RAKVICKÝ ZPRAVODAJ
Zpravodajský čtvrtletník obce Rakvice
červen 2017

Den otevřených sklepů
Hody 2017
Léto a prázdniny 2017
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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
nervy drásající vládní krizi máme úspěšně za sebou a tak se s úlevou můžeme věnovat
nadcházejícímu letnímu období. Do podzimu, kdy nás čeká další nervák v podobě parlamentních
voleb tak máme příležitost užít si pokud možno klidných a dlouhých slunečních dní, výletů i
dovolených. A školáci samozřejmě také prázdnin. Toto příjemné období jako
každý rok začne hodovým veselím, které začne už po třetí předhodovým koncertem v parku
před kostelem.

Ve dvoře Sokolovny, dějišti tradičních rakvických hodů, byla dokončena úprava okolí taneční
plochy. Došlo tak k pohledovému sjednocení obou protilehlých stran dvoru a také k vytvoření
místa pro příjemné posezení ve stínu kaštanů. A protože na hody bývá obvykle velké horko,
pokud ovšem zrovna neprší), možnost uniknout z dosahu slunečního žáru jistě potěší. Letos to
ještě nebude tak úplně ono. Vysazená tráva, byť je ve svém růstu podporována hnojením, nestačí
do hodů vytvořit souvislý a hlavně hustý trávník. Také byla odstraněna vnitřní výplň zábradlí
v muzikantské búdě pro lepší vzájemný kontakt vystupujících s publikem.
Vybudované záchytné parkoviště za sběrným dvorem umožní odstavit svá auta na bezpečném
místě nejen rybářům ale všem návštěvníkům Šutráku. V případě potřeby , třeba když se na hřišti
bude hrát prvoligové utkání ve fotbalu, poslouží i návštěvníkům sportovního areálu.
Navíc se smysluplně využil pozemek, který pro zemědělskou činnost není příliš vhodný. Vedou
pod ním inženýrské sítě.
V těchto dnech dojde k vydání stavebního povolení na stavbu chodníku v ulici Luční.

Nová cesta pro pěší povede od přechodu pro chodce před cukrárnou až k penzionu Janami.
Samotná stavba chodníku může začít až těsně před dokončením nové plynové regulační stanice
umístěné hned vedle penzionu. Důvodem je zabránění kolize obou staveb.
Plynaři po dobu své stavební činnosti znemožní průjezd ulicí U Měšťanky a proto práce na
stanici začnou až o prázdninách, kdy provoz kolem školy ustane.
V polovině dubna byl proveden průzkum intenzity dopravy na silnici III/42115 mezi Rakvicemi a
Přítlukami. Výsledky tohoto průzkumu, spolu s posudkem technického stavu samotné komunikace
budou použity během dalšího jednání s Odborem dopravy MěÚ Břeclav a
Policií ČR o zákazu těžké tranzitní dopravy, která stále více zatěžuje obě obce.
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V květnu tohoto roku obohatila edici „Z historie Rakvic“ další kniha. V ní se na více jak sto čtyřiceti
stranách věnuje její autor, pan Miroslav Vajbar rakvickému rodáku a starostovi Eduardu Kornyšlovi.
V knize najdete kromě již známých skutečností i dosud ty nepublikované. Text je doplněn množstvím
dobových dokumentů a fotografií. Za mravenčí práci při odkrývání historie Rakvic panu Miroslavu
Vajbarovi děkuji.
U příležitosti osmdesátého výročí úmrtí prezidenta T.G. Masaryka se v sobotu 16. září rozhoří v
Lánech a na několika málo dalších místech naší republiky „Masarykova vatra“.

Díky spolupráci s panem Františkem Trávníčkem z ČsOL Valtice bude jedna taková hořet také
v Rakvicích.
I když období první republiky nebylo zdaleka tak dokonalé , jak se dnes všeobecně tvrdí, připomínka
vzniku samostatného státu spolu s vlastenectvím Čechů, Moravanů a Slováků má velký význam.
Zvláště v dnešní době, kdy dochází k postupnému oslabování naší státní suverenity. A symbolem
tehdy nabyté samostatnosti byl a bude prezident Tomáš G. Masaryk. Ve stejný den si připomeneme i
další postavy historických událostí z období kolem první světové války a těsně
po ní -Rakvické legionáře. Kniha o nich, „Legionářští bráškové Rakvic“ bude veřejnosti představena
v obecní galerii. Ještě před tím dojde k uložení urny legionáře, řídícího učitele a osobnosti rakvického
společenského života pana Bohumila Horňanského a jeho manželky na místním hřbitově. Po
osmdesáti letech se zpět do Rakvice vrátí člověk, který se významně zasloužil o stavbu rakvické
měšťanky, kterou až dosud prošlo několik generací školáků a školaček. Člověk, kterého hluboce
zasáhla tragédie školního výletu a jednou pro vždy poznamenala jeho život. Vrátí se ke svým dětem,
které ho opustily v okamžiku, kdy i díky jemu byly radostné, veselé a šťastné.

Přeji vám všem příjemnou hodovou zábavu, zajímavé výlety, klidnou dovolenou a hezké prázdniny. To
vše bez nehod a se šťastným koncem.
Radek Průdek
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HISTORIE
RAKVICE KDYSI A DNES
Přinášíme další pokračování. V minulém čísle zpravodaje jsme Vám představili
internetovou stránku, kde se shromažďují staré fotografie z Rakvic. Stále
platí, že můžete přidávat příspěvky sami, nebo přinést staré fotografie do
knihovny, kde Vám je pomůžou zpracovat a umístit na internet. V každém
dalším čísle zpravodaje bude uveden výběr, a na všechny fotografie se
můžete podívat zde:
https://www.facebook.com/Rakvice-kdysi-a-dnes1241891182562154/?fref=ts
U některých fotografií nemusí být popsány všechny osoby, protože fotografie
jsou buď velmi staré, nebo už nejsou pamětníci. Pokud byste někoho poznali,
můžete připsat informaci přímo na facebook, nebo zašlete email na
NecasovaEliska@seznam.cz.
Děkujeme za všechny příspěvky.
Eliška Grégerová

Rodinný archiv paní Marešové,, Praha
rodačky z Rakvic, roz. Foukalové

Sběrna mléka u Adámků za první republiky

Září 1940 - Anna Bartošicová,Anna
Jáchymková,Božena Švarcová, Růžena
Nálezná.
Přispěl Rostislav Jáchymek

dolní konec, pod hospodou U Průdků,
přispěla Yvona Kadlecová

Rakvičtí muži, první zleva pan Mach, poštˇák

průvod od Nádraží - přispěla Yvona Kadlecová

Nová ulice - přispěla Yvona Kadlecová

Vaříme knedle... příprava hostiny na svatbu
přispěla Yvona Kadlecová

Stojící zleva: návštěva z Rakouska, Gita Konečná (Hirlukšová), Jaroslav Konečný,
Melanie Hřibová, Mirek Hanáček, Vlasta Horáčková, Toman Horáček, Alena
Frýbertová (Hégrová) Jaroslav Malinka
spodní řada: Havel?, Josef Konečný, Václav Minařík, Antonín Straka, Miloš Veselý,
Václav Veselý
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Čech, deník, 17.04.1912

Vinařská škola z roku 1901
a článek
„vzorný vinohrad“

Salzburska kronika
Deník, 29.05.1936, titulní strana o tragédii Rakvic, preklad
Břeclav, 26.05.1936
Dnes dopoledne podnikla obecná škola Rakvice v politickém okrese Hustopeče výlet na
Palavu u Nových Mlýnů.
Školáci museli přejet prámem přes rozvodněnou Dyji.
Přitom školáci z pramice spadli do vody. Podle hlášení policejní služebny se utupilo 17
školáků.
Podél břehů Dyje po Břeclav byly zahájeny okamžitě pohotovostní opatření, aby byly
utonulé děti vyzvednuty.
Praha, 26.05.1936 k otřesnému katastrofickému neštěstí dnešního rána výletu školních
dětí na ramenu řeky Dyje byly československému tisku hlášeny svědectví očitých svědků
následující detaily: 106 žáků obecné školy Rakvice, vesnice v politickém okrese Hustopeče
podniklo školní výlet na Palavu. S veselým smíchem opustily děti na 8 povozech jejich
domovy.
V romantickém údolí řeky Dyje musely vozy přes kvůli deštˇům vzdutou Dyji.
První 2 vozy malých výletníků se bez úhony dostaly na druhý břeh Dyje. Nyní měl přejet 3.
vůz, který přivážel žáky 4-5 tříd.
Vesele naladěné děti dalšího vozu nemohly nedočkavostí vydržet a skočily z vozu na
prám, na kterém již kromě dětí měl svoje místo 2 koně s vozem a byl značně přetížen.
Sotva se prám od břehu pohnul, protože byl jednostranně zatížen, začal se naklánět..
Uprostřed řeky, která měla kvůli vysokému stavu vody hloubku 8 m se lodˇpotopila a
začal nepředstavitelný zmatek.
Silný proud strhl děti, také vůz s vozkou a spřežením do vody. Některým dětem se
podařilo zachytit se lana a mohly si s vypětím všech sil zachránit život.
Převážná část dětí byla stržena proudem a nesena dravou řekou. Neuvěřitelná tragedie,
která se odehrávala ve středu proudící řeky, ochromila zraky na břehu zůstavajících
mužů.
Statečný zachránce
Tak zachránil jeden vozka vůz, které převážel prám s dětmi a s nepředstavitelným vypětím
zachránil 8 dětí. Při záchraně byl zasažen koňským kopytem tak, že utrpěl otřes mozku.
Učitel Novotný, který se nacházel s dětmi na prámu, zachránil 9 dětí, 10. dítě byla vlastní
dceruška.
Úřady, které byly okamžitě alarmovány, nepodnikly nic k možné záchraně. Celé okolí je
nyní systematicky prohledáváno.
Chybí 31 dětí
Když pak v Rakvicích na osudném výletě zůčastněné děti byly žádány, aby se do školy
vrátily, byla zjištěna hrůzná skutečnost, že se ze školního výletu 31 dětí, tedy 22 dívek a 9
chlapců více nevrátilo. Sice zůstávala naděje, že v neustálém zmatku jedno nebo druhé
dítě v polích břehu řeky Dyje se ztratilo – přesto tato naděje je velmi mizivá.
-Zprávy byly tehdy zkresleny, dnes víme že zahynulo 31 dětí a kočí nebyl převezen do
nemocnice, nýbrž se po zranění koněm utopil spolu s dětmi…
O tragédii psaly tehdy všechny noviny nejen domácí, ale i zahraniční.
Na prvních stranách popisovaly tragédii slovy otřesná tragédie, nebo strašná tragédie, ve
vší hrůze v přítomnosti některých rodičů, kteří tak viděli hrozný konec svých dětí.
INed

Archiv: Moravská zemská knihovna

Vinařská škola v Bzenci jako jedna z mála mohla
působit i během okupace. V době totálního nasazení
mladých do Německa se do ní uchýlili i budoucí
vysokoškoláci jiných oborů než vinohradnictví.
V této pohnuté době školu navštěvovalo i několik
rakvických občanů.
INed
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Opravy, stavby v obci
Opravy vozovky, Luční ulice

Práce na dvoře sokolovny duben 2017
dokončena úprava okolí taneční plochy

Rozsáhlá rekonstrukce objektu na
náměstí , dokumentace
v příštím čísle

Rakvická náves , vizitka obce –
je jedna z nejmalebnějších , nejupravenějších a nejpěknějších

Zahradnická péče je věnována
zeleným plochám celoročně .
Náves je neustále udržována
a a je velmi upravená

Jako protipól
– lahve před sběrnými kontejnery za obchodním střediskem – dotyční by
si měli chybu uvědomit a napravit
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Rakvické spolky
JSDH
MLADÍ HASIČI
Soutěž v Kobylí

Soutěž Tvrdonice- 2. místo

Soutěž Velké Pavlovicepříprava před požárním útokem
Společná soutěž
Složky IZS - Policie, Požárníci, záchranná služba

Den proti rakovině – prodej kytiček
Výtěžek 13.000 Kč na léčbu rakoviny
zaslouží uznání

Kluci mají radost

Cvičení v Rakvicích
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SK RAKVICE 1932
Ve středu 5.7. 2017 se
odehraje
na hřišti SK Rakvice 1932
přátelské utkání
FC ZBROJOVKA BRNO
FC SPARTAK TRNAVA

SK RAKVICE 1932
VÁS VŠECHNY ZVE NA

POHÁROVÝ TURNAJ
U PŘÍLEŽITOSTI 85. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
FOTBALU V RAKVICCÍCH

SOBOTA 1.7.2017 – HŘIŠTĚ SK RAKVICE 1932 – ZAČÁTEK V 9.00

POHÁROVÝ TURNAJ MLADŠÍCH A STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
HRAJÍ:

V SOBOTU 22.7.2017 OD 14.00

Rakvice – mladší i starší

NA HŘIŠTI V RAKVICÍCH

Velké Bílovice – mladší i starší

KDO BUDE HRÁT?

Viničné Šumice – mladší i starší

-

Borský Mikuláš – mladší i starší

VELKÉ BÍLOVICE
ZAJEČÍ
PŘÍTLUKY
RAKVICE

Láb – mladší i starší
Zaječí – mladší
Vysoká při Morave – starší

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Ve středu 26.7. a ve čtvrtek 27.7 se na našem okrese uskuteční

XV. ročník memoriálu Františka Harašty
Program:
Skupina A Středa: 26. 07. 2017 – stadion Velké Bílovice
09.00
1.utkání
SK Sigma Olomouc
10.30
slavnostní zahájení
10.35
2.utkání
FC Zbrojovka Brno
:
15.30
3.utkání
Reprezentace ČR U-16 :
17.00
4.utkání
SK Sigma Olomouc
Čtvrtek: 27. 07. 2017 – stadion Rakvice
09.00
5.utkání.
FC Zbrojovka Brno
10.15
6.utkání
FC Viktoria Plzeň
Skupina B. Středa: 26. 07. 2017 – stadion Moravský Žižkov
09.00
1.utkání
FC Baník Ostrava
10.30
slavnostní zahájení
10.35
2.utkání
AC Sparta Praha
15.30
3.utkání.
Bratislavský FZ
:
17.00
4.utkání
FC Baník Ostrava
Čtvrtek: 27. 07. 2017 – stadion Lednice
09.00
5.utkání.
AC Sparta Praha
10.15
6.utkání
FK Mladá Boleslav

:

Reprezentace ČR U-16

FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
:
FC Zbrojovka Brno
:
:

Reprezentace ČR U-16
SK Sigma Olomouc

:

Bratislavský FZ

Košíková
o putovní pohár
10.06.2017, Rakvice

:
FK Mladá Boleslav
FK Mladá Boleslav
:
AC Sparta Praha
:
:

Bratislavský FZ
FC Baník Ostrava

Utkání o umístění:
Stadion Lednice: Čtvrtek: 27. 07. 2017
14.00 utkání o 7-8 místo (mužstva z 4míst ve skupinách)
15.10 utkání o 3-4 místo (mužstva z 2míst ve skupinách)
Stadion Rakvice: Čtvrtek: 27. 07. 2017
14.30 utkání o 5-6 místo (mužstva z 3míst ve skupinách)
16.15
Finálové utkání (vítězové skupin)
17:30
Slavnostní zakončení turnaje

O aktivitách spolku - Výlety družstva na
Pálavu– příště….
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Oddíl stolního tenisu po skončení soutěžního ročníku měl 4
mužstva dospělých a 1 mužstvo dorostenecké obsazena ve
všech třídách okresních soutěží jako jediný oddíl na
Břeclavsku.
Mužstva skončila s těmito výsledky:
ʺA“ mužstvo, hrající v OP 1 třídě po 9 letech v této soutěži
dosáhlo svého nejlepšího výsledku, kdy skončilo na 2. místě
tabulky a vybojovalo so možnost zahrát play-off o postup do
krajské soutěže, kdy vzhledem k rozšiřovaní krajské soutěže
1 třídy postupovala 2 mužstva.
Utkalo se s mužstvem Hustopeče C (s pozdějším vítězem
celé soutěže) a podlehlo po výsledku 6:9 a 8:9. Tento
výsledek znamenal konec možnosti si zahrát krajskou
soutěž, která byla v průběhu celého ročníku naším tajným a
postupně veřejným cílem.
ʺB“ mužstvo, hrající v OP 2. třídě skončilo na 3. místě
tabulky a rovněž si vybojovalo možnost zahrát play-off o
postup do 1. třídy. Utkalo se s mužstvem Klobouky u Brna B
a podlehlo po výsledku 0:9 a 7:9.
Vzhledem k již zmiňované rozšířené krajské soutěže 1. třídy
postupovala 3 mužstva, což v konečném důsledku znamená
postup do OP 1.
ʺC“ mužstvo, hrající v OP 3. třídě skončilo na 9 místě
tabulky ( 2 body od 6. místa). Cílem byla záchrana v této
soutěži a snaha, aby tuto soutěž hrávali i hráči hrající nižší
soutěž, kde posoudí, jaká je zde výkonnost a úroveň. Toto
předsevzetí splnilo , neboť tuto soutěž hrávalo a střídalo se
celkem 9 hráčů. ʺD“ mužstvo, hrající v OP 4. třídě skončilo
na 7. místě tabulky. Snahou bylo zapojení hráčů hrající
dorosteneckou soutěž, nebotˇpřechody k ʺdospělýmʺ
nejsou jednoduché a většinou své zápasy prohrávají. Za
výdrž a odhodlání. kdy zápasy hráli se ʺvztyčenouʺ a ne
pokleslou hlavou jim patří velké poděkování.
Mužstvo dorostenecké skončilo na 5. místě tabulky. Za
dobu existence dorostenecké soutěže v Rakvicích (5 let) se
jedná o nejlepší výsledek, který byl navíc umocněn faktem,
že se poprvé zůčastnili turnaje 4 nejlepších dorosteneckých
mužstev v Kobylí o přeborníka okresu Břeclav (z turnaje se
odhlásilo mužstvo Jevišovka-Drnholec), kde se umístili na 4.
místě.
V prosinci jsme ve spolupráci se stolně-tenisovým oddílem
Zaječí udělali Vánoční turnaj mládeže, kde vítězem se stal
Pohanka Vojtěch, na 2. místě Krásný Matěj a na 3. místě
Vašek Václav.
Štěpánský turnaj dospělých ve 4-hře v Zaječí vyhrál pár Vala
Vítězslav-Hanák František (Rakvice-Zaječí). V Lednici se
08.04. 2017 uskutečnil Memoriál Karla Elsnera (2. místo
Vala Vítězslav), 13.05.2017 v Hodoníně za účasti krajských a
okresních hráčů turnaj o Hodonínské pero (5. místo Vala
Vítězslav, 16. místo Hanák Jiří).

Po důkladné analýze všech ʺokolnostíʺ jsme rozhodli, že
ʺAʺ mužstvo bude hrát krajskou soutěž 2. třídy (stojíme
před dohodou s mužstvem Křepic), ʺB“ mužstvo se
vzdalo OP 1. třídy v prospěch mužstva Brumovice a
bude hrát OP 2. třídy. ʺC“ mužstvo
OP 3. třídy a zastoupení bude v dorostenecké soutěži.
Vzhledem k tomu, že někteří hráči z různých důvodů
zanechají aktivní činnosti, ʺD“ mužstvo neplánujeme.
Tyto změny se zatím týkají ročníku 2017-18, i když
nevylučujeme změny v následujících měsících.

18,03,2017 jsme uspořádali 3. ročník El president
cup ve čtyřhrách za rekordní účasti 29 párů z
Břeclavska, Hodonínska a Brněnska (příští ročník
počítáme se zájmem a následnou účastí
slovenských hráčů) . Vítězem se stal pár Blažek
Jiří-Horák Ondřej (Hustopeče), na 2. místě pár
Suský Stanislav - Hanák Jiří (Rakvice) a na 3. místě
pár Hušek Jindřich - Hušek Jan (Hustopeče).

Touto cestou oddíl stolního tenisu děkuje za
sponzorské dary, které byly spojené se vstřícností a
ochotou, kterými velkou měrou ovlivňujete chod
oddílu:
Pohostinství Beseda, Vinařství Vajbar, Vinařství Tomáš
Nečas, Vinařství Radovan Foukal, Vinařství Greger,
Vinařství Veselý, Vinařství Libor Průdek, Vinařství
Pfeffer, Vinařství Straka, Vinařství Šabata, Vinařství
Miloš a Viktor Foukalovi, Vinařství Švarc a Bílek,
Vinařství Radek Vajbar, Vinařství Ondřej Průdek,
Vinařství Miloš Trávníček-Přítluky, Daliborovi Průdkovi,
Kamilovi Sedlákovi a Obci Rakvice.
Předseda oddílu Vítězslav Vala

810

KULTURA
ZE ŽIVOTA
OBCE

Bodování
V pátek 7.4.2017 od 17.00 hodin proběhlo
v sále sokolovny hodnocení 410 vzorků vín.
Celkem přišlo 57 hodnotitelů, kteří se rozdělili
do 13-ti komisí.

Šampión výstavy
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ pozdní sběr
Vinařství Nečas, Rakvice 409

Nejvýše hodnocené ROSÉ víno
CABERNET SAUVIGNON
kabinetní víno
Binder Pavel, Rakvice 570

Den otevřených sklepů aneb
za vínem do Rakvic
Poslední dubnovou sobotu 29.4.2017 přijelo
do Rakvic něco málo přes 2000 milovníků
vína, kde měli možnost navštívit celkem 28
vinařů.
Deštivé počasí se umoudřilo a jako na
objednávku sluníčko rozervalo mraky a snažilo
se po celý den zpříjemnit celou akci. A zde je
pár momentek ...

Nejvýše hodnocené červené víno
DORNFELDER pozdní sběr
Vinařství Vajbar, Rakvice 48
Cena za nejlepší kolekci vín
Konečný Petr, Velké Bílovice 1406
Průměrné hodnocení kolekce - 86,14 bodu
Děkujeme všem vinařům za dodané vzorky vín,
hodnotitelům za objektivní a zodpovědné hodnocení vín.

Výstava vín
Tradiční výstava vín se konala na velikonoční nedělu 16.4.2017
od 10.00 hodin za doprovodu Starobřeclavské cimbálové
muziky. Vzorky rozlévala místní chasa a ochutnat je přišlo
necelé 4 stovky návštěvníků.
Vladimír Minařík za výbor spolku Vinaři z Rakvic

11
5

ZE KULTURA
ŽIVOTA OBE

Tradice hodů, vino a zážitková turistika

Blízká Pálavy, vápence, měkký relief krajiny ideální pro
cykloturistiku, prosluněné vinohrady a vyprahlost která
turistům připomíná jižní země, vinné sklepy s vápencem
a pergolami z révy, rozmanitost vína, moravské nářečí a
pokora k němu, kroje a jejich složitost a děvčata v nich,
táhlé melodie cimbálky a mužských hlasů - to vše vytváří
kolorit , za kterým ochotně dojíždí náročný turista v dnes
již tak přeplněné nabídce turistických regionů ve světě.

Vinná réva se pěstovala v Rakvicích a vůbec Jižní Moravě od
nepaměti. Zdejší půda a podmínky jsou pro tuto plodinu více
než vhodná. Révě se zde dařilo.
Svůj život lidé stále více přizpůsobovali životu ve vinohradu a
tím začalo vznikat i povědomí o kraji vinic a kvalitního vína s
vinařskými oblastmi na jižní Moravě.
A to především s Mikulovskem, Znojemskem nebo
Velkopavlovickém.
Víno od raného novověku si víno získalo své výsadní
postavení mezi ostatními nápoji. Již tehdy plnilo funkci jakéhosi
vznešeného nápoje, který se konzumoval při různých
slavnostech, obřadnostech a samozřejmě při eucharistii .
Je nápojem, s nimž se pojí určité zvyky, kultura a jeho
konzumace je spojena s jistými nepsanými pravidly.
Vinici věnuje vinař péči celý rok, přitom podléhá přízni, nebo
nepřízni počasí.

To, že se do dnešních dob tato atmosféra sebevědomě a
suverénně zachovala, je co říct.
Nenechala se vlivy doby ovlivnit, a to je dobře.

Víno se v poledni době dostalo opět punc výjimečného nápoje,
Zážitková turistika se zajímá nejen o víno jako výsledný
produkt, ale v poslední době i o práci vinaře.
Je znovu ceněna pile, pokora a umění vinaře a jeho celoroční
práce.
Vinohrad se stává místem svateb a setkání., turisté
vyhledávají sklepy pro posezení.

Vychutnejme tedy nadcházející hody a nadcházející léto s
mladými mnohočetné chasy v náročně zhotovených krojích
u cimbálové hudby, v prosluněných vinohradech a posezení
v nich po náročné práci.

Ined Fota: vinaři Rakvice, Den otevřených sklepů a ined
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KULTURA

Rakvičtí stárci a chasa
Vás srdečně zvou na

tradiční krojované hody
24. - 26.6. 2017

a

hodky
1. 7. 2017
1. stárkovský pár
Radek Vajbar
Nikola Buzrlová

2. stárkovský pár
Milan Horáček
Jitka Rampáčková

Chasa:
Dominik Straka
David Haman
Stanislav Suský
Ondřej Průdek
Vojtěch Halady
Daniel Bílek
Ondřej Foukal
Jakub Suský
Daniel Straka
Michal Moudrý
Jakub Zupko
Vojtěch Zlámal
Ondřej Halady
Martin Vajbar
Tibor Lacina
Filip Průdek
Lukáš Pospíšil
Filip Drábek
Václav Gabriel
Pavel Halady

Martina Lískovcová
Kristýna Bachoríková
Kateřina Horáčková
Eliška Rampáčková
Hana Foukalová
Kristýna Boháčková
Martina Rajjová
Alžběta Filová
Kateřina Válková
Zuzana Kamenská
Natálie Puklická
Lucie Bravencová
Monika Boháčková
Veronika Polachová
Adéla Lukešová
Pavlína Válková
Natálie Štěrbová
Sabina Březovičová
Viktorie Švachová
Veronika Vaňková

Sklepníci:
Jaroslav Srbecký, Lukáš Doležal, Radek Prudík, Jan Bílek, Radek Foukal, Jiří Vajbar
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KULTURA

Letošní průvod v sobotu, 24.06. 18 hodin půjde
opět Dolní ulicí
Těšíme se na Vás

Rádi bychom také poprosili všechny zdatné
muže o pomoc při stavění máje ve čtvrtek
22. 6. v 19:00 hodin.
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KULTURA

Malá „chasa“ před pár lety

15

KULTURA

Sluneční cestička

Rakvické hodečky

Miluji ten krásný pohled na slunce,
které právě od Bílovic vstává.
Určitě se nejdříve polaská se zelenou trávou,
kde se právě třpytí chladivá kapka rosy.
Pak pohladí rozvíjející se růži voňavou
a pošle svůj paprsek do hnízda v koruně stromů,
aby probudilo zpěvavé ptáky.
Posadí se u proplouvajícího obláčku,
aby nám povědělo:
„ Vstávejte a krásně se tu mějte,
lidské radosti si dopřávejte.
Opatrujte si tu krásnou úrodnou zemi,
pozdravujte se a milujte se, se všemi.“
Obdivuji ten zázrak přírody,
který se dennodenně odehrává,
a nejen, když ráno slunce vstává.
Kdo oči otevřené mívá,
často chodí a přitom vídá,
co všechno kolem nás se děje,
o čem krásném se ve slovácké písni pěje.
Co jenom lidské ruce s láskou tvořit umí,
k jejich dílům kde kdo rád hlavu skloní.
Když slunko večer za Pálavu zapadá
a příroda se k spánku sladce ukládá,
já rozloučím se s krásně prožitým dnem
a přivítám večer s ještě lepším snem

Vje, koníčky, vje, vje, pro máju jedeme,
rakvické hodečky už slavit budeme.
Pod májú vysokú bude se tancovat,
šikovné stárečky budú se natřásat.
Rakvickú dědinú krojový průvod ide,
švarný stárek si svú stárku vede.
Podkúvky na střevících zvonijú do kroku,
vybízí k radosti, vybízí do skoku.
Pod májú hodovú vždy veselo bývá,
tančí se, verbuje a také se zpívá.
Dojedú přespolní, tančí se kolečka,
jak krásné je, když točí se stárečka.
Rakvický kroj pestří se krásnými barvami,
šikovné ruce švadlenek s láskú ho zdobily.
Šily, pletly, vyšívaly, aby tu krásu do něj daly,
aby se všichni z něho radovali.
Miroslava Průdková

Miroslava Průdková

Zamyšlení
z našich zahrádek a předzahrádek zmizely tradiční květiny - pivoňky, slezové růže,
kačenky nebo hortenzie.
V zahraničí jsou přitom velmi drahé. Za kytičku pivoňek o 3 stvolech platí velké peníze.

Foto: google.de, wikipedie

Venkovská zahrada přebírá něco z městského parkového stylu a tyto květiny opomíjí.
Zahrada po způsobu starých sedláků jako přívětivost časů minulých, kdy jevila zdánlivou
neuspořádanost okrasných a užitkových rostlin má dnes jiný charakter. Má kouzelný
půvab babiččiny malé užitkové zahrady a okrasné country village stylu.
Nenáročné květiny, hortenzie velkolistá, slézová-topolová růže nebo pivoňka jsou
zapomenuté a v zahrádkách je nahrazují náročné květiny, atˇjiž na zalévání nebo péči.
Zkusme jejich krásu znovu objevit- v moderních hybridech těchto květin ……. INed
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KULTURA
KNIHOVNA
dětská část knihovny je nově členěna:
- nově koutek s novými knihami
- nově koutek na čtení
- nově koutek na dětské práce
Malí čtenáři si sami vyzdobili knihovnu
nalepovacími dětskými motivy
Motivy tak můžou kdykoliv vyměnit

Malí čtenáři
Dne 29.05.2017 navštívili knihovnu malí čtenáři
1. třídy.
Děti se seznámily s dětským oddělením knihovny.
Téma Jiří Trnka, nadčasový ilustrátor, malíř a loutkař
dětských knih a filmů si děti prohlédly ilustrace knihy
Zahrada, podívaly na krátkou pohádku Broučci.
Dostaly čtenářský průkaz pro roční bezplatný vstup
do knihovny, se kterým se všechny děti
vyfotografovaly.

témata / program knihovny
J.A. Komenský – jeho odkaz z roku 1659
von Gentis Felicitas definice národa, která platí
dodnes - IPBPR a Voelkerrecht
Citáty, Comenius vliv dodnes ve světěErasmus
Schiller a Goethe - nerozluční kamarádi, ve
Výmaru, Schillerovo setkání s Beethovenem a
Óda na radost - Hymna EU
4 bratři Mrštíkové a jejich pohnutý osud
kurs němčiny podle VHS Norimberk, Goethe
institut Erlangen

děkuji za darované knihy, které doplnily početnou knihovnu
Vaše knihovna a Ivana Nedelko
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KULTURA

GALERIE
Srdečně zveme na výstavu historických hraček Muzea Lednice .
Nenechte si ujít zajímavé exponáty evropských výrobců
od přelomu století
Do výstavy zapůjčili hračky i občané Rakvic

Märklin, 20 léta

Kamenná stavebnice, 20
léta

Slavnostního otevření dne 01.06.2017
se spolupodílela ZUŠ Rakvice
a soukromá hudební výuka paní Binkové
Všem děkujeme za účinkování, a spoluúčast

Otevřeno Čt-Ne 13-18 hod
Těšíme se na Vás

Připravujeme
V září proběhne krátká výstava k památce rakvických legionářů, která bude mapovat
jejich osudy
Galerie Rakvice prosí o zapůjčení materiálu – fotografií pro výstavu
Vaše Galerie Rakvice
a Ivana Nedelko
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ZE ŽIVOTA OBCE
Aktivity nejmladších pro spoluobčany
ZUŠ a MŠ, Koncert pro maminky, jídelna ZŠ

Předtančení - MŠ
Některé z mnoha účinkujících dětí

Na závěr poděkování učitelům ZUŠ

Milé představení všech skupin MŠ pro seniory
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ZE ŽIVOTA OBCE
MŠ
Program dětí …pohádky

MŠ, ZŠ, ZUŠ

Zámek Milotice

Těšíme se do školy….. přípravná třída MŠ

Den dětí, sportovní program

Úspěchy žáků ZŠ v literárně-výtvarné soutěži
Filip Navrátil 1. místo
Marika Lukešová 3. místo
KATEGORE 1. - 2. ročník ZŠ
Sabina Šlorová 1. místo
Daniel Ondřík 3. místo
KATEGORIE 3. - 5. ročník ZŠ
Veronika Muchová 1. místo
GRATULUJEME
Vítězové jednotlivých kategorií
postupují do krajského kola
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ZE ŽIVOTA OBCE

Společenská kronika
Naši noví občánkové se svými šťastnými rodiči

Zuzana Suchyňová

Sabina Ondrůjová

dětem a rodičům gratulujeme
a přejeme vše nejlepší…

Eliška Čapková

Eliška Dvořáková

Matyas Štefanik
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ZE ŽIVOTA OBCE
Babičko, radˇ
Potřetí jsme se sešli na společném
krojovém tvoření
Letos jsme se zaměřili na krojové oblékání do slavnostních krojů.
Jednu neděli jsme se věnovali jednotlivým krojovým částem a
jejich pořízení, údržbě a skladování.

Výšivky a malované stuhy, skleněné drobné ozdoby
Složitost, pracnost a náročnost kroje

Děkujeme všem, kteří přišli a podělili se s ostatními o své zkušenosti.

Foto: Veronika Krásná
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ZE ŽIVOTA OBCE
KLUB DŮCHODCŮ

„Užij si naplno každý den, protože nikdy nevíš, který je ten poslední.
Život se má užít ne prožít“.

I my se snažíme svůj život užívat, a tak jsme se v novém roce sešli na zájezdě do divadla. Opět jsme zhlédli krásnou
klasiku „Kříž u potoka“. Hru nastudovali mladí amatéři a byla zahraná velice poutavě.
Druhá akce byla naplánovaná na 4. května. Ráno jsme se
scházeli na zastávce autobusu a napjatě očekávali, co za počasí
se nám poštěstí. Vůbec to nevypadalo dobře. Jen a jen začít
pršet. Také „rosničky“ z rádiového zpravodajství hlásily, že
pršet by mělo. Doufali jsme, že budeme mít alespoň trošičku
toho štěstíčka.
A měli jsme.
Odjížděli jsme v 9 hodin do Hodonína, kde jsme se nalodili v
přístavišti Baťova kanálu na menší parník. Než jsme vypluli od
břehu, už se začala projasňovat obloha a brzy se objevilo i
sluníčko. Plavba po řece Moravě byla velmi příjemná, loď
„Konstance“ se svým kapitánem a velice vtipnou a příjemnou
průvodkyní nás dvě hodiny vezla po celkem klidné hladině
řeky. Během této plavby jsme se dozvěděli spoustu zajímavých
informací.
Loď byla 17 m dlouhá a široká 4,5 m. Ukrývalo se v ní 40 koní.
Byla pořízena za tři miliony korun
Hloubka řeky je 2,70 – 3,20 m a je mezinárodní, protože jeden břeh je slovenský a druhý český. Řeka je obohacena
slepými rameny, koryto je lemováno stromovím, které se pyšnilo krásnou jarní zelení. Na řece se zdržují kormoráni,
racci, kačeny, ledňáčci. Mohli jsme také sledovat práci bobrů, kteří okolí břehů osídlili.
Paní průvodkyně
vnášela do
přednášky spoustu
poznatků o přírodě
jak v okolí, tak také
zajímavosti o vodě..

Voda v řece se jeví
jako kalná, zbarvena
do hněda, ale když ji
nabrala do kelímku,
byla čirá. Je to
evropský unikát

Nejširší úsek řeky je 68 m a jmenuje se „Na široké“. Další zajímavý úsek je“Ropovod družba“, který vede ze Slovenska
kde je vidět na břehu, jak klesá pod hladinu řeky a vystupuje na břehu na moravské straně. Je zasypán silnou vrstvou
kamenů a řeka má v tomto místě menší hloubku.
Během plavby jsme mohli vyjít z kajuty na horní palubu, protože nám počasí tento krásný prožitek dopřálo. Cestou
jsme míjeli památník padlým vojákům, kteří osvobozovali 12.4.1945 město Hodonín a v tomto místě se brodili přes
řeku, protože tady byla řeka nejužší a měla nejmenší hloubku.
Kdyby byla sjízdná celá trasa až do Otrokovic, plavba by trvala tři dny. Chybí dokončit jeden krátký úsek.
V přístavišti jsme se naobědvali a odjeli jsme do Kuželova, kde jsme si
prohlédli větrný mlýn se stavením pro mlynáře.
Tady nám také průvodkyně vyprávěla, jak se stavěl, jaký byl provoz mlýna
a jak se těžce v té době žilo.
Plni dojmů jsme se vraceli domů. Po cestě jsme se zastavili ve Strážnici
v zahradnictví, kde jsme si udělali radost ještě kytičkami.
Můžeme jen poděkovat výboru za velmi dobrou organizaci zájezdu
a všem zúčastněným za dochvilnost a příjemnou, pohodovou společnost.
zapsala Miroslava Průdková
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ZE ŽIVOTA OBCE
Osudy občanů, střípky doby……

nová kniha Edice Z historie Rakvic –
KORNYŠL
Kniha Miroslava Vajbara dokumentuje život významného a vlivného
rakvického starosty a poslance Moravského zemského sněmu, Josefa
Eduarda Kornyšla, který patřil mezi hlavní veřejně činné osoby na
Hustopečsku a Hodonínsku.
Kornyšl byl i národní buditel, organizoval sbírku na výstavbu
Národního divadla v Praze a účastnil se slavnostního pokládání
základního kamene.
Založil v Rakvicích spolek Žerotín a významně ovlivnil život obce.
Kniha je plná zajímavých informací , které nebyly dosud zveřejněny a
je ihned k dostání na obci Rakvice.
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Pro čas léta
TÚFARANKAFEST 2017
festival dechových hudeb – Rakvice

sobota 8. července
v 16 hodin

Účinkují:

DH Mistříňanka
DH Freunde Echo /NL/
DH Stříbrňanka
DH Túfaranka

Pořadem provází Karel Hegner
Po skončení přehlídky následuje taneční zábava s DH Túfaranka
Vstupenky jsou slosovatelné – 1. cena CD přehrávač s rádiem
Občerstvení zajištěno
Vstupné: 150,-Kč
festival se koná v areálu sokolovny v Rakvicích

další z cyklu soutěže dechových kapel pod májů

Kulturní akce na léto budou vyvěšeny ve
vývěskách před poštou

Dětský program pro prázdniny- více facebook Rakvice
Chytrý ráček
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Vyplň – co je v tajence ?
Za správné odpovědi s
pěkným vysvědčením
dostaneš v knihovně
malou pozornost

Slovo na závěr
Toto číslo bylo věnováno hodům,
které jsou tak významným mezníkem v životě
občanů, že dělí práci, život a události na dobu
„do hodů“ „na hody“ „po hodech“. Další číslo
vyjde v září, tedy další, neméně zajímavým
časem vinobraní
a zvyklostmi, s ním spojeném.

R DA

Pěkné léto, mnoho zdraví zážitků
a krásné vzpomínky
přeje všem
knihovna Rakvice

V A NHOE
K A

Rakvický zpravodaj – VYDÁVÁ OBEC Rakvice. Adresa: OÚ Rakvice, PSČ 691 03, tel. 519 349 208. Zpravodal vychází
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Uzávěrka dalšího čisla je 9. září 2017 (prosíme o respektování termínu, na pozdější příspěvky nelze brát z technických
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