
• Usnesení č. 2021/01/15 Zastupitelstvo obce
schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb. Zákona o obcích, ve znění
pozdějších předpisů účetní závěrku obce Rakvice za
rok 2020, sestavenou k 31. 12. 2020.

• Usnesení č. 2021/01/19 Zastupitelstvo obce
schvaluje návrh na realizaci mokřadu v části obecního
pozemku p. č. 5667 Investorem je Státní pozemkový
úřad, pobočka Břeclav, zastoupen Ing. P. Zajíčkem,
náměstí T. G. M 2957/9a, Břeclav. SPÚ se zavazuje
k realizaci opravy komunikace opravy - výměny
povrchu cesty pod družstvem, tzv. „betonky“.

• Usnesení č. 2021/01/16 Zastupitelstvo obce
schvaluje provedení rozpočtového opatření
č. 1/2021.
• Usnesení č. 2021/01/17 Zastupitelstvo obce
schvaluje zrušení usnesení č. 130 ze dne
19. 09. 2011. týkající se stanovení poplatků za
provedení sňatečného obřadu mimo obřadní síň.

• Usnesení č. 2021/01/20 Zastupitelstvo obce
schvaluje členy z řad zastupitelstva za zřizovatele
do školské rady při ZŠ Rakvice: Mgr. M. Klímovou
a Ing. P. Rouse. Funkční období (mandát) je
stanoven do ledna 2024.

• Usnesení č. 2021/01/18 Zastupitelstvo obce
schvaluje pořízení nové územní studie pro lokalitu

JAK JSME SE V ROCE 2020 PODÍLELI
NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?
Díky svým obyvatelům se Obec Rakvice může v roce
2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke
zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 11,13 t. Na
každého obyvatele tak připadá 5,07 kg vysloužilých spo‑
třebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produk‑
ce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy
a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek
mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o po‑
dílu na zlepšení životního prostředí, které na základě
dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr
a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020
k úspoře produkce CO2 o 132,82 tun. Víte kolik smrků
pohltí stejné množství CO2? 52 ks
Nebylo nutné vytěžit 6 525,14 litrů ropy. Představte
si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohon‑
ných hmot auta např. na cestu z Prahy
do Brna po dálnici D1 a to 245 krát.
Došlo také k úspoře 67 171,06 kWh
energie. Asi stejné množství, jako kdyby‑
Obec Rakvice
chom spustili cyklus myčky nádobí 67172
krát.
Podařilo se recyklovat 6 402,11 kg že‑
00283568
leza. Toto množství recyklovaného železa
by bylo možné použít pro výrobu 263 ks
nových praček, bez nutnosti těžby želez‑
né rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se
167,994 tun
podařilo získat 225,97 kg mědi, což by
2 796 395 MJ
postačilo pro ražbu 40173 1 € mincí,
nebo 279,15 kg hliníku, který by stačil
na výrobu 18610 plechovek o objemu
0,33 l.
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OBEC RAKVICE
2020

11 130

132,82

52

6 525,14

245

67 171,06

67 172

6 402,11

225,97

263

40 173

279,15
18 610

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021
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JAK JE TO S POPLATKY ZA ODPAD - PLATÍME MOC NEBO MÁLO?
Poplatky za odpad – tedy za jeho likvidaci – jsou příjmem
obce a jejich výši stanovuje v souladu s platnými zákony za‑
stupitelstvo obce. Poplatky, zvláště jejich navýšení, vyvolává
u některých občanů řadu otázek – proč zase ty poplatky
zvyšují? Proč Hantály zdražují?
A jak to ve skutečnosti vlastně je?
Obec Rakvice je spolu s dalšími 35 obcemi na Břeclav‑
sku a Hustopečsku akcionářem společnosti HANTÁLY, a. s.
Velké Pavlovice.
Hantály, a. s. již 30 let pro své obce zajišťují servis v ob‑
lasti nakládání s odpady – svoz odpadů, dotříďování, likvi‑
dace, skládkování a další činnosti, které jsou fakturovány na
základě smlouvy mezi obcí a společností. Cenová politika
je nastavena tak, aby společnost hospodařila s přiměřeným
ziskem a měla na další rozvoj a modernizaci provozu finanč‑
ní prostředky, např. cena nového svozového vozu v základní
výbavě je okolo 5,5 mil. Kč! Dlouhodobě se pohybujeme na
nejnižší cenové úrovni v České republice. V cenách je nutné
však také zohlednit navýšení minimální mzdy, cenu pohon‑
ných hmot a od letošního roku ještě navýšení skládkovacího
poplatku, který je dán zákonem. To bude v následujících
letech rozhodující faktor pro stanovení ceny za ukládání od‑
padu, který bude mít dopad i na obce a občany. Tento po‑
platek však nezůstane k dispozici společnosti, která skládku
provozuje, ale je odváděn do rozpočtu státu a obce, na
jejímž území skládka leží.
Od příštího roku si může zastupitelstvo obec stanovit
způsob, jakým stanoví výši poplatku od občanů.

V prvním případě může být zachován stejný systém jako
doposud, ale výše poplatku může být stanovena až do výše
1200 Kč na osobu a rok.
Druhý způsob je administrativně náročnější pro obec
i svozovou společnost, poplatek je však stanoven podle veli‑
kosti svozové nádoby (popelnice). Zákon stanoví maximální
cenu za 1 litr nádoby nebo 1 kg odpadu.
Zákon také zavádí minimální množství odpadu, které je
počítáno na jednoho občana a odvozuje tak minimální výši
poplatku. Nelze tedy již argumentovat slovy: „Já přece žád‑
ný odpad nemám, tak nic platit nemusím!“
Poplatek, ať je stanoven prvním či druhým způsobem,
zahrnuje celkové náklady na svoz a likvidaci komunálního
odpadu (černé nádoby), bioodpadu, svoz a dotřídění pa‑
píru, plastu, skla, provoz sběrného dvora, likvidaci černých
skládek, zkrátka veškeré náklady na odpadové hospodářství
obce.
V některých obcích občané poplatek za odpad nepla‑
tí. Většinou jsou to obce, které zvýšily daň z nemovitosti
a tím získají prostředky i na likvidaci odpadů nebo náklad
hradí ze svého rozpočtu na úkor dalších činností v obci. Je
toto správná cesta? Vždyť každý z nás odpad produkujeme
a měli bychom se na jeho likvidaci finančně podílet.
V současné době je výše poplatku 600 Kč na osobu a rok,
to je 1,64 Kč na osobu a den. Pro čtyřčlennou rodinu je to
6,57 Kč na den. Zdá se vám to mnoho za veškerý odpadový
servis v obci?
Ing. Jana Krutáková, ředitelka a.s Hantály

OPRAVA STŘECHY KOSTELA V RAKVICÍCH
Vážení občané, dovolte, abych po určité době opět volně
informoval o průběhu opravy střechy na kostele Sv. Jana
Křtitele. S pracemi se započalo v r. 2019. Už nějakou dobu
před tím, bylo odborníky zjištěno, že krov budovy je v hava‑
rijním stavu. Za některé závady dokonce mohla druhá svě‑
tová válka, kdy v prostorách věže vybuchl granát. Nejvíce
však krov poničil dřevokazný hmyz.
Firma Pyrus Brno zhotovila plány a podle nich místní
firma z Rakvic, pana Květoslava Lukeše, započala opravu
a to nejprve výstavbou lešení a pak postupnými opravami
krovu a pokládkou krytiny. Práce se dělají na etapy z důvo‑
du financování.
Dnes je střecha chrámové lodě téměř dokončena, až na
zhruba tří metrový úsek. Do těchto zatím neopravených
prostor bude totiž zakotveno lešení, které v letošním roce
bude postaveno kolem věže. Právě na věži nás čeká nej‑
10

těžší a nejnáročnější stavební úsek a to jak pracovně tak
i finančně.
V roce 2019 a 2020 byly provedeny práce v celkové výši
1.450.000 Kč, kromě vlastních prostředků farnosti se na
úhradě podílely: Ministerstvo kultury, JM kraj a obec Rak‑
vice. V letošním roce je nutné provést opravu střechy věže,
jejíž havarijní stav je největší. Předpokládané náklady jsou
1.060.000 Kč. Po provedení opravy věže bude možné při‑
stoupit k dokončení opravy střechy nad lodí kostela opra‑
vou části u věže.“
Věřím, že se toto velké dílo i s vaší pomocí vydaří. Pokud
byste rádi přispěli na tuto opravu největší kulturní památ‑
ky v Rakvicích, můžete tak učinit na číslo účtu farnosti:
4675640389/0800. Všech vašich darů si vážím a jsme za
ně vděční.
Za farnost v Rakvicích, Mgr. Slavomír Bedřich, farář

RAKVICKÝ ZPRAVODAJ

ČERVENEC 2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ 566, 691 03 RAKVICE
A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAKVICE
DISTANČNÍ VÝUKA VE ŠKOLCE VE ZNAMENÍ
TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE
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PRO DĚTI PŘIPRAVILY
PANÍ UČITELKY
NĚKOLIK PŘEKVAPENÍ:
• MUZIK-BOX - na školní zahradě
si děti užily první den
otevření MŠ – 12. 4.
na ostatní určitě počká.
• ZAHRÁDKY – pod školním sadem
děti tvořily svoje zahrádky.

• VAJÍČKOVNÍK - náměstí naší vesnice ozdobil letos Vajíčkovník – děti z mateřské školy, ale i ostatní malovaly
kraslice, které zavěsily na keř na obdiv všem co se vydali na procházku.
• KOČIČKY – Velikonoce letos trochu jinak . Pod školním sadem na kočičkách si děti mohly vyzvednout velikonoční
koledu od zajíčka. Za koledu nebylo žádné vymrskání , ale přivázaná mašlička.
• ÚPRAVA CHODNÍKŮ BOSOU NOHOU – děkujeme všem, kdo nám dodal korkové špunty do jednoho okna.
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PÁLENÍ MAŘENY
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KAMÍNKY
Přineste nám namalovaný kamínek do naší kamínkové
zahrádky. Za odměnu si můžete vybrat od nás náš a po‑
povézt ho někam na výlet.

DEN DĚTÍ V LANÁČKU S TLAPKOVOU PATROLOU SI DĚTI OPRAVDU UŽILY
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DĚKUJEME OBCI RAKVICE ZA KRÁSNÉ HŘIŠTĚ V NOVÉ ULICI

16

ČERVENEC 2021

RAKVICKÝ ZPRAVODAJ

ČERVENEC 2021

ČARODĚJNICE VE ŠKOLE

Letí, letí černý mrak,
ano, ano, je to tak.
Čarodějka v černém hávu,
letí dneska na oslavu.
U ohně si poskočí,
dokola se zatočí.
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ŠKOLNÍ VÝLET 1. A 2. TŘÍDY DO OUTDOOR CENTRA BŘEZOVÁ

KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE TŘETÍ A ČTVRTÉ TŘÍDY
Po dlouhé době se opět ozvaly ve škole dětské hlasy.
Nezbytné testování a hurá, negativní děti s pozitivní
náladou usedly do lavic. Distanční výuka se střídá s ro‑
tační výukou. To znamená, že dětichodí týden do školy
a další týden se učí doma.
Při výuce ve škole hojně využíváme náš krásný sad. La‑
vice si poskládáme pod stromy a můžeme se společně
učit.
18

I přestávky jsou venku nějaké hezčí. Proběhneme se
a protáhneme na čerstvém vzduchu, ale hlavně si všech‑
no konečně povyprávíme s kamarády.
Těšíme se na lepší časy, společné výlety. Zkrátka, až
bude zase škola ve škole a ne doma…
Mgr. Renata Jedličková a Mgr. Dana Lacinová
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ŠKOLNÍ VÝLET 3. A 4. TŘÍDY DO KOVOZOO VE STARÉM MĚSTĚ A BAŤŮV KANÁL
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MDD NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Děkujeme žákům 9. třídy a panu učiteli M. Průdkovi za organizaci sportovního dopoledne ke Dni dětí.

VLASTIVĚDNÝ CYKLOVÝLET ŽÁKŮ 4. TŘÍDY
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TRADICE
Jako každá základní škola má i ta naše své tradice,
které se snaží po léta udržovat. K těm nejmilejším urči‑
tě patří „družba“ mezi prvňáčky a deváťáky.
Je vždy zážitkem pozorovat, jak se nepřístupná tvář
největšího třídního drsňáka (nebo drsňačky) vlivem
rozesmátého a bezelstného šestiletého drobečka jako
mávnutím kouzelného proutku náhle rozjasní a roztaje
v blažený úsměv.

Devátá třída, která se s naší školou rozloučila loni
v červnu, napochodovala počátkem minulého školního
roku, když po COVIDU-19 nebylo ještě ani vidu ani slechu,
do 1. třídy, kde si pod laskavým vedením paní učitelky Stra‑
kové měl postupně každý prvňáček vybrat svého velkého
kamaráda, který mu bude pomáhat v 1. roce jeho školní
docházky. Pro některé to byla „brnkačka“, měli totiž mezi
nimi třeba zrovna svého bratrance, nebo dokonce bráchu!
Jiní ale váhali, jestli snad k nim bude vstřícnější ta blonďatá
slečna, nebo ten vysoký mladý muž.
Ať už tedy hned, nebo po kratším rozmýšlení, nako‑
nec si každý „trpaslíček“ odvedl vyvoleného „obříka“ na
své stanoviště v lavici, kde se pak účastnili společných
činností: psali, stříhali, lepili, vybarvovali, a jednou do‑
konce i modelovali. Díky tomu vznikly pěkné fotky plas‑

telínových jablíček, ale třeba i řezů melounu nebo ovoce
nabodaného na zádech ježka.
Před Vánocemi navštívili na oplátku prvňáci deváťáky
ve výtvarné učebně, kde si mohli prohlédnout jejich ke‑
ramické figurky andělů a čertů, které byly vyrobeny na
mikulášský jarmark.

Jenže… potom přiletěl jako zlý černokněžník CO‑
VID-19 a všechny trpaslíčky i obříky zahnal na dlouhé
měsíce do samoty jejich obydlí. Až teprve vláda milosti‑
plné víly léta přemohla alespoň nakrátko tohoto krutého
čaroděje a vysvobodila všechny trpaslíčky i obříky, kteří
se ještě jednou – tentokrát naposledy – mohli sejít.
Deváťáci přinesli v den vysvědčení svým malým ka‑
marádům na rozloučenou sladké dárečky a paní učitelce
Strakové, shodou okolností zároveň své bývalé třídní
učitelce, odpověděli na zvídavou otázku, na jaké školy
povedou jejich kroky po prázdninách.
Letošní deváťáky již brzy čeká také konec školního
roku. Ale jim žádní roztomilí trpaslíčci přiděleni nebyli.
Nebudou mít žádné takové fotky, žádné takové vzpo‑
mínky. Jen samotu svých doupat…
Není to škoda?
Mgr. Jitka Baránková
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VETERÁNI MEZI NÁMI
Projekt nesoucí název „Veteráni mezi námi“
spadá do kategorie edukativních mezigeneračních
projektů se zaměřením na povědomí o Komunit‑
ním centru pro válečné veterány v Brně. Úkolem
bylo vlastní bádání po veteránech válečných či
policejních.
Radek Průdek, žák čtvrté třídy, se projektu zú‑
častnil, vyhledal si „svého“ veterána a vypracoval
velmi pěknou a zajímavou prezentaci. Jeho práce
vykreslila profesní působení novodobého válečné‑
ho veterána pplk. v zál. Ing. Pavla Rouse.
Radkovu práci přijeli do školy odměnit válečný
veterán a policejní veteránka z Komunitního cen‑
tra pro válečné veterány Brno.
Mgr. Petr Florián
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16. DUBNA 1945 –OSVOBOZENÍ RAKVIC
Letos uplynulo už 76 let od kon‑
ce 2. světové války, nejkrvavějšího
konfliktu v dějinách trvajícím šest
let. Na svém konci zanechal přes 60
milionů mrtvých a rozbitý svět. Je
potřeba si připomínat nejen událos‑
ti, ale hlavně lidské oběti - lidi, kteří
padli v bojích, byli zavražděni v kon‑
centračních táborech, umučeni při
policejních výsleších, usmrceni jako
totálně nasazení při náletech…To
platí i pro Rakvice a jejich židovské
obyvatele, oběti odbojové činnosti
i totálního nasazení a osvobození.
V polovině dubna 1945 byly Rak‑
vice už plné německých vojáků, aut
a tanků čekajících na příchod Rudé
armády. Obyvatelstvo se připravo‑
valo na přežití těch zásadních oka‑
mžiků ve sklepech nebo narychlo vykopaných úkry‑
tech v zahradách. Osvobozovací boje na Břeclavsku

byly součástí tzv. Bratislavsko – brněnské operace
pod velením maršála Rodiona Malinovského. V neděli
15. dubna se Rudá armáda přibližovala k obci
jak od Velkých Bílovic, tak i od Podivína. Boje,
které ustaly až hluboko v noci, nebyly jednodu‑
ché a nezůstaly bez velkých materiálních škod
i lidských obětí. V pondělí 16. dubna 1945
se Rakvice probudily už do svobodného rána.
Proto některé historické prameny uvádí datum
osvobození 15. a jiné až 16. 4. Padlí vojáci RA
byli pohřbeni v parku u kostela a posléze byly
jejich ostatky přemístěny na centrální hřbitov
Rudé armády do Hustopečí.
V současné době opět dochází k relativizo‑
vání a „přehodnocování“ historických událostí
pohledem současnosti kdejakým „expertem“.
Odstraňme náhled poplatný komukoliv a zacho‑
vejme památku a úctu všem lidem, co se zaslou‑
žili o konec 2. světové války, z nichž mnozí ztra‑
tili svůj život v bojích v neznámé krajině, kvůli
neznámým lidem - našim předkům a potažmo
vlastně kvůli nám – jejich potomkům.
I letos byla položena kytice a vztyčeny vlajky
u pomníku připomínající události již dávno mi‑
nulé, ale pořád nezapomenutelné.
Mgr. Blanka Hrabalová
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OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Máme za sebou pro všechny nelehké období, které
bylo ve znamení omezení. Knihovna byla dle vládních
nařízení uzavřena na další dlouhé období od 18. 12. do
12. 4. V březnu jsme už vyzkoušeli tzv. bezkontaktní
půjčování, které je trochu náročnější pro čtenáře, ale jak
se ukázalo, zvládneme to společnými silami a pochope‑
ním i pro případné příště.
Možná jste si během uplynulého roku našli cestu ke
čtení a ke knihám, proto bych vás ráda seznámila, co
nabízí naše knihovna, aby jste třeba nemuseli vydávat
vysoké částky za nákup knih. Čtenářský poplatek je na
rok 60.- pro dospělého a 30.- pro dítě nebo studenta.
Knihy i časopisy půjčujeme až na 3 měsíce bez jakýchko‑
liv sankcí. Pravidelně nakupuji novinky a doplňuji fond,
část nákupu pro nás provádí i Regionální útvar Městské
knihovny Břeclav, a to z důvodu dosahu na daleko vý‑
hodnější ceny. Jen za období od ledna do června letošní‑
ho roku máme 82 knižních novinek ve fondu. Pravidelně
obměňuji i tzv. výměnný fond, což jsou knihy zapůjčené
z Městské knihovny v Břeclavi. Knihy si vybírám sama,
proto to jsou novinky a tituly, co v našem fondu ne‑
jsou. Postupně jsou vyřazovány zastaralé, nepůjčované,
poničené a špinavé knihy. Knižní fond musí být dyna‑
mický a aktuální, knihovna není archiv. Půjčovní doba

je každé pondělí a středu od 9 do 11 hodin a od 13
do 18 hodin. Pokud je to nezbytné, vyjdu vám vstříc
i jindy, ale po předchozí domluvě.
Z novinek máme např. Morštajnová – Listopád a její
další knihy. Lednická – Šikmý kostel i jeho pokračování,
Katalpa – Zuzanin dech, Boček – Aristokratka u králov‑
ského dvora i všechny předchozí díly, Moyesová – Jako
hvězdy v temné noci, Poncarová – Podbrdské ženy,
množství detektivních a napínavých příběhů ve stylu se‑
verské krimi a mnoho dalších.
Knihovna bude zavřena z důvodu dovolené od 2.8
do 13. 8. , proto si přijďte pro čtení na prázdniny nebo
dovolenou včas.
V pondělí 11. října je naplánovaná už dvakrát odlo‑
žená beseda s Jiřím Márou o cestování po Africe s ro‑
dinou i handicapovaným synem, která bude rozhodně
zajímavým a netradičním pohledem na lidské možnosti
v cestování. Těším se na vás!
Mgr. Blanka Hrabalová

Rakvičtí chlapi a Obec Rakvice Vás srdečně zvou na

POHODOVÉ ZPÍVÁNÍ

„POJĎ S NAMA KAMARÁDE
K NÁM DO RAKVIC“
v sobotu 7. srpna 2021 od 19:30 na sóle Sokolovny
V PROGRAMU VYSTOUPÍ: Lanštorfčané, Starobřeclavský mužácký sbor,

Mužáci z Vrbice, RAŽENKY - Rakvické ženy, RACHLAP - Rakvičtí chlapi
O hudební doprovod se postará Varmužova cimbálová muzika z Mistřína
a po skončení zpívání následuje taneční zábava s dechovou hudbou Cyrilka.
Celý večer můžete zdarma ochutnat vína rakvických vinařů.
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KULTURNÍ KOMISE
V posledním čísle Zpravodaje jsme psali o tom, že se těšíme na akce roku
2021, které nemohly být uskutečněny v loňském roce. Bohužel okolnosti byly
takové, že se nám nepodařilo uspořádat ani Pyžamovou párty pro děti, ani Den
matek. Jsme rádi, že jsme mohli oslavit Den dětí a nyní už plánujeme branný
den a drakiádu s broučkyádou – viz plakáty. Pokud bude všechno v pohodě, tak
se na vás budeme ještě těšit v prosinci na Párty s čerty – 4.12. a silvestrovském
ohňostroji – 31.12.
Michaela Blažková

HODY A HODKY 2021
V loňském roce, kdy se zvolili noví stárci a vše začali
pilně připravovat, se u nás objevil COVID-19, se kterým
dorazilo spousta starostí. Museli jsme zrušit tradiční
košt vín a následně jsme obětovali i Velikonoce. Také
jsme nevěděli, zda se uskuteční tradiční krojované hody,
které se konají každoročně poslední červnový víkend na
počest patrona našeho kostela, Jana Křtitele.
Nakonec jsme kvůli nařízení vlády a hrozbě, že se
COVID-19 bude nadále šířit, rozhodli hody zrušit. V ho‑
dovou neděli jsme se oblékli do našeho krásného kroje
a vyrazili jsme na sváteční mši do kostela. Po mši jsme
se sešli celá chasa před kostelem a alespoň symbolicky
proběhl krojovaný průvod, který vedl přes naši vesnici.
Všichni jsme se těšili na Kateřinské hody, ale bohužel
kvůli druhé vlně COVID-19 jsme museli zrušit i tuhle
akci a následně také krojovaný ples. Stejně jako v loň‑
ském roce, ani letos jsme nevěděli zda se uskuteční
tradiční krojované hody nakonec se hody uskutečnily.
Už ve středu před hodami kluky vyrazili pro máju,
která byla přivezena z Valtic koňmi z Lanžhota. I přes
první neúspěch, kvůli nepřiznivému počasí byla mája
postavena v pátek 25. června. Děkujeme panu Vaškovi
Rampáčkovi za pomoc při stavijání máje, ale taky všem
ostatním, kteří přišli a pomohli nám.

V sobotu 26. června vyšel krojový průvod od Pohos‑
tinství U Průdků za doprovodu dechové hudby Ištvánci
o celkovém počtu 19 párů. Nedělní den byl zahájen ná‑
vštěvou našeho kostela, kde jsme uctili jeho vysvěcení
věnované sv. Janu Křtiteli. Odpoledne vycházel průvod
od prvního stárka k první stárce za doprovodu dechové
hudby Zlaťanka, která nám vyhrávala i v pondělí.Neděl‑
ní zábavy se účastnily nejen místní, ale i chasy z okol‑
ních vesnic. V pondělí jsme přivítali 24 mužáků a 4 ženy.
Tradičně jim bylo věnováno Mužácké sólo. Týden po ho‑
dech u nás proběhly hodky hrála nám dechová hudba
Bojané, kde si mohly zatancovat i ti nejmenší, kteří do‑
staly malou sladkost.
Děkujeme všem, kteří přišli podpořit chasu a tím
i postižené dědiny, které zasáhlo tornádo. Po hodech
kluci z chase vzali traktory a jeli pomoct, tam kde bylo
potřeba. Z chasovních peněz nakoupili potřebné ma‑
teriály. Holky uvařily jídlo a zavezly to našim klukům
a ostatním dobrovolníkům. Celé hody a hodky probíhala
sbírka pro postižené obce. Vybrané peníze byly předány
postiženým dědinám.
Spolek CHASA RAKVICE

foto Marek Musil
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1. stárek a stárka
Martin Vajbar
a Sabina Březovičová

2. stárek a stárka
Lukáš Pospíšil
a Natálie Štěrbová

Chasa:

Sabina Březovičová a Martin Vajbar

Radek Prudík Kateřina Válková
Vojtěch Halady Hana Foukalová
Milan Horáček Jitka Rampáčková
Ondřej Halady Monika Boháčková
Jiří Vajbar Pavlína Válková
Daniel Bílek Natálie Puklická
Tibor Lacina Adéla Lukešová
Pavel Halady Veronika Vaňková
Vít Vymazal Veronika Poláchová
Dominik Straka Viktorie Novotná
Stanislav Suský Adéla Kalivodová
Jakub Suský Veronika Srbecká
Petr Václavík Stela Minaříková
Erik Buzrla Kateřina Průdková
Luboš Ludin Veronika Filová
Miroslav Zelinka Klára Bednaříková
Jan Vajbar Zuzana Březovičová
Libor Zelinka Monika Zpěváková

Sklepníci:
Natálie Štěrbová a Lukáš Pospíšil
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Radek Foukal, David Haman,
Radek Vajbar, Michal Moudrý,
Ondřej Foukal, Pavel Polách
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RAKVICE
Ani letošní rok nezačal zrovna nejlépe. Další vlna
onemocnění COVID-19 na sebe nenechala dlouho čekat
a opět přišla řada protiepidemických opatření. Nicméně
v poslední době se situace zlepšuje a očkování pokraču‑
je, tak snad konečně svítá na lepší časy.

Činnost sboru
Protiepidemická opatření také částečně omezila fun‑
gování našeho sboru. Například v lednu jsme nemohli
uspořádat tradiční výroční valnou hromadu. Nicméně i
tak se nám podařilo důležité aktivity přepnout do on-li‑
ne prostředí. Sice jsme se nemohli setkávat ve velkém
počtu, ale údržba techniky probíhala i nadále. Navíc i
v této složité době se naše řady rozrostli o dva nové
členy, za což jsme nesmírně rádi.
Abychom nemuseli být stále jen doma, rozhodli jsme
se podpořit akci “Uklidíme Rakvice”, kterou pořádal Jan
Popovský. Ono se to na první pohled nezdá, ale divili
byste se kolik nepořádku a odpadků se dá v okolí Rakvic
najít. Někteří naši členové, proto přidali ruku k dílu a šli
pomoct s úklidem.

Poděkování
Všichni kteří se zúčastnili akce “Uklidíme Rakvice” si
zaslouží velkou pochvalu. Čisté Rakvice jsou krásnější
Rakvice.
Dále bychom rádi poděkovali také všem, kteří náš
sbor a zásahovou jednotku podporují nebo nám jinak
aktivně pomáhají. Zejména musíme poděkovat násle‑

dujícím spoluobčanům, kteří
nám v posledním cca roce
pomohli ať už materiálně
nebo jiným způsobem: Mar‑
tin Halady, Květoslav Lukeš,
Jiří Lukeš, Pavel Makuch, Oleh Hudyma. Děkujeme.

Další informace
Přestože ani letošní rok tomu zatím nepřál, rádi by‑
chom postupně obnovili činnost oddílu mladých hasičů.
Časové kapacity našich vlastníchaaaaaaa členů nám to
momentálně nedovolují, takže hledáme další dobrovol‑
níky z řad veřejnosti, kteří by měli zájem se na této
činnosti podílet. Pokud jsou takoví dobrovolníci mezi
vámi, budeme velmi rádi, když se nám ozvete (kontakty
najdete na našem webu) a zapojíte se do naší činnosti.
Rakvičtí hasiči jsou stále připraveni jít pomáhat po‑
třebným. Ale jak je vidět, každá pomocná ruka se stále
hodí, proto pokud máte alespoň malou chuť se zapojit
do našich činností, neváhejte a přijďte mezi nás.
Aktuální informace o našem sboru dobrovolných ha‑
sičů a jeho činnosti můžete také najít na našich webo‑
vých a facebookových stránkách:
• www.sdhrakvice.cz
• www.facebook.com/SDHRakvice
Za Sbor Dobrovolných Hasičů Rakvice napsal
Ing. Jakub Cabal
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VINAŘI Z RAKVIC 2021
Spolek připravuje na zbytek roku 2021 ještě tyto akce,
ale jejich realizace bude závislá od platných opatření vlády ČR.

10. 7. 2021 S Túfarankú při víně - za vínem do Rakvic
Nebudeme Vás vodit po místních vinných sklepech, ale pozvolna u skleničky dobrého vína a poslechu dechových
hudeb „TÚFARANKFEST“ bude prezentace vinařů a jejich vín přímo pod májů.
Přijďte se uvolnit od každodenního stresu v sobotu 10. července 2021 od 16:00 – 21.00 hodin
a strávit příjemné odpoledne s místními vinaři.

14. 8. 2021 Za vínem do Rakvic
Přijďte se i Vy přesvědčit v sobotu 14. srpna 2021 od 12:00 - 21.00 hodin a strávit příjemný den s místními vinaři
již 15. ročník této akce. Vstupenky se prodávají až v den akce od 9.30 hod v pokladně sokolovny. Sklepné 1000,-Kč.

13. 11. 2021 Svatomartinský den otevř. sklepů - za vínem do Rakvic
Přijďte se i Vy přesvědčit v sobotu 13. listopadu 2021 od 11:00 - 19.00 hod. a strávit příjemný podzimní den
s místními vinaři. Vstupenky se prodávají až v den akce od 9.30 hod v pokladně sokolovny. Sklepné 1000 Kč

V Salonu vin ve Valticích proběhlo slavnostní předání plaket vinařům, kteří se dostali se svými víny mezi stovku
nejlepších vín ČR 2021.
Kromě Vinselektu Michlovský se z rakvických vinařů prosadil ještě Radek Foukal s Merlotem oak 2018 pozdní
sběr. Cenu předával hejtman JM kraje Mgr. Jan Grolich.
28
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UKLIĎME RAKVICE
Obec Rakvice se zapojila do celorepublikové akce:
“Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Cílem akce je nejen
uklidit naše okolí, ale i ve společné věci zapojit různé
zájmové skupiny lidí, školy, firmy i jednotlivce.
V sobotu 27. 3. se pod vedením Jana Popovského do
úklidu zapojilo zatím nejvíc dospělých a dětí od vzniku
akce. Jan Popovský je každoročním organizátorem této
akce, za což mu patří veliké: „DÍKY HONZO!“
Počasí nám letos přálo, a tak s dobrou náladou vy‑
razili dospělí i děti z parkoviště pod školou do různých
koutů Rakvického katastru. K dispozici měli pytle na
odpad i rukavice a něco dobrého k zakousnutí a k pití
na cestu. Co je potěšující, tak i přes největší dosavadní
účast se nasbíralo méně odpadu než dříve.
Protože koronavirová situace nepřála sdružování, ne‑
uskutečnila se následně žádná společná akce, která byla
v plánu, ale i tak děti dostaly diplomy, nálepky i cuk‑
rovinky. Nálada byla velmi přátelská a všichni ze své
odvedené práce měli dobrý pocit.
Děkujeme Popíkovi a všem, co mu pomáhali, za vý‑
bornou organizaci, obci Rakvice za dodání pytlů, ruka‑
vic, pití a přistavení a odvoz kontejneru s odpadem.
Dále pak Michale Blažkové za cukrovinky od Pedra pro
děti a Karlovi Salayovi za tisk letáků a diplomů. A velké
díky patří především všem zúčastněným, kteří přispěli
svou rukou k tomu, abychom Rakvice měli zase chvíli
hezké a čisté.
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DĚTSKÝ DEN RAKVICE ANEB CESTA ZA POKLADEM.
V sobotu 5. 6. uspořádala kulturní komise obce Rak‑
vice dětský den s pirátskou tématikou. Zúčastnilo se
téměř 170 dětí, které si zastřílely granátovými koulemi
do plechovek, hledaly námořnické předměty a symbo‑
ly, navlékaly perlový náramek, povozily se na koních či
zaskákaly si na skákacích hradech – pirátských lodích.
U Šutráku si mohly děti dát zdarma zmrzlinu a dostaly
odměnu za splněné úkoly. Vzhledem k hezkému poča‑
sí a vysoké účasti si myslím, že se dětský den vydařil
a chtěla bychom poděkovat všem, kteří se na organiza‑
ci dětského dne podíleli: Janě Procházkové – Zmrzlina
u Šutráku, Daliborovi Průdkovi, penzionu U Ďáblova
kopyta, paní Valové, paní Suchyňové, paní Sindlové, Jir‑
kovi Helešicovi, Soni Průdkové, Tomovi Vlašicovi, Regi‑
ně a Ondrovi Buberníkovým, obci Rakvice a kolegyním
z kulturní komise Michale Blažkové a Lence Foukalové.
Za kulturní komisi Miroslava Klímová.
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ RAKVICE
Vážení přátelé, půlrok je opět za námi, proto bych
rád využil příležitosti a prostřednictvím zpravodaje vás
informoval o činnostech našeho spolku. Přírody a zvěře
v okolí naší obce, se omezení spojená s opatřeními proti
koronaviru zase až tak nedotkla. I z tohoto důvodu pa‑
třil výkon práva myslivosti mezi činnosti, které dostaly
výjimku. Myslivců při lovu se například netýkal zákaz
pohybu venku po 21:00 hodině apod. Naproti tomu
společné aktivity členů spolku, jako například schůze či
společné brigády, byly redukovány na minimum. Aktu‑
ální situace vypadá o poznání lépe, proto by Myslivecká
noc či střelecké závody měly proběhnout. Myslivecká
noc je plánována na 24.7.2021 a střelecké závody (od‑
ložené z důvodu covidových omezení) 21.8.2021.
Ale těžiště myslivosti spočívá spíše v práci se zvěří a
také krajinotvorné činnosti. V tomto směru pracujeme
stále, možná ještě více. Vzhledem k příznivému loňské‑
mu roku jsou stavy srnčí zvěře na vyšší úrovni. Z pohle‑
du mysliveckého hospodaření je tedy nutné pokračovat
v silnější redukci stavů, která byla započata v minulém
roce. U srnčí zvěře lovíme ročně téměř 60 kusů, a když
k tomu přidáme dalších cca. 20 kusů, které se stanou
obětí srážek s motorovými vozidly (o kterých víme) a

Vztah k přírodě a životnímu prostředí
je třeba vytvářet od malička
32

přirozenou mortalitu,
dostáváme se na čís‑
lo blížící se mínus 100
kusů během roku. Pev‑
ně věřím, že srnčí zvěř
udržíme na přijatelných
stavech a nebude se opakovat minulý rok, kdy se i vli‑
vem sucha v začátku jara, objevily škody způsobené
zvěří ve vyšším počtu, než bývá obvyklé a přijatelné ze
strany zemědělců a vinařů. Také u zajíců budeme situaci
samozřejmě pozorně sledovat.
Při této příležitosti bych však rád upozornil na sku‑
tečnost, že často si částečně za škody mohou lidé sami.
Pokud si někdo myslí, že když v okolí vinice či pole vy‑
seká keře a stromy, že tak přinutí zvěř odejít, nemá
pravdu. Je to právě naopak. Zbaví zvěř posledních zbyt‑
ků krytiny a případně potravy, čímž ji definitivně donutí
přesunout se do posledního existujícího úkrytu a živit
se přímo ve vinici či na poli hospodářskými plodinami.
Také zvýšený pohyb lidí (z pochopitelných důvodů) má
na zvěř velký vliv. Zejména srnčí zvěř je vytláčena do
středů polí a vinic a výsledek jejich pobytu na sebe ne‑
nechá zpravidla dlouho čekat. V rámci našeho MS se
těmto problémům snažíme čelit formou spolupráce při
zakládání krajinotvorných prvků, údržbou či doplňová‑
ním stávajících zelení, políček pro zvěř, napajedel, insta‑
lací akustických plašičů apod. A samozřejmě redukčním
lovem. Pokud má totiž zvěř na výběr, je velmi vysoká
šance, že využije k okusu jiné keře či rostliny, než ty
hospodářské. Jenže k tomu často nemá příležitost. A to

Příprava políček pro zvěř
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a v těchto případech byla tři ze čtyř vozidel nepojízdná.
Čtvrté se jen s obtížemi a za doprovodu PČR dostalo
samo do servisu. Jen zázrakem se nikomu nic nestalo.
O vysokých nákladech na opravu se asi není třeba více
rozepisovat. Dbejte tedy prosím zvýšené opatrnosti při
řízení vozidla, zejména v ranních či večerních hodinách.
Přizpůsobení rychlosti může být rozhodujícím prvkem,
který výsledek setkání se zvěří na silnici ovlivní.
Druhým problémem je rostoucí výskyt zvířat (přede‑
vším lišek) s agresivní formou prašiviny. Zákožka svrabo‑

V minulosti realizované výsadby
zeleně jsou pravidelně doplňovány

je potřeba změnit. Jsme v hospodářské krajině a tento
fakt je nutné respektovat, na druhou stranu mi někdy
chybí trocha tolerance k přírodě a zvěři ze strany někte‑
rých zemědělských či vinařských subjektů. A nejen jich.
Dále bych využil příležitosti a upozornil na dva pro‑
blémy, se kterými se v poslední době setkáváme stá‑
le častěji. Prvním z nich jsou srážky vozidel se zvěří.
Vzhledem k tomu, že jsem jednou z kontaktních osob
pro policii, bývám často přivoláván na místo nehody,
abych se o sraženou zvěř postaral. Věřte mi, není to
nikdy hezký pohled. V loňském roce jsem byl několikrát
přivolán i ke srážce osobního vozu s divokým prasetem

Následky střetu vozidla se zvěří
mohou být fatální pro obě strany

Finální fáze prašiviny u lišky - ukončené trápení

vá, která prašivinu způsobuje, patří k nejvíce přenosným
parazitickým roztočům vůbec. Snadno se může přenést
na psy, kočky a dokonce i na člověka. I v tomto případě
dbejte zvýšené opatrnosti při pobytu se svým čtyřno‑
hým přítelem v přírodě. K přenosu může dojít například
pohybem psa v místech, kde se předtím pohybovalo
nakažené zvíře (otěr o keře, či jiný porost). V případě
nakažení je samozřejmě nutné okamžitě vyhledat zvě‑
rolékaře či lékaře. Pro nakažená zvířata v přírodě má
nemoc fatální následky. Pokud byste uhynulé zvíře na‑
lezli, oznamte nález prosím někomu z členů našeho MS.
Kontakty jsou dostupné například na stránkách obce či
klubovně MS.
Závěrem bych rád všem popřál pevné zdraví a dou‑
fám, že se v dohledné době již definitivně vrátí naše
životy do normálu a nebudou se ve větší míře opakovat
omezení, se kterými jsme prožili celý minulý rok.
Radek Švarc
Předseda MS Rakvice
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RAKVICKÝ FOTBAL V OKRESNÍM PŘEBORU
Po nedohrané a zrušené sezóně 20/21 jsme čekali na
rozhodnutí JMKFS, kam nás zařadí a tajně jsme doufali,
že by to mohla být opět I.A.třída. Nestalo se, protože
jsme neodehráli žádné utkání daného ročníku, byli jsme
prvním sestupujícím. Mohli jsme hrát I.B. třídu, ale tato
soutěž není pro hráče asi zajímavá, proto nám nabídky
postupně odmítali. Vzhledem k tomu, že „B“ mužstvo
hraje IV. třídu OFS Břeclav, oslovili jsme hráče tohoto
kádru, že existuje možnost hrát okresní přebor. Hráčům
jsme na schůzce představili realizační tým a naši před‑
stavu o fungování mužstva. Po vzájemné debatě padlo
rozhodnutí, že SK Rakvice 1932 bude mít jedno muž‑
stvo dospělých, které bude hrát okresní přebor.
Realizační tým: Vedoucí mužstva Radek Pátek, trenér
Stanislav Suský, as. trenéra: Víťa Valenta, Kamil Prachař

Hráči: Adam Kubíček, David
Hochman, Denis Valenta, Vít
Valenta ml.,Erik Buzrla, Ja‑
kub Suský, Jaroslav Štěpano‑
vič, Jiří Vajbar, Jiří Jochman,
Luboš Rampáček, Matěj
Zlámal, Miroslav Zelinka,
Pavel Halady, Peter Zi‑
movčák, Roman Průdek,
Tomáš Bravenec, Vít Vyma‑
zal, Lukáš Švásta, Patrik Vajbar,
Jan Darmovzal, Ladislav Kadlec,
Erik Hochman.
Výbor SK Rakvice 1932
zastoupený předsedou Luďkem Zlámalem

ROZPIS ZÁPASŮ – PODZIM 2021
datumy i časy jsou pouze orientační, teprve 1. 7. bylo rozlosování a ještě nejsou nahlášeny změny termínů
So 7. 8.
Ne 15. 8.
So 21. 8.
Ne 29. 8.
So 4. 9.
Ne 12. 9.
So 18. 9.
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17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00

Rakvice - Březí
Kostice - Rakvice
Rakvice - Hustopeče
Ivaň - Rakvice
Rakvice - Nosislav
Vranovice - Rakvice
Rakvice – Moravská Nová Ves

Ne 26. 9.
So 2. 10.
Ne 10. 10.
Ne 17. 10.
So 23. 10.
Ne 31. 10.
Ne 7. 11.

16.00
15.30
15.30
15.00
15.00
14.00
14.00

Bořetice - Rakvice
Rakvice - Hrušky/Prušánky
Podivín - Rakvice
Boleradice/Krumvíř - Rakvice
Rakvice - Křepice
Hlohovec - Rakvice
Březí - Rakvice
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OBEC RAKVICE POŘÁDÁ

V NEDĚLI 29. 8. 2021
OD 14.00 HODIN
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

BRANNÝ
DEN

TĚŠIT SE MŮŽETE NA:
- SOUTĚŽE PRO DĚTI
- HASIČE
- VOJÁKY
- ZÁCHRANÁŘE
- POLICISTY
... A BUDE TAKÉ PĚNA
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OBEC RAKVICE POŘÁDÁ AKCI

DRAKIÁDA
V SOBOTU 9. 10 v 1700 hod.
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

PO SKONČENÍ DRAKIÁDY VYRAZÍME NA
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
ANEB

BROUČKIÁDA
NEZAPOMEŇTE SVĚTÝLKA

(LAMPIONY, BATERKY, LUCERNY)
PROJDEME VESNICÍ DO SOKOLOVNY,
KDE BUDE PŘIPRAVEN PROGRAM
A OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ

RAKVICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Rakvice
adresa: OÚ Rakvice, PSČ 691 03, tel: 519 349 208 | zpravodaj vychází dvakrát ročně
příspěvky jednotlivých jmenovaných autorů jsou v původním znění
odpovědný redaktor: Mgr. Blanka Hrabalová | náměty a připomínky pište na e-mail: zpravodaj.rakvice@seznam.cz
uzávěrka dalšího čísla – listopad 2021 | vydáno v červenci 2021
Grafická úprava a tisk – Stillus s.r.o reklamní agentura Břeclav | náklad 800 ks | zdarma
36
MK ČR E 12932

