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Vážení spoluobčané,

SLOVO STAROSTY
Přeji si, aby schopnost zastupitelů nacházet
společná řešení v zájmu obce vydržela i do dalšího
období. Stejně tak i zájem podívat se na věci
doposud opomíjené.

Martin letos opět na bílém koni nepřijel.
Svatomartinské víno ovšem přivést nezapomněl.
Mladá vína tak v sobotu 14. listopadu na Dny
otevřených sklepů okoštovalo nemálo návštěvníků.
Martinovi absenci sněhové nadílky letos
mimořádně odpouštím. Důvodem je stále
probíhající stavba chodníku na Náměstí, kterou
od počátku doprovází řada komplikací. Pokud
i Mikulášovi s andělem a čertem nebude křupat sníh
pod nohama (a kopýtkem), mohl by být nový
chodník do konce roku dokončen.

Za další dobrou zprávu považuji vaši snahu
v třídění domovního odpadu. Jeho ukládání
na skládkách se neustále omezuje a za několik let
nebude možné vůbec. Třídění je tedy jednou
z možností jak řešit problém s odpadem, kterého
všichni produkujeme stále víc. Nejlépe se vám
dařilo od směsného komunálního odpadu oddělit
ten biologicky rozložitelný. Místo v kontejneru tak
v hnědých BIO nádobách a po té na kompostárně
společnosti Hantály a.s. skončilo pět set tun
materiálu
rostlinného
původu.
Přirozeným
způsobem se tento odpad mění na kompost, který je
vám k dispozici zdarma. Přistavené kontejnery
na mláto během vinobraní se u vinařů také setkaly
s úspěchem.
Dobrou zprávou určitě je i váš zájem
o veřejné dění, hlavně pak o to kulturní.
Všechny letos pořádané akce mě přesvědčily o tom,
že má smysl pokračovat.

Období adventu začalo rozsvícením
vánočního stromku a jarmarkem. Poprvé netradičně
v sobotu. Množství stánků a hezký program
Základní umělecké školy v Rakvicích ochucený
vystoupením ženského sboru z Moravské Nové Vsi
a dětmi ze školy, vytvořily na náměstí příjemnou
předvánoční náladu. Všem, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci pěkného odpoledne
(zvláště pak paní Katce Suchyňové) upřímně děkuji.
Základní škola a Mateřská škola Rakvice se naopak
rozhodla tradici neopouštět, a tak si nejen rakvičané
atmosféru jarmarku mohli v následující čtvrtek
zopakovat. Jestli čtvrtek přijme pozvání soboty
mezi sebe, uvidíme za rok.
Konec roku svádí k bilancování. Nebojte se.
Nebude následovat výčet úspěchů, jak velí současná
doba se svým „pí ár“. Přidržím se raději staré
pravdy o tom, že věci se vždy dají dělat lépe. Malé
ohlédnutí proti času si přesto neodpustím. Ke konci
roku a k Vánocům zvlášť patří troška optimismu.
Zvláště v dnešní napjaté době si proto každé dobré
zprávy cením více, než kdykoliv dříve. Jednou
takovou dobrou je, že zpola nové zastupitelstvo
obce se za více jak rok svého fungování dokázalo
obejít bez zbytečných osobních pří, nepřátelství
a tvrdošíjně prosazovaných názorů bez ohledu
na názory ostatních. To v žádném případě
neznamená, že po celou tu dobu panovala mezi
zastupiteli naprostá shoda. Doposud se ale rozdílné
pohledy na stejnou věc obešly bez projevů, které
mají ke slušnosti a vzájemnému respektu hodně
daleko. To platí i o vztazích mezi starostou a
místostarostou.

Některé investiční záměry se nepodařilo
v letošním roce realizovat či dokončit.
Jen namátkou se jedná o dokončení vozovky v ulici
Svislá, chodníků v ulici Dvorní a Nádražní, výsadba
nové zeleně v parku před školou a v areálu dětského
hřiště u Šutráku, vybudování kanálové vpusti v ulici
Rybářská,
aktualizace
dopravního
značení,
revitalizace Kamenšťáku, oplocení školního
sportovního hřiště a tenisových kurtů. Ve většině
případů je již vyhotovena projektová dokumentace
a čeká se na získání územního souhlasu a následně
stavebního povolení. V jednom případě i nadále
zůstává otazník nad způsobem financování.

2

Milí spoluobčané,
upřímně vám přeji hezké vánoční svátky. Přeji vám
klid k radosti, odpočinku i rozjímání. Snad jen
s poznámkou pro všechny nedočkavce, kteří mají už
nyní připraveny arzenály raketek, dělobuchů
a světlic, aby vydrželi až do silvestra. Pyrotechnická
pouliční představení ke Štědrému dni opravdu

nepatří. Silvestru by naopak všechen ten
pestrobarevný a zářivý doprovod chyběl.
Přijďte se proto 31. 12. na náměstí rozloučit
se starým rokem a přivítat ten nový. Čeká na vás již
tradiční dětský a půlnoční ohňostroj i horký svařák.
Zde na rozdíl od jarmarku o změně termínu konání
na sobotu neusiluji. Poslední den v roce se jeví jako
ideální.
Do roku 2016 vám přeji hlavně zdraví, bez
kterého nelze na nic z toho, co si přejete, dosáhnout.
A také štěstí. Zvláště to, které se koupit nedá a jeho
rozměr neohraničuje cenovka. To štěstí, které umí
někdy rozhodnout, aniž bychom jen tušili, proč
a jak to dělá.
Radek Průdek
Sběrný dvůr v ulici Dolní je v období
listopad - březen otevřen:
středa
1500 – 1700 hod.
sobota
800 – 1300hod

Kulturní
kalendář
2016
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Z práce sboru…

Oddíl Mladých hasičů





zahájení hasičského školního roku a okresního kola celostátní hry Plamen
Podzimní část obsahuje štafetu dvojic a závod požárnické všestrannosti – střelba, topografie,
zdravotní, požární, uzlování, lano. Obsadili jsme 2. místo z třiceti družstev.
připravujeme dárky a program na vánoční besídku
schůzky máme v sobotu 9 – 12 hod.v hasičské zbrojnici.

Zásahová jednotka
K 24. 11. 2015 jsme vyjížděli k osmnácti zásahům v Rakvicích i mimo naši obec.
Zajímavou službou byla požární asistence při filmování české televize ve Vinařství u kapličky v Zaječí.
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.
V čase adventu, Vánoc a novoročních oslav pozor na svíčky, prskavky a pyrotechniku.

Milí přátelé, kamarádi, děkujeme vám za vaši pomoc, přízeň, ale hlavně za to, že jste lidé, kteří mají
srdce na správném místě a za to, že vůbec jste.
To, že jste pro nás něco udělali, není vůbec žádná samozřejmost a už vůbec to není vaše povinnost.
Děkujeme za materiální podporu, či finanční dar. Vaší pomoci si velmi vážíme.
Velké poděkování vám všem.
Přejeme vám klidné svátky a ten nový rok 2016 nechť je oporou pro naše naděje, touhy a sny
o obyčejném štěstí, které si každý z nás bezpochyby zaslouží.
Štafeta
dvojic

Konečný Jaroslav ml. - Velitel JSDHO
Malinová Margita - vedoucí MH

Zahájení hry Plamen 2015 - Drnholec

Závod
požárnické
všestrannosti
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Požární asistence při natáčení
České televize

Podzimní část

Výroba dárků
a příprava
vánočního
programu

Údržba techniky na pobočné stanici

CO SE DĚLO VE ŠKOLCE
Mateřská škola Rakvice
tímto DĚKUJE
paní Pribilové
za mikulášskou nadílku,
firmě Mikro Trading s.r.o.
za vánoční překvapení
a všem rodičům
za spolupráci
a sponzorské dary!

Mikuláš ve školce
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Pojízdné
planetárium
v MŠ
11. 11. 2015

Zemědělské
muzeum
Valtice
„Co na talíř
nepatří“
14. 10. 2015

Vystoupení Vrabčáků
Kateřinská výstava vín Dominant, 20. 11. 2015

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Tvoření z přírodnin
Ve čtvrtek 17. září jsme na naší základní
škole přivítali podzim. Děti se společně s rodiči
zúčastnili akce Tvoření z přírodnin. Vytvořili
mnoho krásných výtvorů např. dýňová strašidla,
hnízdo s ptáčky, ježky, hady. Po namáhavé práci
všechny čekalo opékání špekáčků na školním
hřišti. Nejvíce očekávanou akcí pro děti bylo
spaní ve škole, kterou děti zvládly na jedničku.
Již nyní se těšíme na další vítání podzimu.
učitelky 1. st. ZŠ

Dopravní výchova ve škole
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Dne 17. září měli žáci 4. a 5. ročníku
výuku
dopravní
výchovy,
kde
si
procvičovali
své
znalosti
teoretické
i zkušenosti praktické. Nelehké úkoly
a otázky si pro ně připravili instruktoři
z autoškoly Lednice. Dopravní značky,
semafor, křižovatky, kruhový objezd
některým pěkně zamotalo hlavu.
Jitka Rampáčková

Sběr starého papíru
Dne 24. září proběhl sběr starého papíru,
za který naše škola obdržela částku 17 560 Kč.
Tato částka bude použita jako příspěvek na úhradu
pobytu dětí ve škole v přírodě (Beskydy - květen
2016). Nejlepší sběrači dostali sladkou odměnu.
Další sběr připravujeme na únor 2016. Děkujeme
všem rodičům a prarodičům za dovoz papíru.
učitelky 1. st. ZŠ

Návštěva knihovny Břeclav
Žáci 4. ročníku vyrazili vlakem do Městské
knihovny Břeclav. Paní knihovnice si pro nás připravila
program „Putování pravěkem“, ve kterém jsme
si prohloubili znalosti o dané době. Seznámili jsme se
s českým spisovatelem Eduardem Štorchem, jeho
literární tvorbou i knihou Lovci mamutů. Společně jsme
si přečetli úryvky z knihy a nabyté vědomosti si ověřili
malým testíkem, křížovkou.
Dopoledne v knihovně se nám moc líbilo.
Jitka Rampáčková
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Drakiáda na 1. stupni
K podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků, vždyť je to oblíbená a nádherná zábava pro děti.
1. a 2. třída si radovánky vychutnávala pod školou, žáci 3. a 4. třídy jeli na Stolovou horu – Pálavu. Dráčci
nám skotačili hezky ve vzduchu a děti si užily krásnou podívanou i spoustu srandy.
učitelky 1. st. ZŠ

Prvňáčci v knihovně
V pondělí 16. 11. jsme se šli s prvňáčky podívat do místní
knihovny, kde si pro nás paní knihovnice připravila program
na téma pohádky o písmenkách. Poslechli jsme si ukázky
z různých knih, povídali si o písmenkách a jiných pohádkách
a poté si děti mohly samy vybrat a prohlédnout kterékoliv
knížky. Někteří nám z nich i pár slovíček přečetli.
Jako dárek si každý odnesl Slabikář s pamětním listem a figurku
Jů, Hele nebo Mufa.
V knihovně se nám moc líbilo a děkujeme za připravený
program.
Kateřina Straková
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Příprava na školní jarmark – dílničky ve škole
Stalo se již tradicí, že v předvánočním čase děti
tvoří rozmanité výrobky na školní jarmark.
Žáci 1. stupně
společně s rodiči vyráběli výrobky
ve vánočních dílničkách. I letos pod jejich rukama vznikla
spousta
nápaditých
a
pěkných
výrobků.
Přijďte se přesvědčit a navštivte tradiční vánoční jarmark,
kde si můžete nějaký z výrobků vybrat.
učitelky 1. stupně

Příběhy po „B“
Jan Bartoň – 4.třída
Můj kamarád Zbyněk bydlí na venkově. Říkal
mi, že by chtěl být kouzelníkem.
Někdy jezdí k nám na návštěvu do bytu, který
máme v Přibyslavi. Jednou jsem byl u nich
doma a mají tam krásný starobylý nábytek.
Na dvoře se starají o dobytek. Na zahradě jim
rostou byliny.

Učíme se vyjmenovaná slova
Žáci 4. třídy ve výuce českého jazyka
si stále procvičují vyjmenovaná slova. Doplňují,
opisují, přepisují texty, luští křížovky, vymýšlí
příběhy. Ukázka z jedné pětiminutové práce, kdy
měli použít co nejvíce vyjmenovaných
či příbuzných slov po „B“.

David Peš – 4.třída
Bystrý Zbyšek bydlí v Přibyslavi. Na zahradě
mu běhá kobyla i býk. Má tam ještě starý
příbytek.
V bytě má nádherný nábytek. Zbyšek rád
dodržuje obyčeje. Před bytem mu roste
babyka i několik bylinek. Jeho tatínek Zbyněk
bydlí v Bydžově.
Richard Řezáč – 4.třída
Můj strýc je bystrý. Má doma kobylu
i strašlivého býka. Chtěl by být elektrikářem.
Jel elektriku dělat do Přibyslavi. Potom
do Bystřice i Bydžova. Má i doma krásný
nábytek. Pěstuje i byliny na zahradě.

9

FOTBAL
mužstev: Reprezentace ČR pro Čechy a Moravu,
Sparta Praha, SK Sigma Olomouc, FK Teplice,
FC Zbojovka Brno, FC Vysočina Jihlava
a FC Viktoria Plzeň, která celý turnaj vyhrála.
Na tomto turnaji bylo několik velkých jmen fotbalu,
ať už během celého turnaje nebo při předávání cen.
Bylo nám přislíbeno, že v příštím roce se bude
u nás opět tento memoriál konat a navíc by se u nás
měl hrát celostátní žákovský turnaj Kouba Cup.
Během jara jsme se připravovali na jeden
z nejklíčovějších projektů celé historie českého
fotbalu,
a
totiž projekt
FOTBALOVÁ
(R)EVOLUCE. Účelem tohoto zásahu, do léty
zaběhnutých kolejí, je zejména snaha o zkvalitnění
poskytovaných služeb. Pro nás to znamená, že se
jak registrace nových členů klubu, a tím i FAČRu,
tak registrace nových hráčů, přestupy, hostování,
zápisy o utkání i veškerá fakturace od nové sezony
dělá přes počítač. Nám vznikla povinnost mít
v kabinách přístupný počítač s internetem, určit
jednoho administrátora klubu, který má všechno
na starosti, vyfocení všech našich hráčů
a funkcionářů a zařadit je do databáze. Můžu říct, že
jsme všechno splnili a do nové sezony jsme vešli
s novými pravidly. Začátek nebyl určitě lehký,
protože to bylo nové jak pro nás, tak pro rozhodčí,
ale dnes již můžeme s klidem říct, že se to celé
vyplatilo a určitě celý projet svůj účel splnil. Kdo
by se chtěl podívat, jak celá registrace funguje,
má tu
možnost
na
webových
stránkách
www.is.fotbal.cz.
Během krátké letní přestávky došlo
k několika změnám. Do nové sezony 2015 / 2016
máme přihlášených opět pět mužstev. Mladší
a starší přípravku, hrající okresní soutěž, mladší
trénuje Zdeněk Nasadil a Mirek Zelinka starší. Dále
máme mužstvo mladších žáků, které taktéž hrají
okresní soutěž a trénuje je Zdeněk Průdek, mužstvo
dorostu, hrající okresní přebor, pod vedením Víťi
Valenty a Zdeňka Průdka a „A“ mužstvo, hrající
I. A třídu, které trénuje Karel Bečka.
Přípravu na novou sezonu začala přípravka
druhý týden v srpnu, kdy 21. 8. odehrála starší
přípravka fotbalový turnaj ve Vysoké pri Morave.
Kluci se umístili na 3. místě ze 6 mužstev. 1gól je
dělil od vítězství v celém turnaji po první prohře

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015
V SK RAKVICE 1932
V jarní části sezony 2014 / 2015 jsme měli
pět mužstev. Mladší a starší přípravku, starší žáky,
dorost a „A“ mužstvo. Přípravka byla pod vedením
Mirka Zelinky a Zdeňka Průdka a hrála své zápasy
turnajově. Starší žáky, kteří hráli okresní soutěž
skupinu A, vedl Víťa Valenta, který měl bohužel
úraz a tak byl jeho nástupcem Michal Ruber.
Myslím si, že nám ostudu neudělali, neboť skončili
na 3. místě. Dorost pod vedením Zdeňka Průdka
hrál okresní přebor a skončil na krásném 5. místě.
Horší to bylo s našimi borci z „A“ mužstva, kterým
se jarní část vůbec nevydařila, a sezonu završili,
zaplať pán bůh, nesestupujícím 12. místem, kdy
trénoval Staňa Suský. V této jarní části se na našem
hřišti odehrálo 22 mistrovských zápasů. Sedm „A“
mužstvo, pět dorost, čtyři starší žáci a šest zápasů
přípravky.
13. června jsme na našem hřišti pořádali
mezinárodní turnaj starších a mladších přípravek
za účasti 14 mužstev - Lozorno (SR), Vysoká
pri Morave (SR), Láb (SR), Viničné Šumice,
Zaječí, Velké Bílovice a Rakvice. Mladší přípravka
turnaj vyhrála a starší obsadila 3.misto. Touto
cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům,
kteří se na realizaci tohoto turnaje podíleli. Týden
na to jsme odjeli na turnaj do Lábu (SR), kde obě
mužstva obsadila 2. místa, z osmi mužstev.
Na hodovou sobotu se nám opět dařilo. Starší
přípravka vyhrála Pramos Cup a mladší skončila
na 3. místě. Tímto turnajem jsme zakončili sezonu
2014/2015. Za připomínku stojí, že kluků ročníku
2004, kteří přecházeli do mladších žáků, bylo 12
hráčů narozených ve stejný rok, v jednom mužstvu.
To je v dnešní době hodně (6 hráčů je z Přítluk).
Pro porovnání, ročníky 2000 - 8 hráčů, roč. 20013 hráči, roč. 2002 – 2 hráči, roč. 2003 – 1 hráč
a 2005 – 3 hráči.
Ve dnech 22. – 23. července jsme byli
spolupořadatelé XIII. ročníku turnaje „Memoriál
Františka Harašty“, fotbalový turnaj mladšího
dorostu. Tento turnaj se u nás pořádal již po třetí
(zdá se, že se pořadatelům líbí nejen náš areál, ale
i pořadatelská pomoc při turnaji), za účasti těchto
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s mužstvem z Jakubova 0:3. Ve všech zbývajících
utkání jsme zvítězili. 29. 8. jsme uspořádali mini
turnaj na našem hřišti, za účasti Valtic, Velkých
Pavlovic, Nikolčic a Rakvic, jak mladší, tak i starší
obsadili 2. místo. 28. 9. byla starší přípravka
na turnaji ve Velkých Pavlovicích, kde obsadila
2. místo, když 2x
prohráli s Hustopeči 1:8
a s V. Pavlovicemi 4:6, 2x vyhráli s Hustopečemi
7:4 a s V. Pavlovicemi 5:3. A začala podzimní část
letošní sezony.
Mladší přípravka odehrála
9 mistrovských zápasů.
4x vítězných,
1x
remizovala a 4x prohrála. Má 13 bodů, skóre
60:32 a po podzimu jsou na 6. místě. Starší
přípravka odehrála 9 mistrovských zápasů, kdy 8x
vyhrála a 1x prohrála. Celkově má 24 bodů, skóre
95:41 a momentálně je na 1. místě. Mladší žáci
odehráli 7 mistrovských utkání, z toho 2x vyhráli,
1x remizovali a 4x prohráli se 7 body a skóre 19:24.
Po podzimní části jsou na 6. místě
Dorost – podzimní sezonu jsme zahájili
1. 8. 2015, odehráli jsme pouze jediný přípravny
zápas v Lednici, kde jsme vyhráli 2:1. Oproti loňské
sezoně se kádr dorostu rapidně omladil, přišlo
8 hráčů ze starších žáků, což bylo znát na hře
(přechod
na
velké
hřiště,
nesehranost)
a na výsledcích některých zápasů. Hlavně v úvodu
sezony byl náš herní projev dost špatný, navíc jsme
se trápili v koncovce, a i když jsme dokázali
soupeře přehrát bojovností, nedokázali jsme vstřelit
branku a tomu odpovídaly výsledky prvních
několika utkání. Díky poctivému přístupu
a docházce většiny hráčů na tréninky, jsme se
v dalších zápasech dokázali zlepšit, jak výsledkově
tak i herně. Nejlepší výkon jsme předvedli
v posledním podzimním kole, kdy jsme porazili
na domácím hřišti Sokol Lanžhot 5:0. Doufáme,
že vzrůstající formu potvrdíme i v jarní části sezony
a posuneme se na vyšší příčky v tabulce. Na závěr
bych chtěl ještě jednou hráčům poděkovat za jejich
přístup k tréninkům a zápasům (snad budou
pokračovat) a přál bych si, aby i rodiče a fanoušci
Rakvického fotbalu přišli povzbudit naše kluky
alespoň na domácí zápasy.

David, Kuba David
2000: Valenta Vít, Vajbar Martin,
Hochman David, Dostoupil Jan, Valenta Dušan
2001: Nejez Daniel, Bednařík Dominik,
Kubíček Adam
Výsledky podzimu:
Valtice – Rakvice 4:0, Rakvice – Kobylí/Vrbice
0:1, Mor. Žižkov – Rakvice 3:0, Rakvice –
Krumvíř/Brumovice 2:1 (Průdek Filip 2),
Lednice/Hlohovec – Rakvice 0:0, Rakvice –
Klobouky 3:2 (Soudek Kamil, Stehlík Marek,
Vajbar Martin), Charvatská Nová Ves – Rakvice
3 : 2 (Startilík Marek, Halady Pavel), Velké
Bílovice – Rakvice 3:0, Rakvice – Lanžhot 5:0
(Stratilík Marek 4, vlastní).
V tabulce jsme na 8. místě se skóre 12:17 a 10
body.
„A“mužstvo – v sestavě se zas tak moc
neměnilo. Do brány se vrátil po půlroční odmlce
Jan Strýček, dále přišel na hostování z Velkých
Bílovic Víťa Mádl a z Břeclavi Antonín Horváth,
od kterého, ne jenom nový trenér, Karel Bečka, ale
i všichni okolo, čekali daleko lepší přístup. I když
se mu ze začátku jakž takž dařilo střílet góly, daleko
víc šancí neproměnil a tak jsme se s ním po zápase
v Dubňanech rozloučili. Naši měli skvělý start
v nové sezoně, remizovali
2:2 ve Velkých
Pavlovicích (i když jsme zápas dohrávali v 9
a chytal hráč z pole), potom vyhráli doma se
Šaraticemi 2:1, vyhráli ve Veselí 2:0. Pak přišel
útlum – doma prohra s Lednicí 3:2, remiza
v Břeclavi 1:1, doma remiza s Kyjovem 2:2,
v Dubňanech
prohra
3:1,
doma
prohra
s Ratíškovicemi 4:1. Až zápas v Mikulově nás opět
dostal do kondice a vyhráli jsme tři zápasy
za sebou. V Mikulově 3:1, doma s Dražovicemi 5:1
a v Blatnici 4 :2. Na konec sezony přišel malý
útlum v podobě domácí remízy s Rohatcem 2:2
a vůbec nevydařeném zápasu v Bučovicích, kde
jsme prohráli 2:0. I tak si myslím, že můžeme být
spokojeni (i když někdo není spokojen nikdy),
po podzimní části jsme na 6. místě (nejlépe
z mužstev Břeclavska) s 19 body a skóre 27:24.
Teď nás čeká zimní přestávka a doufáme, že jaro
bude aspoň tak úspěšné, ne-li úspěšnější.
Na konec nám nezbývá než poděkovat všem
hráčům, trenérům, funkcionářům za dobře
odvedenou práci, jak na hřišti, tak i mimo něj.

Hráči:
1997: Soudek Kamil, Stratilík Marek
1998: Stehlík Martin, Brychta Jiří, Vajbar Jiří,
Halady Pavel
1999: Průdek Filip, Minařík Michal, Srbecký
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Děkujeme všem fanouškům, kteří nás přišli
povzbudit, jak na domácí zápasy, tak i těm
co jezdili i na venkovní utkání. A v neposlední řadě
patří velký dík všem sponzorům, hlavně
Obci Rakvice, Obci Přítluky, panu Fabičovicovi
a Alcaplastu a také všem těm, kteří přispěli, ať už
větší nebo menší částkou, darem a nebo třeba jen
pomocí při turnaji pro nejmenší fotbalisty.

A protože se blíží nový rok 2016, tak vám –
nám všem přejeme hlavně hodně zdraví, protože to
je to nejdůležitější, ne jenom pro sportovce, ale pro
všechny.
Těšíme se s vámi opět na jaro na hřišti SK Rakvice
1932.
Za SK Rakvice 1932
M. Blažková, V. Valenta, J. Zelinka
Mladší přípravka
Z leva: Erik Horčic, Matyáš Krška
(Přítluky), Michal Pospíšil, Andreas
Puc, Jakub Nedoma, Pavel Křivánek,
Marek Malata (Přítluky), Marie
Čulenová, Radek Hrdina, Tomáš
Mrkvica a Tomáš Nasadil.
Chybí: bratři Simon a Adrian
Trávníčkovi,
Martin
Bukovský
(Přítluky), David Čapka a Martin
Roháč.
Starší přípravka
Z leva: Erik Hoffman (Starovičky), Libor
Zelinka, Martin Panic (Starovičky),
Lukáš Vala, Filip Konečný (Zaječí),
Alexandr Tetur, Richard, Marek Prchal
(Starovičky).
Chybí: Alex Blažek, Karel Hvížd a Matěj
Nečas.

Mladší žáci
Z leva: Zdeněk Průdek, Tomáš
Bravenec, Michal Trávníček (Přítluky),
Petr Čulen, Vojtěch Nejez (Přítluky),
Matěj Zlámal, Petr Juřena (Přítluky),
Alexandr Tetur, Erik Puzrla, Pavel
Trávníček (Přítluky), Luboš Ludin,
Matěj Nejez (Přítluky).
Chybí: Zdeněk Nečas (Přítluky), Pavel
Polách, Lukáš Průdek, Adrian Krůza.
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Dorost
Z leva horní řada: Vít Valenta (trenér),
Daniel Nejez (Přítluky), Lukáš Průdek,
Kamil Soudek (Přítluky), Marek Stratilík
(Zaječí), Pavel Halady, David Hochman,
Jiří Vajbar, Jiří Brychta, Zdeněk Průdek
(trenér)
Z leva dolní řada: Martin Stehlík
(Přítluky), Martin Vajbar, Jan Dostoupil
(Přítluky), Adam Kubíček, Michal
Minařík,David Srbecký, Vít Valenta
Chybí: Dušan Valenta, Dominik
Bednařík, David Kuba (Zaječí).
„A“ mužstvo
Z leva horní řada: Libor Sláma (Vedoucí
mužstva), Karel Bečka (trenér), Michael
Singer, Vít Mádl, Jan Strýček, Kamil
Vajbar, Michael Ruber, Adam Peš,
Zbyněk Krůza (zdravotník)
Z leva dolní řada: Lukáš Rástočný,
Martin Pátek, Lukáš Tesařík, Lukáš
Švásta, Kamil Prachař, Vladan Prachař,
Jiří Juřena
Chybí: Radek Blažek,
Ladislav Kadlec.

Jan Kadlec,

DRAK
Vysoko si vyletěl drak,
aby věděl, kde je mrak.
Letěl, letěl, dál už nemůže,
čeká, že mu větřík pomůže.
Vítr má hodně práce.
Češe listí v zahrádce.
Profukuje větve stromů,
aby spadlo všechno dolů.
Ale vítr na letiště do Rakvic přiletěl, aby pomohl zpříjemnit nedělní odpoledne dětem, ale i rodičům
při radovánkách s dráčky.
Sešlo se tam více jak padesát rodin – mnohdy celé rodiny nebo jen tatínci, maminky, babičky, sourozenci,
strýci, tety. Prostě kdo chtěl, čas si udělal. Děti běhaly po letišti jako mravenci kolem mraveniště a nad
hlavami se jim proháněli pestrobarevní draci různých velikostí a námětů. Radost malých, ale i rodičů, kteří
si dostatečně vyhráli, se zrcadlila v jejich tvářích. Smutek v očích se objevil, když dráček ne a ne vzlétnout,
přesto, že vítr se snažil, seč mu síly stačily, aby se drakům dařilo létat vysoko a daleko. Jiný se zase
neudržel ve vzduchu a zaletěl si do blízkého kukuřičného pole. Nejeden tatínek musel jít hledat mezi klasy
nezbedného draka. Ty oči, které čekaly, až se táta vrátí, byly plné touhy a očekávání. Ta radost, která
následovala až se drak znovu vznese, neznala konce.
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Hrátky s dráčky zpestřili modeláři se svými letadýlky. Jedno bylo krásnější než druhé.
Jako babička jsem se, se svými vnoučky akce také zúčastnila, ale brzy jsme museli odejít, a tak jsme závěr
akce neviděli. Však pohled na dvacet krásně se vznášejících draků nad letištěm a radostné pobíhání dětí,
stál za to.
Děkujeme organizátorům za pěkné odpoledne.
Miroslava Průdková

INFORMACE Z KNIHOVNY

Do knihovny letos přibylo na 100 nových knižních titulů. Do budoucna s nákupem dalších
samozřejmě počítám. Knihy se snažím vybírat dle aktuálních novinek, abych doplnila a modernizovala
některé ze zastaralých témat, a také se snažím plnit vaše přání.
V příštím roce proběhne kompletní inventura knih. Kdo má tedy knihy půjčené delší dobu, než stanovuje
řád, prosím o jejich vrácení.
Také bych ráda obnovila a doplnila dětské oddělení, které by si to už zasloužilo. A když všechno půjde
dobře, dočkáme se i nového programu k evidenci a výpůjčkám knih.
Také budou během roku probíhat akce pro děti i dospělé, vše se v čas dozvíte. Březen je měsíc knihy,
v říjnu bude opět Týden knihoven a další. V letošním Týdnu knihoven jsem navštívila školku a první stupeň
školy v Rakvicích, kde jsme si s dětmi povídali, jestli a co rádi čtou, kdo jim čte, o knížkách a pohádkách.
Mezi dětmi mi bylo moc dobře a na oplátku jsem je pozvala do knihovny.
Pro úspěch se o prázdninách zopakují i Dílničky pro kluky a holčičky, kde se děti vyřádí při tvoření
různých výrobků. Dne 11. prosince proběhly vánoční dílničky pro děti i dospělé pod vedením p. Sabiny
Nolčové, kde nás mile překvapila nejen účast, ale velmi pozitivní ohlasy. Plánujeme tedy určitě
pokračování, třeba tvoření pro dospělé a nebo velikonoční dílničky pro všechny.
Po novém roce ještě jeden týden proběhne prodej knih „Prodlužte knihám život“ (1 ks za 10 Kč),
stále je z čeho vybírat.
Všechny informace najdete na stránkách knihovny: http://knihovnarakvice.webk.cz/
Kateřina Suchyňová
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Vážení přátelé, spoluobčané,
opět se nám přiblížil závěr roku a já bych se s vámi rád poohlédnul za uplynulými dvanácti měsíci z pohledu
našeho mysliveckého sdružení. Konec roku je dobou hodnocení toho, co se nám v minulém období podařilo
(i nepodařilo), ale také časem plánování aktivit pro rok nadcházející.
Jsem moc rád, že všechny akce pořádané v roce 2015, kterých se účastní i veřejnost, mohu považovat
za úspěšné. V den Myslivecké noci nás sice pořádně strašilo počasí, ale díky návštěvníkům, kteří se
nezalekli dešťových kapek a vytrvali v dobré náladě až do ranních hodin, lze tuto akci považovat
za vydařenou. Na střeleckých závodech nás pro změnu notně pozlobily vrhačky asfaltových terčů, ale i tento
problém se nám jistě do příště podaří vyřešit a opět se sejdeme na naší střelnici v hojném počtu. V tomto
roce jsme se znovu podíleli na spolupořádání zkoušek psů, a i tuto akci lze hodnotit jako úspěšnou.
Organizátoři zkoušek byli s našimi službami opět velmi spokojeni, a dokonce se vyskytla možnost podílet se
na pořádání jedné z nejprestižnějších kynologických akcí, které se u loveckých psů pořádají. Určitě
doporučuji návštěvu takové akce, byť v roli diváka, protože se často jedná o velmi zajímavý zážitek
z pozorování výborné práce psů a jejich vůdců. Na tomto místě bych velice rád poděkoval kolegům
ze sdružení, kteří se na přípravě této akce podíleli, za jejich snahu, přístup a obětavost.

Pro příští rok chceme také pokračovat v započaté snaze o celkové zlepšení životních podmínek zvěře.
Zejména u zvěře drobné, která naši pomoc potřebuje nejvíce. Především výsadbou dalších políček pro zvěř
a hlavně formou spolupráce s obcí při výsadbě trvalé zeleně a tvorbě krajinotvorných prvků na pozemcích
určených pro veřejnou zeleň. Každý strom či keř v krajině je velkým přínosem a zvěř je pak o to méně
nucena hledat úkryt ve vinicích, kde není její přítomnost (zejména v jarním období) až tak žádoucí.
Extrémně suché léto nás také postavilo před problém
zajištění zdrojů vody pro zvěř. Určitá opatření se
provedla už letos, ale určitě ne v dostatečné míře.
Řešením bude pouze systém napajedel s dostatečnou
kapacitou, která budou pravidelně doplňována.
Největší problém bude zřejmě ve vinicích, kde se
přirozené zdroje vody nevyskytují často vůbec
a v době extrémního sucha je zejména srnčí a zaječí
zvěř nucena nedostatek vody dohánět zvýšeným
okusem zelených částí rostlin, ze kterých potřebnou
tekutinu získává. To samozřejmě vede ke zvýšení škod
způsobených zvěří.
Výsadba pod Krefty
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Abychom tomuto byli schopni předcházet, je potřeba úzce spolupracovat jak s vinaři, tak se zemědělci. Před
nedávnem se uskutečnil pokus zabývající se instalací napajedel ve vinicích a vliv jejich přítomnosti na vznik
škod. Výsledky hovořily jasně ve prospěch instalace napájecích zařízení. Zvěř ovšem potřebuje určitý čas,
aby si na tato zařízení zvykla a naučila se je využívat. Zvýšené škody v okolí napajedel nebyly potvrzeny.
Když k tomu všemu připočteme ještě zvýšenou byrokratickou zátěž, kterou nás letos „potěšila“ státní správa,
tak je práce dost a dost. Možná čím dál více. Převod sdružení na spolek či administrativní povinnosti
související se střelnicí nás často zaměstnávaly více, než bychom si přáli. Tento čas jsme mohli věnovat
životnímu prostředí či jiným činnostem souvisejícím s myslivostí. Snad bude nadcházející rok v tomto směru
příznivější.
Nakonec bych rád poděkoval všem, kteří s námi spolupracují či nám v minulém roce nějakým způsobem
pomáhali. A to zástupcům obce Rakvice i některým z řad zemědělců, se kterými spolupracujeme jak
v oblasti tvorby políček pro zvěř, tak i při zajišťování dostatku krmení pro období nouze v zimních měsících.
Také bych při této příležitosti rád popřál všem do nového roku co nejvíce štěstí, zdraví a životní pohody.
Radek Švarc
Předseda MS Rakvice

VINAŘI Z RAKVIC
V sobotu 14. listopadu
opět otevřeli vinaři sklepy
pro milovníky vína.
Letos se prodalo
630 lístků, což je zase
o něco více než loni.
Počasí přálo a akce se
vydařila.
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Vinařské akce Rakvice 2016
Tradiční velikonoční výstava vín
Spolek Vinaři z Rakvic, srdečně zve všechny
příznivce a milovníky vína na tradiční košt, který se
koná v sále sokolovny v neděli 27. 3. 2016 od 10
hod. K ochutnání budou stovky vzorků
od místních i okolních vinařů a vinařských firem.
Zahraje cimbálová muzika.
Bodování vzorků proběhne v pátek 18. 3. od 17.00
hod. tamtéž.

Otevřeno na rakvické hody a v období prázdnin
24. 6. – 4. 9. 2016, vždy úterý až neděle.
Sklep se nachází přímo na Velkopavlovické vinařské
stezce.
Festival otevřených sklepů - Rakvice,
Přítluky, Zaječí, Hustopeče a Starovice
(Svatomartinský den otevřených sklepů
je jednou za 4 roky součástí Festivalu 5-ti
vinařských obcí)
Spolek Vinaři z Rakvic, srdečně zve všechny
příznivce a milovníky vína do vinařské obce Rakvice
na Festival otevřených sklepů, který je již po druhé
součástí 5-ti vinařských obcí.
Rádi bychom Vás provedli po místních vinných
sklepech, kde ochutnáte vína s nezaměnitelným
rukopisem jednotlivých sklepmistrů a pozvolna
u skleničky dobrého vína načerpáte jedinečnou
atmosféru rakvických sklepů. Přijďte se i Vy
přesvědčit o víkendu 12. – 13. listopadu 2016
a strávit příjemné okamžiky s místními vinaři.

Den otevřených sklepů - za vínem
do Rakvic
Spolek Vinaři z Rakvic, srdečně zve všechny
příznivce a milovníky vína do vinařské obce Rakvice
na již 10. ročník akce Den otevřených sklepů. Rádi
bychom Vás provedli po místních vinných sklepech,
kde ochutnáte vína s nezaměnitelným rukopisem
jednotlivých sklepmistrů a pozvolna u skleničky
dobrého vína načerpáte jedinečnou atmosféru
rakvických sklepů.
Přijďte se i Vy přesvědčit v sobotu 30. dubna 2016
od 11:00 - 19.00 hodin a strávit příjemný den
s místními vinaři.

kontakt:
Vladimír
Minařík,
602450053,
vinarizrakvic@seznam.cz, www.vinari-rakvice.cz

VINOTÉKA - za vínem do Rakvic
Spolek Vinaři z Rakvic zve všechny milovníky vína
do vinařské obce Rakvice na ochutnávky vín
rakvických vinařů v otevřeném obecním sklepě pod
sokolovnou "VINOTÉKA".

SENIOŘI A SVAZ POSTIŽENÝCH
Litovel - Loštice
Přečteme-li tato slova, vybaví se mnohým známý, dlouholetý pivovar, kde se dobré pivo vaří. V Lošticích
zase dlouhodobě dobré tvarůžky tvoří.
My, senioři jsme se tam vypravili a byli jsme mile přijati, podrobně seznámeni jak s historií, tak se
současností zdejšího provozu. Prohlídka prostor byla jedinečná a ochutnávka celého sortimentu vyráběných
piv byla v krásné degustační místnosti. Pivo teklo z deseti píp a my koštovali, co hrdlo ráčí. Tak si labužníci
tohoto pěnivého moku dopřáli krásný zážitek a pošimrali si své chuťové pohárky. Všichni jsme si nakoupili
dárkové balení piv a rozjeli se po Litovli, která je protkána šesti rameny řeky Moravy. Ty dávají Litovli
specifický ráz, a proto se jí říká také Hanácké Benátky.
Po obědě jsme odjeli do Loštic. Tady jsme navštívili muzeum loštických tvarůžků a zhlédli krásně
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zpracovanou dokumentaci ve formě pohádkového příběhu o vzniku, rozvoji i současném stavu závodu.
V závodní prodejně jsme si prohlédli, co vše se dá vyrobit a také nakoupili k ochutnání.
Plni dojmů a nových poznatků jsme se všichni uspokojeni vraceli domů.
Děkujeme členům výboru za velmi kvalitní zajištění a vedení zájezdu až do samého závěru.
Za kulturou
To jsme se vypravili na divadelní představení „Divá Bára“ do Boleradic. Hra byla velmi krásně zpracovaná
a byla obsazena spoustou mladých, amatérských herců, kteří podali velmi dobrý výkon.
Další krásné odpoledne jsme prožili mezi harmonikáři v Horních Bojanovicích, kteří nás vtáhli do své
radostné hry a zpěvů. Sál byl plný hostů a zpíval s nimi
jednu píseň za druhou. Mile jsme byli překvapeni účinkujícími z Rakvic. Patří jim velké uznání a dík za milé
přijetí na jejich akci. Tuto akci pořádala paní Šubíková Mirka, Milka Zlámalová, Mirek Osička a jejich
přátelé. Akce se také zúčastnil Květoš Ludin a Jožka Kovač. Přes všechnu trému, kterou měli, hráli a zpívali
pěkně.
Vystoupení byla velmi hezká, poutavá a nabádala ke zpěvu. Zpívalo se až do pozdních večerních hodin.
Poděkování patří také našemu veselému a zpěvavému spoluúčastníkovi, panu Charvátovi, který při zpáteční
cestě v autobuse předzpěvoval jednu píseň za druhou. Zpěvavá nálada nás tedy provázela až do samého
konce. Byly to hezké a zdařilé akce. Už se těšíme na zájezd do Vídně.
Zapsala Miroslava Průdková

JEZDECKÝ KLUB
Naše zvířátka byla k vidění i na obecním
Adventním jarmarku, koníci, kozičky a ovečky,
dělala kulisu pod vánočním stromkem, kde si je
prohlížely děti.

Letošní rok pro nás nebyl nějak zvlášť
výjimečný. Naši koníci stárnou, na tom nic
nezměníme a na výstavách již větší úspěchy
nemáme. Sice potomci našich koní úspěchy mají,
ale to jsou již jiné oblasti, pro nás dost daleko.
Proto dáme nyní větší šanci mladým, aby uplatnili
své jezdecké zkušenosti v praxi na menších
závodech. Tak budeme doufat, že se jim bude dařit.
Přesto máme něco nového a to přírůstky
v podobě malých koníčků – kobylek mini horse
Rachel a Honey Diablo.
Jak se to dozvěděly děti z Mateřské školky, stavily
se při procházce si je pohladit. Paní učitelky jim
udělaly pěkné fotečky, které jsou na stránkách MŠ.
Letos jsme měli také pěkné výsledky na drezurních
závodech, kdy se naše členka Věra Konečná na koni
Grant umístila na předních místech ve vyšších
soutěžích.
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Na příští rok plánujeme, kromě menších závodů,
na jaře „Sranda odpoledne s koníkama“, kde budou
ukázky na koních a menší soutěže. Jste všichni
srdečně zváni, snad se pobavíme třeba
i zasportujeme. Dále si děvčata plánují obnovit
průvod obcí na ukončení prázdnin v maskách
na koních.
Těší mě, že v dnešní době plné obav, aby našim
koníkům nikdo neublížil, tak se k nim občané
chovají moc pěkně. Děkujeme za dárky, v podobě
suchého pečiva, ovoce a mrkve, které nacházíme
u vrat penzionu.
Jsme rádi, že mají lidé zvířátka v oblibě a proto,
kdo má zájem, se může se přijít podívat, stačí dát
vědět.
Přejeme všem pěkné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší do nového roku.
Za JK Rakvice
J. Nachtigalová
P. S. Kdo má zájem o koňský hnůj, po domluvě naložíme i větší množství nakladačem.

KOHO? ČEHO? 2
Příjmení a přezdívky
Jedním ze zdrojů informací o dřívějších, v obci obvykle používaných příjmeních mohou být soupisy
držebností a povinných dávek poddaných, které dával sestavovat buď stát, nebo vrchnost. Stát nechával
zakreslovat a sepisovat pozemkový majetek pro vyměření pozemkové daně v katastrech (toto slovo má ještě
i druhý význam, jímž se označuje území obce). Vrchnost zapisovala svá užitková práva s pozemkovým
majetkem a povinnostmi poddaných do zvláštních knih, kterým se říkalo urbáře. Ve druhé polovině 19. stol.
přibyl ke katastrům a urbářům další, daleko podrobnější a přesnější informační zdroj pro náš účel, jímž jsou
pravidelně prováděná sčítání lidu; jedná se o statistické soupisy veškerého obyvatelstva podle
demografických, sociálních a ekonomických znaků. Na základě všech uvedených pramenů lze sestavit
trojici časových přehledů o jednotlivých rakvických příjmeních, a dnešní obyvatelé si tak mohou ověřit, kdy
se jejich mužští předkové poprvé objevili v Rakvicích.
Konkrétní jednotlivci a mnohdy i celé obyvatelské skupiny dostávali vedle náležitého jména nebo
jako přídavek k němu rozličná bližší označení. Takováto přízviska trefným, přiléhavým, škodolibým, někdy
až hanlivým a urážlivým způsobem předkládala nebo zveličovala nějaký zvláštní znak, podobu, vlastnost,
zlozvyk a další, často rafinovaně vymyšlené charakteristiky. Některé z takových přezdívek, ba takřka
nadávek byly známy jen v užším kruhu, jiné získávaly obecnější uplatnění a téměř nahrazovaly přináležející
jména. Platilo to mj. i u nejstarší přezdívky, kterou uvádějí rakvické obecní účty z 18. stol.: tehdy
spoluobčané komusi ze svých řad říkali Vřititma podle jím často užívaného hrubého přirovnání „tma jak
v řiti“.
Rakvická příjmení v zrcadle evidenčních pramenů
1648-1700
Andrgas. - Benešovský, Brožek. - Cabal. - Čebínský, Čech, Čížek. - Damborský, Doškař. - Ermler. - Filip,
Fintajsl, Foukal, Frkaš. - Grabec, Gross. - Hádl,Hajda, Hatlák, Hergot, Hrdlička, Hřibovský. - Charvát. Janeček, Ježek, Jindra. - Količínský, Kozlovský, Kraus, Krčka. - Liščák. - Máčal,
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Machač, Maršálek, Medek, Meza, Mikulička, Minařík. - Nesvadba. - Obhlídal. - Pastorek, Pavlíček, Pelikán,
Polák. - Roučka. - Řezáč, Řihák. - Samson, Sekavec, Sekerka, Semlar, Sender, Slavík, Slunce. - Šam,
Šilhorn, Škeravský, Šolek, Šťáva, Štefka, Švec, Šupina. - Ťapal, Tureček. - Vimperka, Vypíral, Vysoučík. Zemrálek. Rozhraní 18. a 19. stol. Bečička, Bedlivý, Bednařík, Benda, Blanař, Bravíček, Buchta, Burian. Cabal, Cejnar, Cibula. - Dudek. - Filípek, Fintajsl, Forejt, Foukal. - Gargula. - Hádl, Hajda, Hanáček,
Hanák, Havlík, Havránek, Hejdyš, Henkapl, Herauf, Hlávka, Holub, Hrabica, Hrdina, Hrdlička, Hubáček,
Hudeček, Hycl. - Chmelař, Chrástek. - Ilčík. - Jašek, Jelínek, Jílek. - Kaďůrek, Kamenský, Kincl, Kocourek,
Koláček, Konečný, Korčák, Kožický, Krčka, Krhák, Krůza, Křivánek, Kříž, Kučera, Kuchyňka, Kvasnička,
Kynický. - Línek, Lukeš. - Macinka, Máčal, Machač, Malík, Maršálek, Medek, Mička, Minařík, Miták,
Mrázek, Musil. - Nečas, Novák, Novotný. - Obhlídal, Ochman, Okřasa, Osyka. - Páleník, Pavlíček, Pavlík,
Pinkava, Podlucký, Pohanka, Poláček, Pondělka, Pospíchal, Pospíšil, Procházka, Průdek. - Rešlicher, Režný,
Richter, Roháč, Rokyta, Rozsypal, Ryšánek, Ryšavý. - Řezníček. - Sedka, Skácel, Slak., Spivák, Stehlík,
Suchyňa, Svozil. - Šábl, Šelle, Školuda, Škrobák, Šmída, Šťáva, Štefka, Štork, Štrych, Šulc, Šupina, Švásta.
- Tetur, Tichý, Tureček. - Vajbar, Vavřinec, Veverka, Vranovský, Vyroubal. - Zahrádka, Zahradníček,
Zapletal, Zelinka, Zemrálek, Zinberis, Zinter.
1848-1914
Adamec, Adámek, Antoš. - Barteček, Bartoněk, Bartošic, Bařina, Bauch, Bauman, Bečička, Bedlivý,
Bednařík, Belech, Beránek, Berger, Beringer, Berka, Berounský, Bezkyda, Bezoušek, Bílek, Binovský,
Birnbaum, Blažek, Bobr, Böhm, Borovička, Brhel, Brož, Březina, Bučňák, Buchta, Bukáček, Burian,
Burýšek, Bystřický. - Cabal, Cibula, Coufal, Cvrček, Cyprián. - Čechák, Česal, Čížek. - Damborský, Daniel,
Derka, Dobrovolský, Dohnal, Doležal, Dolníček, Domanský, Dospěl, Dostál, Doubek, Doubrava, Dregárek,
Drhel, Dubinšík, Duda, Dudek, Duhovský, Duchanský, Dusík, Dvořáček, Dvořák. - Fentl, Ferbar, Fiala,
Fibich, Fic, Filípek, Filla, Fintajsl, Fišer, Formánek, Foukal, Fousek, Fráňa, Frolec, Frýbert, Frydrich. Gajda (pozd. Hajda), Gebhard, Gefaller, Gertler, Gréger, Grundai, Grůza (pozd. Krůza). – Hádl, Hádlík,
Hajda, Hájek, Halamka, Haman, Hanák, Hanzlík, Hasík, Haška, Hatlák, Havlík, Havránek, Hégr, Hejný,
Herauf, Herzán, Hlaváček, Hlávka, Hlinecký, Hluchý, Hnát, Hnilička, Hodinář, Hochman (dř. a také pozd.
Ochman), Holeček, Holub, Horáček, Horák, Hrabec, Hrazdil, Hrdina, Hrdlička, Hromádka, Hrubý. Hřiba,
Hubáček, Hudeček, Hýbl, Hycl, Hynšt. - Charvát, Chlup, Chmelař, Chrástek. - Ilčík, Ingr. - Jachaň,
Jáchymek, Jakobis, Jakůbek, Jambor, Jandásek, Jánošek, Janský, Jaroš, Javorský, Jílek, Jiříček, Jung, Juras. Kadlec, Kaďůrek, Kališ, Kalman, Kalvoda, Kameníček, Kamenský, Káňa, Karl, Klimeš, Klodvig, Kocourek,
Kohn, Koláček, Konečný, Kopal, Kopiště, Kopřiva, Korčák, Kořínek, Kovalovský, Kovařík, Krčka, Krejčí,
Krejčiřík, Krepčík, Kristen, Krmíček, Krůza, Kružík, Křivánek, Kubíček, Kučera, Kuchyňka, Kunst,
Kvasnička, Kynický. - Lang, Langer, Laníček, Lehký, Lob, Lukášek, Lukeš, Lurbauer. - Macinka, Máčal,
Mahovský, Machač, Mahalínek, Malinka, Malý, Mareš, Mariánek, Markl, Maršálek, Maťák, Mátl, Matura,
Medek, Menšík, Měřička, Michlovský, Michna, Mikeš, Miklík, Mikulič, Milím, Minařík, Miták, Moudrý,
Mrázek, Mrkvica, Müller. - Navrátil, Nečas, Nejedlík, Němec, Něníček, Nesvadba, Nešpor, Netopil, Nič,
Nosál, Novák, Novotný. - Obhlídal, Ochman, Olšanský, Olšina, Opršal, Orálek, Osička, Oslzlý, Osolsobě,
Ovesňák, Osyka. - Pacal, Padalík, Pajůrek, Papež, Patka, Pavlíček, Pavlík, Pazderka, Pelikán, Peš,
Petrovský, Petrucha, Pihora, Pichler, Pinkava, Plechatý, Plotnárek, Pohanka, Pohl, Polák, Polášek, Polínek,
Pondělka, Pospíšil, Procházka, Prokeš, Průdek, Prudík, Přemyslovský, Ptašovský. - Rampáček, Rathauský,
Rejentík, Remeš, Režný, Richter, Roboš, Roháč, Rosek, Rotter, Rozsypal, Ruis, Růžek, Rychecký, Ryzý. Řezáč, Říha. - Salajka, Salášek, Sindl, Skácel, Skrýval, Skusil, Sladký, Sláma, Smutný, Soukup, Spilka,
Spinder, Spitz, Stančák, Stehlík, Stodůlka, Stojan, Straka, Strnad, Struška, Strýček, Studňař, Studnička,
Suchánek, Suchyňa, Svoboda, Svozil, Sysel. - Šábl, Šafařík, Šašvata, Šelle, Šemora, Ševčík, Šindelný,
Širúšek, Šiška, Školuda, Škrla, Šlancar, Šmahovský, Šober, Šorček, Šoupal, Šrot, Štefka, Štolinger, Štork,
Šubrt, Šulc, Šupina, Švarc, Švásta. - Tannert, Tatárek, Tesárek, Tetur, Tichý, Tlustý, Trávník, Trunda,
Tureček. - Urbánek. – Vácha, Vajbar, Valčík, Valda, Valenta, Valůšek, Vařák, Vašek,
Vávra, Veverka, Vlach, Vodička, Vojta, Vomela, Vozka, Vranovský, Vrbecký. - Wallner, Weiss,
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Weisskopf, Wolf. - Zábranský, Zahradníček, Zach, Zapletal, Zdražil, Zdražilek, Zedník, Zelinka, Zelka,
Zemrálek, Zezula, Zima, Zlámal. – Žďárský.
Některé z mnoha před časem užívaných přezdívek
Individuální přezdívky žen
Bláznivá Kača, Čagra, Groniga, Haknkrajcka, Šavla aj.
Individuální přezdívky mužů
Bača, Bachmač, Benzínek, Bičišvihlo, Bubiko Mikádo Kozí Pírko, Bubla, Cibéb, Čerňoch, Čiča, Deml,
Duša, Dychač, Džber, Grmola, Gula, Hitlér, Hrcek, Huzenka, Jagoš, Jantarová Špička, Ježišek, Kabrňák,
Kaďúr, Katolik, Kohútek, Lenin, Maďar, Machara, Moča, Mokroš, Móric, Múčka, Ogara, Pacula,
Pancéřová Pěsť, Pětichlup, Pitora, Poplatnik, Poštulka, Prsňál, Pupuk, Pusenka, Rasa, Říman, Sklinkař,
Skocík, Suchá Řiť, Sukňař, Škubica, Šňúrka, Šúfle, Trapič, Vagásek, Világoš, Zahradnik, Zámečnik aj.
Hromadné přezdívky
BilovičtíTeloši, pavlovičtí Košťáli, podivínští Tvarůžci; přítlučtí Němci nebo zaječštíSajsli; Rakvičákům
jejich sousedé naznali jméno Kozli, oni sami se mezi sebou častovali a přezdívali nanejvýš podle částí
dědiny, tedy Dolňáci, Horňáci, Pastušáci anebo Trkmaňáci.
Ctibor Nečas

PŘIŠLI JSME NA SVĚT
Terezie Hrdinová

Anna Švarcová

Kristián Burg

Josef Antoš
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Alexander Potrecz

Sabina Vajbarová

Miroslav Hutter

Zvířecí sněm
Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: "Co pro tebe znamenají
Vánoce?"
Veverka odpověděla: "Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený
spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda."
Liška se připojila se svou představou: "Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá
pečená husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly. "Do řeči se jim vložil
medvěd: "Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vánočku!"
Slyšet se dala také straka: "Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící
šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit. "Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: "Vánoce
dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!"

A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: "Vole, zbláznil ses? Vždyť na
Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?" Vůl se zastyděl, sklopil
velkou hlavu a zabučel: "A vědí to vůbec lidé?"
(Bruno Ferrero -http://vanoce.webgarden.cz/rubriky/pohadky-povidky)
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FARNOST RAKVICE

AŽ ZACINKÁ ZVONEČEK

V naší farnosti více jak rok působí
p. Slavomír Bedřich, bydlí na faře
v Podivíně. Spravuje také Ladnou a Přítluky.

Připravíme dárečky, nakoupíme kapříka,
všude bude hojnost, ať nikdo nenaříká.
Přineseme stromeček, zavěsíme jmelí,
děti už jsou z čekání celí rozechvělí.

Kontakt: rkfpodivin@email.cz
Telefon: 608 250 229

Andělé už přáníčka všechna posbírali,
aby nám všem pod stromečkem radost udělali.
Společně si koledy také zazpíváme,
každý rok se na Vánoce hodně těšíváme.

Mše svatá je každou neděli
v 8.30 hod.
Aktuální informace na:
http://www.farnostrakvice.cz/

Když zvoneček zacinká, dětem dech se tají,
roztřesenou ručičkou dárek otvírají.
Tolik něhy, tolik štěstí na tvářích jim září,
nejkrásnější je období, kdy na Ježíška věří.

Vánoční bohoslužby:
24. 12. 2015 – Štědrý večer –
ve 20 hod.
Při mši svaté zazní koledy
smíšeného pěveckého sboru
RAMUS.

(Miroslava Průdková)

25. 12. – 8.30 hod.
27. 12. – 8.30 hod.
Po mši svaté zahrají děti, které
navštěvují náboženství, scénku:
V Betlémě není místo.
Náboženství vyučujeme v prostorách
fary a letošní rok navštěvuje
náboženství 16 dětí.
4 předškoláčci, 8 dětí od 1. do 3.
třídy a 4 děti 4-5. třída.

NA CO O VÁNOCÍCH NEZAPOMENOUT?
Ani při všech těch vánočních starostech a radostech,
při světle vánočních svíček a dětských očí, bychom
neměli na něco zapomenout:
Krista.

o Vánocích se po celém světě slaví narození Ježíše

Tehdy před dvěma tisíci léty vstoupilo do lidských
dějin něco zcela zvláštního, vzácného, jedinečného - jako
výzva celému lidstvu.
I naše letošní Vánoce by měly být něčím vzácným,
zvláštním, byť se v našem životě opakují už kdoví
po kolikáté.
(Zpracováno podle knihy Zdeňka Matějčka: „Co, kdy a jak
ve výchově dětí“, kterou vydalo nakladatelství Portál)
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