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a šťastný celý nový rok 2022.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nebude to už dlouho trvat a velmi náročnou opravu
kostelní věže nám bude připomínat už jen nová zlatá
kopule na jejím vrcholu. Dnes, když už je lešení dosta‑
tečně nízko mohu napsat, že je opravdu zlatá, přesněji
řečeno, pozlacená. Ta stará byla po sto čtrnácti letech
ze svého místa sňata, aby vydala svůj obsah zahalený
tajemstvím. Byl to ocelový tubus s obálkou ze stejné‑
ho materiálu, kterou vložili naši předci do kopule věže
v roce 1907. Ukrýval listiny, z nichž nejstarší je dato‑
vána rokem 1857. Některé psány latinkou. Dále byla
nalezena pokladnička s mincemi různého stáří. V oce‑

lové obálce zanechali svůj vzkaz řemeslníci, kteří na
věží v roce 1907 pracovali. Děkuji panu faráři Slavomíru
Bedřichovy za to, že jsem mohl být při tom, když se
obě schránky otevíraly. Velmi si toho vážím a nikdy na
ty okamžiky plné napětí nezapomenu. Po té, co byly
všechny nalezené dokumenty a předměty zadokumen‑
továny, byly pečlivě uloženy zpět do původního tubusu.
Ten byl následně uložen do nové schránky stejného tva‑
ru. Do vzniklého meziprostoru byly uloženy nové do‑
kumenty. Svoji listinu vložila Diecéze, farnost a Obec
Rakvice. Pochybuji, že většinu z Vás takto stručný popis
nalezeného tajemství dostatečně uspokojí
a proto chceme uspořádat výstavu k této
výjimečné události. K vidění budou kopie
nalezených listin a předmětů, samotná
kopule a mnoho fotografií z rekonstrukce
věže, na které zůstane otisk mistrovské
řemeslné práce rakvické firmy Květoslava
Lukeše.
Žijeme v době, jejíž hlavní témata v nás
vzbuzují strach, nejistoty a obavy o svoji
budoucnost blízkou i tu vzdálenou. V má‑
lokteré zprávě dnešních dnů najdeme kou‑
sek povzbuzení. Blíží se Vánoce. Svátky
po staletí spojené s radostí a štěstím ze
zrození nového života. A taky s nadějí.
O naši fyzickou imunitu se stará množství
odborníků, expertů a rádců. O tu duševní
se musí postarat každý sám, neboť až se
nám samozvaní zachránci lidstva a planety
začnou vkrádat do našich myslí, duší a srd‑
cí, přestaneme být člověkem. Člověkem,
kterého od samotného počátku lidstva do‑
provází dobro i zlo, radost i smutek, štěstí
i bolest, láska i nenávist, odvaha a zbabě‑
lost, pýcha a pokora, pokrok a úpadek.
Vážení a milí spoluobčané.
Přeji Vám klidné a spokojené prožití
svátků vánočních. Rozdávejte a přijímejte
radost a úsměv. A nešetřete při tom. Obo‑
jího není nikdy dost.
Do nového roku 2022 mě dovolte po‑
přát Vám pevné zdraví, pořádnou dávku
štěstí, nemálo optimismu a ještě více sil.
S úctou Radek Průdek
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VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE RAKVICE ZE DNE 21. 6. 2021
• Usnesení č. 2021/02/2 Zastupitelstvo obce schvalu‑
je program jednání zastupitelstva s doplněním o pět
bodů.
• Usnesení č. 2021/02/3 Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 299/1 o výměře
cca 450 m2 ve vlastnictví obce Rakvice.
• Usnesení č. 2021/02/4 Zastupitelstvo obce schvalu‑
je záměr prodeje části pozemku 3843/174 o výměře
64 m2 ve vlastnictví obce Rakvice.
• Usnesení č. 2021/02/5 Zastupitelstvo obce schvaluje
zrušení vyhlášení záměru pronájmu pozemku vyhláš‑
kou č. 04/2020/VV o pronájmu obecního pozemku,
p. č. 2623/59 do doby získání právního posudku věci.
• Usnesení č. 2021/02/6 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na výměnu 5 ks dveří u bu‑
dovy Obecního úřadu za celkovou cenu 266.280 Kč
včetně DPH se společností V‑Group Jiří Vlček Zaje‑
čí, IČ: 72398515, zastoupenou J. Vlčkem, jednate‑
lem. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo.
• Usnesení č. 2021/02/7 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností G‑mont, s. r. o.,
Štefánikova 32, Hodonín 695 01, IČ: 26257874 za
cenu 90.024 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
• Usnesení č. 2021/02/8 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s panem P. Valáškem, umě‑
leckým kovářem, Přibice 483, IČ: 74885537 za cenu

442.000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje sta‑
rostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
• Usnesení č. 2021/02/9 Zastupitelstvo obce schva‑
luje uzavření dodatku ke smlouvě se společností
E.GD, a. s., Lidická 1873/36, IČ: 28085400 o přeložce
kabelu VN do země v cenové nabídce 448.624 Kč. Za‑
stupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu smlou‑
vy.
• Usnesení č. 2021/02/10 Zastupitelstvo obce ne‑
schvaluje uzavření smlouvy o bezpečnostních služ‑
bách se společností: OP Security, s. r. o., se sídlem:
třída kpt. Jaroše 8, Brno, IČ: 277 44 515, zastoupe‑
nou Mgr. L. Hoppem, jednatelem společnosti. Ceno‑
vá kalkulace je: hodinová sazba strážníka/254,10 Kč
včetně DPH a cena za 1 km jízdy služebního vozidla:
12,10 Kč včetně DPH.
• Usnesení č. 2021/02/10 Zastupitelstvo obce schva‑
luje uzavření smlouvy o pronájmu č. 6398101321 části
pozemku parc. č. 4369 ostatní plocha se Správou želez‑
nic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Měs‑
to, Dlážděná 1003/7, IČO: 709 94 234, zastoupena ve
věcech smluvních: Ing. L. Tkáčem, ředitelem Oblastní‑
ho ředitelství Brno, zastoupena ve věcech technických:
F. Opluštilem, správcem pozemku za cenu 513,33 Kč
bez DPH za měsíc na dobu neurčitou s výpovědní lhů‑
tou 3 měsíce. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE RAKVICE ZE DNE 2. 7. 2021
• Usnesení č. 2021/03/2 Zastupitelstvo obce schvaluje
program jednání v podobě, v jaké byl zveřejněn.
• Usnesení č. 2021/03/3 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 3. ve výdajové části navýšit
o 1.000.000. Kč na paragrafu 5213 - Krizová opatření.
Financování je zajištěno zůstatkem na účtu z hospo‑
daření předešlých let.
• Usnesení č. 2021/03/4 Zastupitelstvo obce schvaluje
uvolnění finanční částky ve výši jednoho milionu korun
na podporu obnovy obcím postiženým tornádem. Finanč‑
ní prostředky budou rozděleny následujícím způsobem:

Moravská Nová Ves
číslo účtu: 6013203349/0800
Hodonín - místní část Pánov
číslo účtu: 123-3116270217/0100
Obec Hrušky
číslo účtu: 123-4548350207/0100
Obec Lužice
číslo účtu: 123-3116370277/0100
Obec Mikulčice
číslo účtu: 299222440/0300

200.000 Kč
200.000 Kč
200.000 Kč
200.000 Kč
200.000 Kč
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VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE RAKVICE ZE DNE 13. 9. 2021
• Usnesení č. 2021/04/2 Zastupitelstvo obce schvaluje
program jednání zastupitelstva v předložené podobě.
• Usnesení č. 2021/04/3 Zastupitelstvo obce Rakvi‑
ce schvaluje v předloženém znění projednanou Zprávu
o uplatňování Územního plánu Rakvice, pořízení změny
č. 1 Územního plánu Rakvice, obsah změny č. 1 je ve‑
dený v příloze č. 1 tohoto usnesení a stanoví, že změna
č. 1 Územního plánu Rakvice bude pořízena zkráceným
postupem podle § 55a stavebního zákona. Dále Zastupi‑
telstvo obce schvaluje pana starostu R. Průdka jako ur‑
čeného zastupitele pro pořizování Změny č. 1 Územního
plánu Rakvice pro volební období 2018-2022.
• Usnesení č. 2021/04/4 Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej části pozemku p. č. 299/1 o výměře cca 600 m2
ve vlastnictví obce Rakvice. Kupující: paní L. K., Rakvi‑
ce, za cenu: 200 Kč/m2. Náklady za rozdělení pozemku
a návrh na vklad hradí kupující.
• Usnesení č. 2021/04/5 Zastupitelstvo obce schvalu‑
je prodej části pozemku 3843/174 o výměře 64 m2 ve
vlastnictví obce Rakvice. Kupující: pan D. B., Rakvice, za
cenu: 200 Kč/m2. Náklady za rozdělení pozemku a ná‑
vrh na vklad hradí kupující.
• Usnesení č. 2021/04/6 Zastupitelstvo obce schva‑
luje směnu pozemků p. č. 4227/1 o výměře 8751 m2,
p. č. 4179 o výměře 2652 m2 a p. č. 4563 o výměře
4361 m2, orná půda, ve vlastnictví obce Rakvice za poze‑
mek p. č. 5784 o výměře 9693 m2, vodní plocha, rybní‑
ku „Kamenský Šutrák“ ve vlastnictví pana B. L., Rakvice.
Směna pozemků je bez doplatku.
• Usnesení č. 2021/04/7 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2021 v předložené podobě.

• Usnesení č. 2021/04/8 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření smlouvy o dotaci na přístavbu třídy mateřské
školy ve výši 750.000 Kč s Jihomoravským krajem, Žerotí‑
novo náměstí 449/3 Brno, IČO: 708 88 337, zastoupe‑
ného hejtmanem Mgr. Janem Grolichem.
• Usnesení č. 2021/04/9 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření smlouvy o dotaci na přístavbu třídy mateřské
školy ve výši 63.000 Kč s Jihomoravským krajem, Žerotí‑
novo náměstí 449/3 Brno, IČO: 708 88 337, zastoupe‑
ného hejtmanem Mgr. Janem Grolichem.
• Usnesení č. 2021/04/10 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření smlouvy o dotaci s Ministerstvem pro místní
rozvoj Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1 v sou‑
ladu s Integrovaným regionálním operačním programem
pro období 2014-2020 na přístavbu jedné třídy mateřské
školy ve výši 3.307.602 Kč.
• Usnesení č. 2021/04/11 Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje pozemku p. č. 295/7 o výměře 285 m2 ve
vlastnictví obce Rakvice za minimální cenu 200 Kč/m2.
• Usnesení č. 2021/04/12 Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr pachtu zemědělského pozemku p. č. 5775 za mi‑
nimální cenu 4.500 Kč za hektar a rok.
• Usnesení č. 2021/04/13 Zastupitelstvo obce schvaluje
aktualizaci předpokládaných projektů ve Strategickém
rámci MAP pro ORP Břeclav II - verze č. 6, přílohy č. 1
a 2 dokumentu. Příloha č. 1 - Investiční priority Strate‑
gického rámce MAP v ORP Břeclav II v rámci programo‑
vého období 2014 - 2020 a příloha č. 2 - Investiční prio‑
rity Strategického rámce MAP v ORP Břeclav II v rámci
programového období 2021 – 2027.

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE RAKVICE ZE DNE 15. 10. 2021
• Usnesení č. 2021/05/2 Zastupitelstvo obce schvaluje
program jednání zastupitelstva v předložené podobě.

cenu: 2.632.228,87 Kč, vč. DPH. Termín dokončení
stavebních prací: do 30. 06. 2022.

• Usnesení č. 2021/05/3 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření smlouvy o dílo k zajištění provedení díla stavby s názvem: „Vodní nádrž Šutrák v k.ú. Rakvi‑
ce“, se společností Agromeli, spol. s r. o., Olomoucká
1177/178, Brno 627 00, IČ: 46980989, zastoupenou:
Ing. L. Mackem, jednatelem společnosti, jakožto zho‑
tovitelem opevnění břehu rybníku Šutrák za celkovou

• Usnesení č. 2021/05/4 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozdělení finanční částky ve výši 293.800 Kč na pod‑
poru obnovy obcím postiženým tornádem. Finanční
prostředky budou rozděleny následujícím způsobem:
Městys Moravská Nová Ves
146.900 Kč
číslo účtu: 6013203349/0800
Obec Hrušky
146.900 Kč
číslo účtu: 123-4548350207/0100
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VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE RAKVICE ZE DNE 15. 11. 2021
• Usnesení č. 2021/06/2 Zastupitelstvo obce schvaluje
program jednání zastupitelstva v předložené podobě.
• Usnesení č. 2021/06/3 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění financování systému IDS
JmK se společností Kordis, a přistoupení ke Konven‑
ci Integrovaného dopravního systému Jihomoravské‑
ho kraje a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
na rok 2022 se společností Kordis, a. s., Nové Sady
946/30, Brno 602 00 a to na příspěvek 100 Kč za
občana obce.
• Usnesení č. 2021/06/4 Zastupitelstvo obce schvalu‑
je uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancová‑
ní sítě sociálních služeb ORP Břeclav pro rok 2021
a 2022 s Městem Břeclav, Nám. T. G. M. 42/3 Břec‑
lav, IČ: 00283061, ve výši 65 Kč za každého obyvate‑
le obce Rakvice a pověřuje starostu k uzavření této
smlouvy.
• Usnesení č. 2021/06/5 Zastupitelstvo obce schvaluje
finanční podporu spolkům a organizacím pro rok 2022
v následující výši:
Myslivecké sdružení Rakvice, z.s.
49.000 Kč
Morav rybářský svaz, z. s. - pob. spolek Rakvice 49.000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Rakvice
49.500 Kč
Klub důchodců Rakvice
35.000 Kč
ČSCHPH MS Rakvice („holubáři“)
5.000 Kč
Stárci a chasa Rakvice
49.000 Kč
YMCA Brno - klub Rakvice
25.000 Kč
SK Rakvice 1932 z. s.
570.000 Kč
Abecedum z. s.
30.000 Kč
SH ČMS‑SDH Rakvice (sbor + mladí hasiči)
35.000 Kč
Rachlap - Rakvičtí chlapi
45.000 Kč
Spolek Vinaři z Rakvic
40.000 Kč
Lenka Foukalová - cvičení pro děti - Kozlíci
20.000 Kč
Lucie Bartošová - kroužek cvičení pro děti
2.000 Kč
Římskokatolická církev - farnost Rakvice
49.000 Kč

rozvoj do podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotačního titulu Podpora obnovy místních
komunikací“.
• Usnesení č. 2021/06/9 Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci do programu MMR „Podpora
obnovy a rozvoje venkova“ - projekt: „Rozvoj míst ak‑
tivního odpočinku Rakvice“.
• Usnesení č. 2021/06/10 Zastupitelstvo obce schva‑
luje uzavření smlouvy o dílo k zajištění pasportu mo‑
dernizace veřejného osvětlení v obci se společností
Alternative Energy Systems, a. s., Hlinky 45/114, 603
00 Brno, IČ: 04381866, zastoupenou: J. Štefancem,
obchodním ředitelem společnosti za cenu 89.320 Kč
bez DPH.
• Usnesení č. 2021/06/11 Zastupitelstvo obce schva‑
luje uzavření smlouvy o dílo se společností RENOVA
stavební a obchodní společnost, s. r. o., se sídlem: Pol‑
ní 4057/27, Hodonín 695 01, IČ: 46992707 k realiza‑
ci zakázky na stavební práce - provedení přístavby MŠ
(jedné třídy) za nabídkovou cenu: 10.036.800,02 Kč,
vč. DPH.
• Usnesení č. 2021/06/12 Zastupitelstvo obce schva‑
luje uzavření příkazní smlouvy se společností RPA
Dotace, s. r. o., se sídlem: Starobrněnská 20, 60200
Brno‑střed, IČ: 01399357, zastoupenou: Ing. Petrem
Hladkým, jednatelem společnosti ke zpracování žádos‑
ti o dotaci za stanovenou cenu: 25.000 Kč bez DPH.
• Usnesení č. 2021/06/13 Zastupitelstvo obce schva‑
luje uzavření smluv o dodávkách energií (elektřina
a zemní plyn) se společností ČEZ ESKO, se sídlem:
Mlýnská 617/1, Ostrava - Moravská Ostrava 701 06
do 31. 12. 2022.
• Usnesení č. 2021/06/14 Zastupitelstvo obce schva‑
luje rozpočtové opatření č. 5/2021.

• Usnesení č. 2021/06/6 Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr pronájmu sklepu ve vlastnictví obce Rakvice,
pod budovou obecního úřadu č. p. 22 na Náměstí na
dobu pronájmu 5 let.
• Usnesení č. 2021/06/7 Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemku p. č. 295/7 o výměře 285 m2 ve vlast‑
nictví obce Rakvice. Kupující: pan M. V., Rakvice. Pro‑
dejní cena: 200 Kč/m2. Návrh na vklad hradí kupující.
• Usnesení č. 2021/06/8 Zastupitelstvo obce schvalu‑
je podání žádosti o dotaci k Ministerstvu pro místní
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CO SE U NÁS DĚJE?!
• Stavebnímu úřadu v Podivíně byla doručena projekto‑
vá dokumentace ke stavbě bytového domu k vydání
stavebního povolení. Poslední fází projektové přípra‑
vy bude vyhotovení dokumentace k provádění stavby.
Společnost EG‑D připravuje zřízení odběrného místa
pro bytový dům a přeložky elektrického vedení.
• V polovině listopadu byla ukončena veřejná zakázka
na výběr zhotovitele přístavby mateřské školky. Vítě‑
zem se stala společnost Renova stavební a obchodní
společnost, s. r. o. Hodonín, která nabídla nejnižší
cenu za realizaci stavby. V případě příznivého počasí
bude stavba zahájena během ledna příštího roku.
• Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo ukončeno
i v případě opevnění břehu Šutráku. Po vyhodnocení
všech nabídek bude veřejnou zakázku realizovat spo‑
lečnost Agromeli, spol. s r. o. Brno. Příprava stave‑
niště a odstranění porostů proběhne ještě do konce
letošního roku. S opevněním břehu se začne začát‑
kem ledna.
• V rámci investiční akce „Dobrovolný svazek obcí
LVA – IROP – „Bezpečnost v dopravě“ bude na pří‑
jezdové silnici od Podivína umístěn měřič rychlosti.
Náklady na pořízení radaru a jeho instalaci budou
pokryty z dotace Integrovaného regionálního operač‑
ního programu.
• Státní pozemkový úřad Břeclav jako investor dokončil
výstavbu mokřadu v lokalitě Macharův trávník.

a rozvoje venkova, která by měla částečně financovat
stavbu místní komunikace pod areálem ZD, tzv. be‑
tonku.
• S městem Břeclav jsme se dohodli na příspěvku
k spolufinancování sítě sociálních služeb pro období
2021 až 2022.
• Bylo vydáno stavební povolení ke stavbě první eta‑
py chodníku v ulici U Hřiště (od ul. Dolní ke hřišti).
K etapě číslo dvě (až k ulici Nová) se připravuje pro‑
jektová dokumentace.
• Připravujeme modernizaci veřejného osvětlení. Z hle‑
diska úspory elektrické energie bude podstatný pře‑
chod od sodíkových svítidel k technologii LED. Ne‑
chali jsme si vypracovat pasport veřejného osvětlení,
který je nutný pro získání finanční podpory z progra‑
mu Efekt.
• Ještě do vánoc vy‑
jde publikace popi‑
sující část historie
naší obce. Autor,
pan Miroslav Va‑
jbar, se na čtyř
stech stranách své
nové knihy věnuje
popisu skutečnos‑
tí a událostí na‑
šich dějin do roku
1937. Knihu si mů‑
žete zakoupit ma
Obecním úřadě na
podatelně. Cena je
480,- Kč.
• Jednáme s odborem dopravy Jihomoravského kraje
o špatném stavu krajských vozovek vedoucích přes
naši obec.
• Na radnici, poště a hasičské zbrojnici byly vyměněny
vstupní dveře.
• V ulici Na Řádku došlo k úpravě dopravního značení.
Nyní jsou chodci zvýhodněni před automobily. Pro‑
sím o dodržování příkazových značek s ohledem na
množství osob, které se v této ulici především během
prázdninových měsíců pohybují.

• Ve spolupráci s agenturou RPA Dotace dokončuje‑
me žádost o dotaci k Ministerstvu pro místní rozvoj.
Zájem máme o dotaci z programu Podpora obnovy
6

RAKVICKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2021

FINÁLNÍ OPRAVA VĚŽE KOSTELA V RAKVICÍCH
Vážení a milí čtenáři Rakvického zpravodaje, dovol‑
te mi, abych přispěl informací o rekonstrukci střechy
a výměny krytiny na kostele Narození sv. Jana Křtitele
v Rakvicích. Jistě jste si všimli velikosti díla, které se
na památkové budově provádí a to zvláště v letošním
roce, kdy přišla na řadu věž zmíněného chrámu. Toto
se vidí snad jednou za sto let. V nejnižší úrovni věže
musel být obnoven límec ze silných trámů, na kterém
stojí další svislé trámy, na nichž se vyměnil celý plášť
ze silných desek. Na ten pak byla připevněna nová mo‑
derní krytina, na které je již nanesena červená barva.
V pátek 12. října byl vyzvednut na špici věže zrestauro‑
vaný kříž spolu s kopulí, jež vévodí nad celou obcí. Ten
musel být také obnoven a zrestaurován. Makovice je
zhotovena nová a její povrch je pozlacen. Historicky to
bývá tak, že do jejího dutého prostoru je vloženo pouz‑
dro s dokumenty či zápisy, které nám
minulé generace zanechaly. Tak tomu
bylo i u nás. Po sundání staré makovice
bylo pouzdro otevřeno a za přítomnosti
pana starosty, pana faráře, technické‑
ho dozoru pana Ing. Galaty a zástupců
památkové péče, byly vyňaty relikvie
zápisů z minulých dob a staré mince.
Toto vše bylo převezeno do biskupské‑
ho archivu v Rajhradě a tamními pra‑
covníky zdokumentováno, přeloženo
a ofocen. Tyto artefakty pak budou ulo‑
ženy v rakvickém muzeu, aby si je mohl
kdokoliv prohlédnout či přečíst. V oné
původní schránce byly nalezeny i kos‑
terní pozůstatky, malá kost sv. Kristý‑
ny a malá obálka s prachem z hrobu
sv. Jana Nepomuckého.
Dne 11. listopadu byly do nově zho‑
toveného pouzdra vloženy jak doku‑
menty staré, tak i nové. Ty byly sepsány
obecním úřadem a farností. Pamětní
list také poslal brněnský biskup Vojtěch
Cikrle. Byly přidány i mince naší doby.
Celé dílo opravy věže by mělo být
hotové ještě v letošním roce a sundáno
lešení. Poslední etapa oprav pak bude
zahájena na jaře, při které bude opra‑
ven zbylý krov chrámově lodě a polo‑
žena opět nová krytina. Dále, jako
vždy bude záležet na financích a oněch
příspěvkových organizacích ze strany

Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje, zda nám
budou v této poslední fázi opět nakloněny. Část oprav
jde také ze zdrojů farnosti, pomáhá i obec Rakvice. Po‑
kud by rád někdo přispěl na toto náročné dílo, může
tak učinit na číslo účtu farnosti 4675640389/0800. Moc
děkujeme.
Díky firmě pana Květoslava Lukeše za dozoru státní
památkové péče a pana Ing. Galaty, jsou práce pečlivě
prováděny ke všeobecné spokojenosti. Kéž se tomuto
dílu daří i nadále v příštím roce.
Nás už brzy čeká prožitek adventní doby a vánočních
svátků. Kéž nám přinesou pokojné chvíle radosti, štěstí
a nových očekávání.
S úctou a tímto přáním P. Slavomír Bedřich
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SPOLUPRÁCE DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ LVA
A MAS LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL JE PRO REGION KLÍČOVÁ
Dobrovolný svazek obcí LVA (dále jen „DSO“) sdru‑
žující 10 obcí a měst našeho regionu má za sebou téměř
15letou historii. Stojí za celou řadou úspěšných projek‑
tů. Portfolio aktivit svazku se významně rozšířilo v roce
2015, kdy byla založena Místní akční skupina Lednicko
‑valtický areál (dále jen „MAS“). Prostřednictvím MAS
lze nejenže cíleně distribuovat dotační prostředky ob‑
cím, podnikatelům i neziskové sféře (rozděleno bylo již
více než 80 mil. Kč), ale díky odborným kapacitám kan‑
celáře MAS je možné přicházet také s vlastními projek‑
ty, které přispějí ke komplexnímu rozvoji regionu. Naše
aktuální projekty vám představíme trochu blíže.
Obě organizace od poloviny roku 2018 spolupracují
na realizaci Místního akčního plánu vzdělávání v ORP
Břeclav II (dále jen „MAP“). Tento finančně náročný
projekt v hodnotě přibližně 10 mil. Kč byl podpořen
z výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. Jeho prioritou je rozvíjet kvalitní a inklu‑
zivní vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Díky němu se
podařilo vybudovat efektivní a udržitelný systém spolu‑
práce mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími za‑
řízeními a dalšími organizacemi, které ovlivňují
vzdělávání na Břeclavsku.
V posledních dvou letech jsme navázali spo‑
lupráci s rakouskými partnery, s nimiž se sou‑
středíme na mapování historie a současnosti
folklorního života v našich obcích a v Dolním
Rakousku. První ze dvou projektů byl nedávno
ukončen a jedním z jeho výstupů jsou aktuali‑
zované webové stránky provozované pod atrak‑
tivní doménou www.lva.cz. V současnosti pokra‑
čujeme druhým projektem, který téma folkloru
dále rozvede a vzniknou popularizační brožury
zaměřené na lidový oděv a lidové zvyky. Na pře‑
lom jara a léta 2022 máme v plánu dva mini‑
festivaly lidové kultury, jeden v Lednici a druhý
u našeho rakouského partnera Volkskultur Nie‑
derösterreich na venkovském statku Brandlhof.
V oblasti projektů dopravní infrastruktury při‑
pravil DSO v loňském roce projekt zaměřený na
řešení nebezpečných míst na silničních komuni‑
kacích II. a III. tříd na území celého regionu. Ka‑
ždá obec měla možnost vytipovat kolizní místa
na svém katastru a ve spolupráci s odborníkem
na dopravní stavby bylo poté navrženo řešení,
8

které povede ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Důraz
je kladen především na bezpečnost pěších a cyklistů.
S projektem jsme se ucházeli o dotaci v rámci dotačního
programu Jihomoravského kraje. Byli jsme úspěšní a zís‑
kali podporu téměř 1 mil. Kč. Realizace všech opatření
bude ukončena do poloviny příštího roku.
A na závěr projekt nejmenší a pro ty nejmenší. Děti
v mateřských školách a žáci prvního stupně základních
škol jsou hlavní cílovou skupinou projektu „Putování za
vodou po Lednicko‑valtickém areálu“. Vzniknou pracov‑
ní listy do škol, omalovánky a vycházková trasa po vod‑
ních prvcích v krajině. Tímto materiálem chceme přes
děti edukovat i přivést je k enviromentální problematice
s důrazem na význam vody v krajině.
Fungující spolupráce dvou hlavních aktérů regio‑
nálního rozvoje působících na celém území Lednicko
‑valtického areálu je pro budoucnost klíčová, proto v ji
hodláme i nadále prohlubovat.
Mgr. Lukáš Hlavinka
manažer MAS Lednicko‑valtický areál
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EKOLAMP - zpětný odběr elektrozařízení

SBÍRÁME – NESBÍRÁME
EKOLAMP sbírá tato elektrozařízení:
• SVĚTELNÉ ZDROJE - úsporné kompaktní zářivky,
výbojky, lineární zářivky, LED světelné zdroje a přímo
žhavené žárovky včetně halogenových
• VELKÁ ZAŘÍZENÍ, jejichž kterýkoli vnější rozměr
přesahuje 50cm, zahrnující kromě jiného: domácí
spotřebiče, zařízení informačních technologií
a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku,
svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební
zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky,
vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické

prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu,
výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického
proudu
• MALÁ ZAŘÍZENÍ, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50cm, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče,
spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující
zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty,
zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování
a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu
elektrického proudu

EKOLAMP nesbírá tato elektrozařízení:
• Zařízení pro tepelnou výměnu (chladničky, mrazáky,
klimatizace atd.)
• Televize, obrazovky a monitory

• Zařízení informačních technologií a telekomunikační
zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje
50cm (notebooky, tablety, mobily atd.)

• Solární panely
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ 566, 691 03 RAKVICE
A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAKVICE
MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Děti z mateřské školy mají pořád o zábavu a poučení
postaráno. Na začátku nového školního roku navštívily
Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde byl
pro ně tentokrát připraven vzdělávací program„ Kraji‑
na pro sysly“. Jako další to byl projekt Vinobraní, který

v sobě zahrnoval návštěvu dětí ve vinařství, seznámení
se zpracováním hroznů a pak i ruční výroba moštu pří‑
mo ve školce. Ve čtvrtek 7. října byl pro děti připraven
hudební koncert s názvem „Co všechno umí hudební
nástroje?“

PROJEKT VINOBRANÍ
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CO VŠECHNO UMÍ HUDEBNÍ NÁSTROJE

EKOCENTRUM TRKMANKA - KRAJINA PRO SYSLY
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PODZIM V PRVNÍ TŘÍDĚ
V letošním školním roce jsme přivítali prvňáčky ve
dvou třídách – 1.A a 1.B. První krůčky v září pomáha‑
li těm nejmenším zvládnout také deváťáci. Každý žák
deváté třídy má pod svými ochrannými křídly jednoho
prvňáčka. Spolupráce, které říkáme „Můj deváťák“, má
v naší škole krásnou tradici. Prvňáčkům umožnuje lépe
zvládat začátky školní docházky. A nejenom to. Třeba
v hodině tělesné výchovy si společně zasportovali, v ma‑
tematice pomáhali nastříhat číslice a poskládali hrací
kostku. V polovině listopadu předali slavnostní šerpy
a slabikáře a povzbudili je na cestě k prvnímu čtení.
Věříme, že i deváťákům přináší tato spolupráce pocit
vlastní důležitosti a uspokojení ze skutečnosti, že mohli

někomu pomoct. Děkujeme jim. 22. září jsme vyrazili
na školní výlet. Cílem naší cesty byla Modrá. Archeo‑
skanzen v Modré představuje opevněné sídliště z doby
Velké Moravy. Děti si prohlédly obydlí, dílny, školu.
Z hradeb opevnění bylo krásně vidět na poutní místo
‑Velehrad. Poblíž skanzenu se nachází poutavá expozice
sladkovodních ryb – Živá voda, kam jsme také zavítali.
20. října jsme si s dětmi připomněli Den stromů. Ve tří‑
dě – v hodinách prvouky a výtvarné výchovy, ale také ve
školním sadě, kde je nádherných stromů, radost pohle‑
dět. Podzim je u konce, blíží se Vánoce. Přejeme všem
spoluobčanům šťastné dny a hodně zdraví.
Renata Jedličková a Dana Lacinová
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KAMARÁDI ČERTÍCI
V minulém roce jsme se kvůli vládním opatřením
souvisejícím s COVIDEM-19 nedočkali oblíbeného mi‑
kulášského jarmarku. Jakpak to s ním asi dopadne letos?
A ani naši milovaní čerti, Mikuláši a andělé neměli loni
kvůli vládním opatřením právě na růžích
ustláno.
Ve škole jsme na ně ale nezapomněli.
Vždyť patří k našim nejkrásnějším tradi‑
cím, bez nichž si adventní čas ani neumí‑
me představit. Povídáme si o nich, píše‑
me o nich slohové práce v českém jazyce
a ve výtvarce si je malujeme. A když se
nám něco povede, máme z toho radost.
O ty nejpovedenější práce našich sedmá‑
ků se s Vámi rádi podělíme. Tady jsou:

Mám dojem, že tento čert je pro hodně lidí velmi
děsivý, ale mně se líbí. Hlavně se s ním dobře povídá.
Tak já se loučím a čau
Erik Horčic, žák 7. třídy ZŠ a MŠ Rakvice

Můj oblíbený čert
Při svém pobytu v Rakousku jsem se
potkal s čertem, na kterého nikdy neza‑
pomenu. Jeho jméno je Hanz. Při prvním
pohledu si všimnete jeho brutálně vel‑
kých a krvavě červených rohů, které má
dlouhé jako písemku ve škole.
Má tlustější postavu a strašně velké
svaly jak já krk. Vlasy z dálky vidět ne‑
jsou, ale když se přiblížíte, tak tam pár
chlupů má, prý aby mu bylo teplo, když
dojde do zimy. Před pár lety měl oči hně‑
dé jako kaštany, ale prý se mu to nelíbi‑
lo, tak si je nechal změnit na červené.
Jeho oblečení je horší. Nosí stále něco
černého. Je to takový noční živočich
a nejde moc poznat, co má, ale já jsem
zaznamenal jeho triko. Ano, nedělám si
srandu! Pak jeho podle něho speciální
kabát jen pro něj. Podle mě bych u Čí‑
ňana něco podobného sehnal…
Jé, málem bych zapomněl na jeho ko‑
pyto! To je kapitola sama o sobě. Proto‑
že když chodí, tak zároveň dělá skvělou
muziku, ale věčně ho schovává, prý se
mu nelíbí. Je tak těžké, že kdybyste ho
po někom hodili, tak ho uhodíte jako
pytlem cementu.
Jeho řetěz dodává krásnou muziku
k jeho kopytu. Je dlouhý asi jako Břeclav
a má ho různě obmotaný po těle.
15
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CVIČENÍ A HRANÍ PRO NEJMENŠÍ
Každou středu se v budově Obecního úřadu setkávájí
maminky s dětmi ve věku od 1 do 3 let. Společně se učí‑
me říkanky s pohybem, písničky, cvičíme nebo tvoříme.
Děti si tak zvykají na své vrstevníky, zábavnou formou
se učí nové věci a maminky si můžou sdělit své radosti
i starosti. Pokud by se k nám chtěl někdo přidat, bude‑
me rádi. Scházíme se každou středu v 9.30 hodin v klu‑
bovně Obecního úřadu, nebo se k nám můžete připojit
ve skupině Maminky v pohybu na Facebooku.
Mgr. Lucie Bartošová
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KOZLÍCI – CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ
V září roku 2020 jsme se s dětmi ve věku 2-4 roky
začali jednou týdně scházet ve školní tělocvičně k pra‑
videlným sportovním lekcím. Cílem pohybových hodin
bylo naučit děti sportovní všestrannosti a vést je ke
zdravému pohybu již od raného věku.
Během měsíce září jsme se především seznamovali
s prostorem tělocvičny, s novými kamarády a se sportov‑
ními pokyny a úkoly, které děti dosud neznaly. Dětem
se krásně dařilo, ale plány na další rozvoj nám bohužel

překazila již v polovině října covidová pandemie a s cvi‑
čením byl konec.
V letošním školním roce 2021/2022 jsme odstarto‑
vali cvičební sezónu plní radostného očekávání a těšení.
Od začátku roku se nám podařilo uskutečnit již 9 lekcí.
Do kroužku je zapsáno 32 dětí ve věku 3-5 let, děti jsou
rozděleny do dvou skupin podle věku na mladší a starší.
Při lekcích využíváme nejrůznější sportovní (švedské
bedny, míče, obruče, švihadla, lavičky) i „nesportovní“
(šátky, tkaničky, hračky) náčiní. Velkou oblibu u dětí má
molitanový set pro předškolní děti. Jedná se o rozmě‑
rem veliké prvky, které využíváme především při opičí
dráze (foto). Tento krásný set jsem mohla zakoupit díky
obecní dotaci ve výši 20 000 Kč, za kterou obci moc dě‑
kuji za sebe i děti.
Naše pravidelná setkávání nejsou ale jenom o sportu.
Důležitá je v hodinách taky zábava, radost a spoluprá‑
ce. Nyní si jen přeji, aby nám bylo umožněno sportovat
co nejdéle, protože pohyb a kamarády děti potřebují víc
než cokoliv jiného.
Lenka Foukalová
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POŘÁD SE NĚCO DĚJE I V KNIHOVNĚ
Letošní rok je pro nás všechny pořád zvláštní a neob‑
vyklý, ale i v takovém roce se nemusí jen přežívat.
Přijďte se podívat na nové posezení, které jsem le‑
tos plánovala pořídit a taky pořídila. V oddělení pro
dospělé si u kulatého stolu a na nových židlích můžete
v klidu prohlédnout časopisy a knihy nebo se posadit
při výběru knih. V oddělení pro děti jsou k dispozici
dva sedací vaky a stoleček s židličkami pro nejmenší.

Prostor obou oddělení se provzdušnil a vzhledově zmo‑
dernizoval. Přibylo nám do knihovny spoustu novinek,
což činí do listopadu 204 nových knih, ale taky mnoho
starých a hodně opotřebených knih podlehlo vyřazova‑
címu procesu, který se v knihovnách nutný a potřebný.
V srpnu úspěšně proběhla pravidelná revize knižního
fondu, která trvala týden a prošlo nám rukama 10 829
svazků. V září jsme se zapojili opět do
projektu „Jižní Morava čte“, který už
šestým rokem vypisuje Moravská zem‑
ská knihovna v Brně. V závislosti na
tomto projektu mohli děti řešit zábavné
kvízy za malé odměny a byla připrave‑
na malá výstava o Jaroslavu Seifertovi
k 120. výročí jeho narození.
V pondělí 11. října k nám zavítali ces‑
tovatelé Jiří a Alena Márovi s povídáním
o jejich cestě po Africe a strávili jsme
velmi příjemné a poučné dvě hodiny.
K cestování je přivedl jejich syn Jirka,
který trpěl svalovou dystrofií, která ho
upoutala na vozík a posléze i trvale při‑
pojila k plicnímu ventilátoru. Sny mu ale
18

zůstaly a díky nim a rodině, která mu je chtěla splnit,
procestoval téměř celý svět. Ze všech svých cest vyda‑
li i knihy, které si můžete vypůjčit i u nás v knihovně
a vydat se na cesty spolu s nevšední
skupinkou lidí a s lidským a humorným
komentářem Jiřího Máry staršího, který
je autorem všech knih.
Doba, ve které žijeme, neumožňuje
tolik hromadných setkání, jak jsme zvyk‑
lí. Moc mě těší, že knihovna je pro mno‑
hé z vás místem, kam chodíte a možná
i rádi a využíváte naše služby. Ráda se
s vámi potkávám, někdy poradím, ně‑
kdy najdu a přinesu, popovídáme, ráda
pro vás vybírám nové knihy a časopisy
i s předpokladem, komu se to asi bude
líbit. Kniha je věrným přítelem do kaž‑
dé doby, zabaví vás, pobaví, vezme na
cestu časem a světem, poučí, přinese
něco nového nebo se prostě jen zasníte
a uniknete realitě, která je už přesycená mnohdy ne‑
smyslným a agresivním informačním balastem, který ne‑
smírně unavuje. Přijďte, v knihovně jste vítáni!
Krásný advent a klidné, spokojené svátky vánoční
a úspěšný start do nového roku 2022!
Mgr. Blanka Hrabalová
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ZPRÁVIČKY OD DŮCHODCŮ
Po delší odmlce jsme se mohli sejít opět v Sokolovni na
našem tradičním posezení na konci prázdnin.
Díky pracovníkům „rychlé čety“, při OÚ v naší obci, jsme
měli připravené stoly i lavice nejen pod“ májí“, ale také
v sále, pro případ špatného počasí. Museli jsme využít obo‑
jího, protože se opravdu rozpršelo. Patří jim za to poděko‑
vání. Postarali se o nás velice dobře.
Byli jsme rádi, že jsme si mohli po delším časovém ob‑
dobí popovídat a povzpomínat na proběhnuté období, kdo
a jak jej prožil, co se mu přihodilo, co ho nejvíce potrápilo.
Naše vedoucí nás seznámila s novými akcemi, které pro
nás výbor připravil a na co se můžeme těšit.
Čekalo nás také chutné občerstvení, kafíčko nebo čaj
a něco sladkého k tomu. Pak už se rozběhla všeobecná
debata až do pozdějších hodin. Spokojeni jsme se rozchá‑
zeli domů.
2. září byl připraven zájezd do lihovaru Vizovice a menší
sklárny. Jelikož jsem se zájezdu nezúčastnila, rozhodla jsem
se sepsat zážitky formou rozhovoru se členkami zájezdu.

Jaké bylo ranní scházení a nálada?
Odjížděli jsme od kostela směrem k ulici Dolní. Tady
přistoupily další členky a pak ulicí Novou kde nastoupili
ještě poslední členky a odjeli jsme směr Břeclav, Hodonín,
Vizovice. Nálada panovala dobrá a sešli jsme se, až na
jednu členku, v plném počtu.

Určitě se o své právo přihlásilo i vaše tělo a žádalo oběd. Co dobrého jste si dali?
Oběd byl objednán společný. Polévka nudlová, řízek
a bramborová kaše s okurkovým salátem.
Pochutnali jsme si v příjemné restauraci a pak u kafíčka
a sladkostí v cukrárně. Byli jsme okouzleni laskominami,
které byly vyrobené z čokolády, a mnohé jsme neodolaly
a naše ženské, mlsné jazýčky ochutnaly. Někteří i nakoupi‑
li, jako dárečky, tyto čokoládové výrobky.

Kam jste se vydali po obědě?
To už jsme byli očekáváni v lihovaru Jelínek. Po přivítání
jsme byli uvedeni do sálu, kde nám byl promítnut krátký
snímek o historii a vývoji tohoto lihovaru. Dostali jsme
také lahodné přípitky. Někdo si vybral sladší verzi, jiný zase
pravou Jelínkovici. Prohlídka nás zaujala. Ovoce, které se
pro kvas používá si sami pěstují a některé také vykupují od
dodavatelů.
Mohli jsme ochutnat likér s lipového květu a medu, čo‑
koládový, bezinkový, vaječný, ale také pravou vizovickou.
Pak jsme se prošli zámeckou zahradou, abychom se nadý‑
chali trochu lehčího vzduchu než v lihovaru.

Určitě jste si také něco nakoupili.
To určitě. Maličkosti ve sklárnách, čokoládové mlsy
a něco pro zahřátí v zimě.

Jak ubíhala cesta a co jste zajímavého viděli?

Jaké dojmy jste si vezli cestou domů?

Pan řidič nám dopřál cestou vidět vesnice, které zasáhlo
tornádo a my mohli vidět tu pohromu a to, jak už pokraču‑
je nová výstavba a opravy domů. Jak začínají lidé z vesnice
společnými silami budovat to, co jim živel vzal. Také jsme
projeli kolem lázní v Ostrožské Nové Vsi, kam jezdí někte‑
ré členky utužovat své zdraví. Na zpáteční cestě jsme se
zase zastavili v Lázních Luhačovice.

Pocit krásného dne, protože, jak na sezení nás potrápil
déšť, tak tady nám přálo sluníčko a měli jsme pohodový
den. Nikdo se nám nezatoulal, všichni byli dochvilní, na
tvářích byla vidět spokojenost a nepotřebovali jsme ani
roušky ani žádná potvrzení.

Kdy jste dojeli k prvnímu cíli?
První prohlídka byla ve sklárně. Byla to menší provozov‑
na, rodinného typu. Mohli jsme jejich práci pozorovat přes
velké okno a pracovalo tam šest dělníků. Tavili ve dvou
pecích, foukali sklo do různých tvarů, pak jej ochlazovali
a ukládali. Bylo zajímavé pozorovat, kolika rukama, musí
až do finální podoby výrobek projít. Jejich výroba je výro‑
bou na zakázku a putuje do celého světa. Vyrábějí sklo
čiré, ale i barevné a samozřejmě i zdobené. Mohli jsme si
krásu těchto výrobků prohlédnout ve výstavní síni a malič‑
kosti si i zakoupit.

Co říci tedy závěrem. Patří se poděkovat výboru za or‑
ganizaci našeho zájezdu, za navazování příjemné atmosfé‑
ry, a za zdárný průběh až do rozvozu členů na smluvená
stanoviště. Bylo to super.
Já bych chtěla poděkovat členkám za ochotně zodpo‑
věděné otázky. Rozhovor poskytla : Moudrá Zdena, Miro‑
slava Pešová, Miroslava Ondřejová, Miroslava Suchyňová.
Pátého října jsme se za krásného slunného dopoledne
se šli opět na zastávce u kostela a odjeli jsme autobusem
do Přibic. Navštívili jsme tady krásnou exotickou zahradu.
Po otevření velkých plechových vrat nás čekal nevídaný úkaz.
Prostor, který se před námi objevil, byl nádherný. Mnoho roz‑
todivných a obrovských palem lemoval pravou stranu zahrady.
Některé byly přemisťovány jeřáby a bagry. Střed této krásné
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zahrady je tvořen nově vybudovaným jezerem, jehož břehy
jsou tvořeny krásným bílošedým kamenem různé velikosti,
lekníny a pestrobarevnými rybami. Opravdu krásný pohled na
tuto scenérii.
Majitelé nám podali podrobný a poutavý výklad o své
realizaci projektu i o to co plánují do budoucna.
Také povídali, jak palmy dováží, jak je sami pěstují a od‑
kud až k nám palmy cestují.
Závěr naší prohlídky byl zakončen nákupem rostlin pod‑
le výběru každého z nás.

PROSINEC 2021

Odjížděli jsme spokojeni na oběd do Sedlece, kde jsme
měli domluvenou prohlídku Zoo. Nedovedli jsme si vůbec
představit, jak taková malá vesnice může mít ZOO. Byli
jsme však udiveni, jak velký prostor tato ZOO má a kolik
klecí, kotců a výběhů bylo vybudováno. Bylo tam hezky.
S dobrou náladou jsme se vraceli domů.
Za realizaci tohoto zájezdu patří poděkování členkám
výboru. Všem zúčastněným patří dík za příjemnou atmo‑
sféru, ukázněnost, dochvilnost a ohleduplnost při pobytu.
Těšíme se na další společné setkání.
Zapsala: Průdková Miroslava

KULTURNÍ KOMISE
Poslední srpnovou neděli jsme se již potřetí sešli na
fotbalovém hřišti, abychom ukončili prázdniny Bran‑
ným dnem. Letos jsme mohli vidět vojáky, hasiče, zá‑
chranáře a policii. Všechny složky měly připravený svůj
program, kde si mohli děti, ale i dospělí, vyzkoušet
něco málo z jejich práce. Navíc místní hasiči přivezli
i člun, takže projížďka na vodě byla úžasná. A kdo se
momentálně nezabýval složkami, tak si mohl vyzkou‑
šet svou fyzičku na překážkových dráhách, které byly
přichystány jak pro nejmenší děti, tak i pro ty větší.
Všichni dostali za absolvování dráhy odměnu a ti nej‑
lepší v každé kategorii ještě něco navíc. Tímto bych
chtěla všem složkám poděkovat, že za námi přijely.
Zvláštní poděkování pak patří Mikru za věnované hrač‑
ky pro děti a Pavlovi Rousovi za zprostředkování vojá‑
ků, Blance Studýnkové za záchranáře, Martinovi Hyc‑
lovi za hasiče a všem dobrovolníkům, Petře Snovické,
Soni Průdkové, Patrikovi Poláškovi a Jirkovi Helešicovi.
Další akcí byla Drakiáda a Broučkiáda. Tyto akce
se konaly v jeden den a myslím si, že spojení těchto
dvou zdánlivě rozlišných věcí se zdařilo. Odpoledne
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to všechno začalo na hřišti, kde se sešli všichni, co
pouštěli draky. Odhadem se do vzduchu vzneslo po
celou dobu asi tak 50 draků, což není vůbec málo.
Všichni, kteří přišli s drakem, dostali opět nějakou ma‑
lou odměnu. A pak jsme počkali, až se setmí a vyrazili
s lampiony a různými světýlky na cestu do sokolovny,
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kde byl připravený program. Uspali jsme broučky a za‑
čala zábava. Někteří si opékali špekáčky, někteří tančili
a bavili se. Potom jsme se rozešli domů. Opět bychom
chtěli moc poděkovat všem dobrovolníkům, Soni Průd‑
kové, Petře Snovické, hodným důchodkyním a Jirkovi
Helešicovi.
Pokud to epidemiologická situace dovolí, tak by‑
chom se měli letos ještě vidět na Párty s čerty, která
bude 4. 12. a na Silvestrovském ohňostroji 31. 12.
Kulturní komise vám přeje klidné a ničím nerušené
svátky, do Nového roku hlavně pevné zdraví a už teď
se těšíme na akce konané v roce 2022.
Michaela Blažková, Mirka Klímová a Lenka Foukalová
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HOSTINCE V RAKVICÍCH
Obecní hostinec
Při číslování domů v Rakvicích
v roce 1771 bylo obecnímu hos‑
tinci na návsi přiděleno číslo 22.
Představenstvo obce pronajímalo
hostinec různým hostinským až do
roku 1881, kdy na své schůzi dne
20. února rozhodlo, že bude zbou‑
rán a v jeho místě bude postavena
čtyřtřídní škola za 16 330 zlatých.

Náves v 19. století
(Kresba František Zach, 1972)

„Palírna“
Hostinec, nebo lépe řečeno hospoda, byla také v bu‑
dově, která patřila k bývalému panskému dvoru a stála
v místě, kde je dnešní sokolovna. Byla sešlá, ponurá,
stará a říkalo se jí „Palírna“. Bylo v ní i pekařství a také
byty pro dělníky. Posledním nájemcem hostince byl v le‑
tech 1913-1923 hostinský Raimund Vedral. V roce
1926 tuto budovu koupila tělocvičná jednota Sokol,
zbořila ji a postavila sokolovnu.
Fotografie Palírny
Fotografie „Palírny“

1926 – Bourání „Palírny“

Zbytek „Palírny“ byl zbourán v r. 1936

Posledním hostinským v obecním hostinci na návsi
byl Cyril Štork. V roce 1873 koupil dům, č. 112 a v roce
1877 také sousední dům č. 113. V něm si zřídil hosti‑
nec s názvem „U Raka“. V roce 1880 koupil také dům

č. 9, ten v roce 1882 zbořil a udělal tam hostinskou
zahradu, která patřila k hostinci „U Raka“. Byly tam
stromy akáty a kaštany. Také tam byla kuželna a jakási
šopa, kde se tancovalo. Říkalo se tomu „Na chalupě“.

Hostinec „U Raka“
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Tato chalupa byla průčelím do ulice Luční.
V hostinci byl od roku 1892 Rochus Zach
z Lužic, který se oženil se Štorkovu dcerou
Františkou. V roce 1897 hostinec vyho‑
řel a byl postaven nový. Po smrti Rochuse
Zacha v r. 1933 měl hostinec v nájmu Jan
Kamenský, zvaný „Janeček“ z domu č. 93.
Jako výčepního tam zaměstnával Františka
Böhma, koláře. Po druhé světové válce rak‑
vičtí komunisté hostinec nejdříve proměnili
na kulturní dům, pochybné existence a po
roce 1950 byl hostinec zrušen.
Nejstarší fotografie hostince „U Raka“

Hostinec „U Rolníka“
Majitelkou domu č. 81 byla v roce 1881 Matilda Ber‑
gerová, která v něm měla obchod krupařství a střižní
zboží. V roce 1883 prodala dům Tomáši Obhlídalovi,
který obchod provozoval nadále a v domě zřídil hosti‑
nec. Říkalo se mu „Obhlídalova hospoda“, pak dal hos‑
tinci název „U Rolníka“. V roce 1907 si pronajal hos‑
tinec soused Josef Štefka a Tomáš Obhlídal odešel do
Vídně, kde si pronajal hostinec. Po třech letech se do
hostince „U Rolníka“ vrátil a založil si dokonce i svou
hudební kapelu. Zemřel v roce 1923.

Hostinský T. Obhlídal před svým hostincem
(nad vchodem za stromem je vývěsní štít
s nápisem „Hostinec U Rolníka“

V roce 1914 byla v Rakvicích za‑
ložena tělocvičná jednota Sokol. Měla
45 mužů a starostou byl zvolen Jakub
Obhlídal. Jeho otec Tomáš jim v hos‑
tinci „U Rolníka“ pronajal spolkovou
místnost, kde se konaly výborové
a členské schůze. Ze stáje v tomto
domě si tito první nadšení sokolové
udělali provizorní tělocvičnu, upravili
si tam strop místnosti. Všechny prá‑
Kapela Tomáše Obhlídala v roce 1913,
na fotografii je nejvyšší,
vpředu sedí kapelník Fila
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ce při postupných úpra‑
nického dokumentu ze
vách prováděli velmi
dne 26. 7. 1935 si
ochotně a zdarma.
přivezl 700 000 Kč)
Jako první tělo‑
a postavil novou
cvičné
nářadí
budovu i se sá‑
měli hrazdu se
lem. V hostinci
žíněnkou, kte‑
šenkoval v letech
ré si objednali
1923-1933. Dal
u firmy Smejkal
se však na pití
v Praze. Účet
a svým špatným
zněl na 245 ko‑
hospodařením
run. V krátké době
přišel o všech‑
po založení jednoty
no a i jeho žena se
však vypukla první svě‑
s ním rozvedla.
Přestavěná budova hostince v domě č. 81
tová válka. Téměř všichni
V únoru 1933 pro‑
rakvičtí sokolové museli nastou‑
běhla dražba hostince „U Rolní‑
pit vojenskou službu a veškerá činnost po dobu dvou let
ka“ a novým majitelem se stal Rudolf Mazánek, rodák
ustala. „Česká obec sokolská“ byla rozpuštěna.
z Milešína. Po jeho úmrtí zdědila hostinec jeho dcera,
V roce 1921 prodal Tomáš Obhlídal hostinec Vác‑
provdaná za Jaroslava Průdka („Katolíka“).
lavu Bednaříkovi, který se vrátil z Ameriky (podle čet‑

Václav Bednařík

Rudolf Mazánek 1896-1946

Pod názvem hostince je jméno nového majitele

Hostinec „U Nádraží“
Hostinec (dům č. 473 v dnešní ulici Nádražní) po‑
stavil Martin Průdek (narozen v roce 1870) v letech
1925/26 po svém návratu z USA, kam odešel za prací
již před I. světovou válkou. Náklady na stavbu přesáhly
částku 400 000 Kč. Martin pocházel z domu č. 31 v „dě‑
dině“, jeho otec Tomáš zemřel v roce 1879 ve věku
38 let, vdova Kateřina se pak vdala za Václava Reme‑
še z Bojanovic u Hodonína, a tak se Martinovi říkalo
„Průdek‑Remeš“.
Podle zápisu v obecní kronice pořádali v listopadu 1926 první zábavu v tomto hostinci hasiči. V noci
jim někdo ze zlomyslnosti zapálil rákos v příkopu u že‑
lezniční zastávky. Když tam přijeli, začala hořet na dru‑
24

2. 12. 1937 – noviny Národní politika

RAKVICKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2021

12. 2. 1938 – Lidové noviny
hém konci vesnice na Kopci za bývalým panským dvo‑
rem bývalá panská stodola, v níž mělo asi 25 malých
zemědělců uloženu slámu. Požár byl daleko viditelný
a sjely se k němu i cizí hasičské sbory.
V roce 1932 přijel z USA Martinův syn Otakar, poté
co mu otec napsal, že bude hostinec jeho. Přijel i se
svou ženou a dcerou, v lednu 1933 mu byla udělena
hostinská koncese. Tíživá hospodářská situace a světová
krize však zapříčinily slabou návštěvnost a Otakar se za
krátkou dobu opět vrátil do USA.
V prosinci 1933 byl v hostinci při hospodské rvačce
zabit čeledín Fabian Rampáček. Podle článku v Morav‑
ské Orlici 7. 2. 1934 ho známý rváč Václav Žďárský
udeřil židlí do hlavy, Fabian vyšel ještě ven a tam se
zhroutil.

Po Otakarovi hospodařili v hostinci všichni členové
Martinovy rodiny, zisk si ponechávali většinou pro sebe,
a tak se hostinec v dalších letech začal zadlužovat. Další
příčinou úpadku byla konkurence tří hostinců v Rakvi‑
cích: Zachův „U Raka“, dolní hostinec „U Rolníka“ a so‑
kolský hostinec „Beseda“.
V září 1937 se hostinec příklepem stal majetkem
Rolnické záložny v Hustopečích a v hostinci se přestalo
šenkovat. Záložna se snažila dům prodat, viz 2 inzeráty
v novinách, ale kupec se nenašel.
Po zabrání pohraničí Německem od 1. října 1938 byl
v hostinci ubytován menší oddíl českých vojáků, kteří
pomáhali s pracemi u rolníků až do utvoření Protektorá‑
tu Čechy a Morava v březnu 1939, kdy se demobilizací
navrátili domů.
13. září 1940 dům č. 473 koupila rodina Kaňova
(Pavel, Františka a Marie) od Rolnické záložny. Ta žá‑
dala poměrně nízkou cenu proto, aby si mohla touto
částkou uhradit výši výpůjček majitelů hostince.
Během války v hostinci bydlely rodiny Hublíkova
z Lednice a Veverkova z Pulgár, které Němci vyhnali ze
svých domovů po zabrání pohraničí. Rodina Kaňova se
do domu nastěhovala až po válce. Přezděním šenku tam
bydlela i rozvedená Blažena Tučková, rozená Nečasová,
ta byla sestrou Františky Kaňové.
Po založení JZD v Rakvicích v roce 1951 tam bylo
v sále uskladněno obilí družstva. Ve chlévech tohoto
domu měli po několik let po druhé světové válce místní
myslivci líheň a odchovnu bažantů.
V roce 1965 MNV v Rakvicích koupil celý areál hos‑
tince, mimo sál. Koupil také vedlejší proluku od Huber‑
ta Minaříka, kde pak byl postaven vchod, vstupní hala,
šatna a sociální zařízení. Přestože MNV nebyl majite‑
lem sálu, začal v letech 1966-1967 s jeho
přestavbou na moderní kinosál. Většina
návštěvníků kina se domnívala, že klenutí
v kinosále bylo zděné. Bylo však zhoto‑
veno ze dřeva, obito deskami a rákosem
a zomítáno. Na obití se spotřebovalo
několik metrických centů hřebíků. Podle
bezpečnostních předpisů však tento strop
neměl být povolen z důvodu požáru. Vel‑
kým nedostatkem nového kinosálu bylo
nedostatečné vytápění v zimních měsí‑
cích a teprve v roce 1989 bylo pořízeno
plynové vytápění. V roce 1994 bylo však
kino uzavřeno pro nízkou návštěvnost.
Po roce 1989 se o svá dědická práva při‑
hlásili potomci rodiny Kaňovy.

Bývalý hostinec „U Nádraží“ kolem roku 1970
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Mimo kino byly v budově také klubovna Pionýrů a Svazáků (SSM), kan‑
celář Kulturního klubu a také úřadovna drobné provozovny, která použí‑
vala také dvůr ke garážování vozidel a jako skladiště různého materiálu.
Před tímto domem č. 473 stál kříž, který byl kdysi v místě rozcestí, od
kterého vedla polní cesta přes Kopce a Podkopce směrem do Velkých Pav‑
lovic a k silnici do Hustopečí. Podle zápisu ve farní kronice, psané v letech
1790-1909, zaplatil kříž za 30 zlatých půlláník František Křivánek (č. 44)
a vysvěcen byl dne 29. 6. 1828. O 40 let později byl kříž nahrazen novým
na základě fundace Martina Křivánka opět za 30 zlatých a vysvěcen byl
dne 9. 8. 1868.
Vinařský sklep, který je ve dvoře domu č. 473, postavil někdy před
rokem 1879 na svém pozemku vedle zmíněné polní cesty otec Martina
Průdka Tomáš.
Kříž kolem roku 1968

Hostinec „Beseda“
Zápis v rakvické obecní kronice
v roce 1927: „Na podzim byl postaven
hostinec „Beseda“ a tvoří se sokolov‑
nou jednu budovu. Materiál byl z vět‑
ší části koupen nový, celkové náklady
byly 110 000 Kč. Tato budova dosta‑
la číslo popisné 524 a stojí na místě,
kde bývalo volné prostranství, kudy se
chodilo do dvora velkostatku.“
Sokolové si zvolili název „Beseda“
proto, aby ukazoval, že jde o míst‑
nost, která by sloužila nejen sokolům,
ale i všem občanům k lepšímu styku
a pobavení, než tomu bylo ve starých
a ponurých rakvických hospodách.
Stavba hostince Beseda byla zadána
zednickému mistru Leopoldu Koželu‑
hovi z Podivína.
Hostinec pak Sokol po dlouhá léta pronajímal a čis‑
tým ziskem splácel dluhy vzniklé stavbami těchto dvou
budov.
Pachtovní smlouva z listopadu 1927 měla 29 bodů,
několik z nich ukázkou:
• „Výše pachtovného: Za budovu 8 000 Kč, za zahradu
1 000 Kč, za koncesi 2 100 Kč, celkové roční nájemné
11 100 Kč.
• Nájemní doba trvá 4 (čtyři) po sobě jdoucí roky.
• Pachtýř jest povinen udržovati propachtované objek‑
ty v dobrém stavu. Jest povinen dle potřeby propach‑
tované místnosti řádně vybíliti. Musí dbáti čistoty ve
stáji a záchodech.
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Stavba hostince „Beseda“ v roce 1927
• Pachtýř ručí za škody úmyslně a svévolně způsobené
ať jím, neb členy jeho rodiny a domácnosti aneb kým‑
koliv jiným.
• Při tanečních zábavách nesmí prodávati a podávati
pálené nápoje lihoviny (kořalky).
• Pachtýř je povinen odebírati veškeré pivo výhradně ze
„Starobrněnského pivovaru“ a to jak sudové tak i la‑
hvové. Za každý vyčepovaný hektolitr piva z jiného
pivovaru jest povinen zaplatiti penále 50 Kč.
• V čas cvičení v sále sokolovny nesmí pachtýř v míst‑
nosti sálu neb vedlejších místností podávati jakékoli
lihové nápoje.“

RAKVICKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2021

Prvním pachtýřem byl hostinský
František Beránek ze Soběšic. Dalšími
hostinskými tam byli: řezník Josef Vaj‑
bar, pekař Karel Nečas, Tomáš Obhlídal,
zahradník Jakub Průdek, Jakub Vodák,
Vyrubalík, Hirlukš, Zemčík.
Po roce 1948 byly hostince „U rolní‑
ka“ a „Beseda“ převzaty socialistickým
družstvem Jednota a dostaly jednotný
název „Pohostinství“.
Autor textů: Rostislav Vajbar,
kronikář obce v letech 1970 - 1996
Miroslav Vajbar

Sokolovna – hostinec „Beseda“ – dům č. 145 v r. 1966

ŠPACHTLOVÁ ŘEMESLNÁ ZMRZLINA
Jedná se o tradiční italskou zmrzlinu, nebo‑li gelato, jejíž hlavní přísadou
je ovoce, kvalitní čokoláda, ořechy a další. Naše zmrzliny, které jsou hustší
a chuťově plnější než klasické zmrzliny, servírujeme ve vyšších teplotách. Díky
tomu, že není hluboce zamražená, vyniká její chuť. Dbáme na kvalitu a čers‑
tvost surovin, nepřidáváme žádnou chemii. Obsahuje méně cukru a tuku než
běžná zmrzlina. Řemeslné zmrzliny mícháme na smetanovém a ovocném zá‑
kladě, jenž je veganský. V případě točené zmrzliny si tolik vyhrát nemůžeme,
protože výrobní stroje nepovolí větší kusy ovoce či ořechů. Proto je trendem
zmrzlina špachtlovaná.
Velmi dlouho je v České republice oblíbená hlavně točená zmrzlina. Ta
nám ale nenabídla osobní rozvoj a my Vám tak nemohli nabídnout víc. Proto
jsme se rozhodli pro tento typ zmrzliny, prošli školením, workshopy a radili se
s odborníky, abychom uspokojili Vaše požadavky. Velmi nás těší, že je o špa‑
chtlovou zmrzlinou takový zájem.
Špachtle je ke zmrzlině šetrnější. Nandává se do kornoutu pomocí špachtle
ne podobné té zednické. Lidé chtějí zkoušet různé chutě řemeslných zmrzlin.
Je sice celkem jedno, jestli vám ji zmrzlinář nandá kleštěmi nebo špachtlí,
přesto frčí hlavně špachtle. Asi proto, že připomínají dovolenou u moře v Itá‑
lii, kde stejným způsobem dávají zmrzlinu do velkých kornoutů.
Dobrou zmrzlinu poznáte podle toho, kolik lidí na ni stojí frontu. Velká vý‑
toč totiž zaručuje, že se suroviny dlouho neskladují a zmrzlina je stále čerstvá.
Ve zmrzlině by neměly být hrudky, na jazyku byste měli cítit jemnost a heb‑
kost bez krupiček. Záleží i na tom jaký máte celkový pocit z pojídání zmrzliny.
Vám všem přejeme krásné a klidné prožití svátků Vánočních, hodně štěstí
a zdraví v Novém roce.
Těšíme se na Vás opět na jaře.
Špachtle u Šutráku
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ RAKVICE
Vážení přátelé, spoluobčané, nezadržitelně se blíží
konec roku a k tomu tak nějak patří alespoň krátké
ohlédnutí za vším, co se v uvedeném roce podařilo
nebo nepodařilo. Nejinak je tomu i v našem spolku.
Proto mi dovolte, abych vás prostřednictvím zpravo‑
daje seznámil s činností našeho mysliveckého spolku
v tomto roce.
Jako již tradičně jsme pořádali mysliveckou noc
a střelecké závody. Tzv. „střelby“ se opět konaly ne‑
tradičně v srpnu, důvodem náhradního termínu byla
nejistá epidemiologická situace. Při této příležitosti
bych rád vzpomenul nejlepší střelce. Celkovým vítě‑
zem kategorie jednotlivců byl pan Macháč Zbyněk,
z rakvických pak pan Kadlec Jan. Nejlepší družstvo
soutěžilo ve složení Bouma Jiří, Ing., Ludín Bronislav
a Peš Zdeněk. Rád bych také poděkoval všem sponzo‑
rům, jmenovitě Vinařství Pavel Binder, Vinařství To‑
máš Nečas, Vinařství Pfeffer, Vinařství Švásta & Ka‑
dlec a Vinařství Švarc & Bílek. Doufejme, že příští rok
se již střelecké závody uskuteční v tradičním termínu,
tedy první červnovou sobotu…
Myslivecký spolek z Rakvic se však věnoval vícero
činnostem. Pokračujeme v obměně mysliveckých za‑
řízení, v letošním roce jsme kromě oprav stávajících
zařízení a postavení nové kazatelny, vytvořili několik
nových přenosných posedů. Z těchto se dá pružně
reagovat na aktuální rozložení hospodářských plodin
a slouží tak k efektivnějšímu lovu za zachování bez‑
pečnějších podmínek pro účastníky lovu. Já osobně
mám však největší radost z aktuálně posledního vý‑
sadbového projektu, který jsme realizovali ve spolu‑
práci s obcí v lokalitě pod Krefty. Jedná se o oplocen‑
ku s výsadbou keřů, které budou do budoucna sloužit
jako zdroj krytu a potravy pro vše živé. Při tvorbě

projektu jsme dbali
zejména na vhodnou
druhovou variabilitu
a na ochranu sazenic
tak, aby porost co nej‑
dříve odrostl a mohl
začít sloužit svému účelu. V realizaci menších pro‑
jektů zeleně chceme samozřejmě pokračovat i do bu‑
doucna. Spolupráce je nastavena tak, že obec Rakvi‑
ce uhradila náklady na sazenice, sloupky a ochranné
pletivo, MS pak zajistilo realizaci a následnou péči
o porost.
Také v tomto roce jsme, po dohodě se zástupci
vinařského spolku, pokračovali v pomoci při ochra‑
ně vinic před nájezdy opeřených lupičů. Ráno a večer
jsme, po dobu více jak měsíc, hlídali v tratích Kozi‑
perky, Krátké, Kopce a Trkmanska. Na tomto místě
bych chtěl upozornit, že se jedná pouze o výpomoc
a zefektivnění účinnosti plynových děl, rozhodně ne‑
přebíráme plnou odpovědnost za hlídání vinic a za
případné škody způsobené špačky. Hlídky členů MS
můžeme brát i jako určitou kompenzaci případných
škod na vinicích, které v průběhu roku způsobí jiná
zvěř, především zvěř srnčí a zajíci.
I letos se uskuteční hony na drobnou zvěř ve vini‑
cích. Účelem je pohlídat počty zajíců na přiměřených
stavech. Při této příležitosti bych chtěl požádat ve‑
řejnost, aby v termínech honů dbala zvýšené opatr‑
nosti při pohybu v lokalitách, kde budou hony pro‑
bíhat. Konkrétně se jedná o 27. 11. 2021, v tomto
termínu se uskuteční hon ve vinicích v okolí Rakvic,
dne 11. 12. 2021 pak plánujeme projít Trkmanska.
Opět chceme využít sms službu z obce, abychom
občany Rakvic o probíhajícím honu dopředu infor‑

Letos jsme přispěli k ochraně vinic...

...před nálety opeřených lupičů
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movali. K odlovu srnčí zvěře – předepsaný plán lovu
srnců jsme splnili na 100%, aktuálně probíhá lov zvě‑
ře „holé“. I tady došlo k výraznějšímu nárustu plá‑
nu lovu, který se nám snad (letos se nebojím použít
reálně výraz „s vypětím“) podaří splnit. U divočáků,
tzv. černé zvěře, došlo k menšímu navýšení úlovků,
ale spíš se jedná o standardní rok v porovnání s loň‑
skem, kdy se nám v této oblasti příliš nedařilo.
S blížícím se koncem roku nás po skončení lovec‑
kých povinností čeká snad jen již pravidelná zimní
činnost zahrnující především péči o přikrmovací zaří‑
zení tak, aby byla zvěři neustále k dispozici a v od‑
povídající kvalitě. K tomuto účelu slouží také systém
zvěřních políček, která jsme realizovali i letos, a kte‑
ré slouží zajištění potravy a úkrytu zvěři v období
nouze.
Závěrem bych rád všem popřál poklidné prožití vá‑
nočních svátků a hodně zdraví a štěstí do nového
roku 2022.

Střelecké závody se letos
uskutečnily netradičně v srpnu

Ing. Radek Švarc
MS Rakvice

Výsadba zeleně

Políčko pro zvěř uprostřed vegetačního období

Rozvezená krmná řepa přijde
zvěři v suchém podzimu vhod

Vysazené keře je z počátku potřeba
odpovídajícím způsobem zabezpečit
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VINAŘI Z RAKVIC 2021
Děkujeme Mysliveckému sdruženi Rakvice za aktiv‑
ní přístup k ochraně vinic proti okusu zvěří a zejména
ochraně proti náletům špačků, kdy dobrovolníci z řad
myslivců drželi přes měsíc služby přímo ve vinicích.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na provozu spolko‑
vých plynových děl.
Obci děkujeme za zajištění kontejnerů na mláto.
Všem spoluobčanům přejeme příjemné prožití vánoč‑
ních svátků, klid a spokojenost v kruhu blízkých a do
nového roku 2022 pevné zdraví.
výbor spolku Vinaři z Rakvic

PLÁN AKCÍ SPOLKU VINAŘI Z RAKVIC 2022
26. 3. 2022 TRADIČNÍ VÝSTAVA VÍN
v sále sokolovny v sobotu 26. 3. 2022 od 13 hod. K ochutnání budou stovky vzorků od místních i okolních vinařů
a vinařských firem. Zahraje cimbálová muzika.
Adresa sokolovny: Náměstí 146, GPS 48.8586203N, 16.8106197E, Koštné 300 Kč
Výdej láhví a příjem vzorků vín proběhne ve „VINOTÉCE“ pod sokolovnou od pondělí 7. 3. 2022 do pátku
11. 3. 2022 od 15.00 – 19.00 hod. 1 vzorek = 3 láhve (nutné alespoň jedna láhev bez etikety). Za přinesené vzorky
předem děkujeme a srdečně vás tímto zveme k hojné účasti na hodnocení. Hodnocení vzorků proběhne v pátek
18. 3. 2022 od 17.00 hod. v sále sokolovny

30. 4. 2022 DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ - ZA VÍNEM DO RAKVIC
Přijďte se i Vy přesvědčit v sobotu 30. dubna 2022 od 11:00 - 19.00 hodin a strávit příjemný den s místními vinaři.
16. ročník. Vstupenky se prodávají až v den akce od 9.30 hod v pokladně sokolovny. Sklepné 1000 Kč
Adresa sokolovny: Náměstí 146, GPS 48.8586203N, 16.8106197E

9. 7. 2022 S TÚFARANKÚ PŘI VÍNĚ - ZA VÍNEM DO RAKVIC
Spolek Vinaři z Rakvic, srdečně zve všechny příznivce a milovníky vína a dechové hudby do vinařské obce Rakvice
na akci S Túfarankú při víně. 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 9. července 2022 od 16:00 – 21.00 hodin
a strávit příjemné odpoledne s víny místních vinařů.

06 - 09/2022 ZA VÍNEM DO RAKVIC
V letním období od 9. června do 28. září 2022 můžete osobně navštívit 20 vinařství z Rakvic a ochutnat moravská
vína. Otevírací doba je čtvrtek až středa 17.00 - 21.00 hod., v neděli 10.00 -12.00 hod., v jiný termín po dohodě.
Cena degustace vín je u vinařů jednotná a budete mít možnost degustovat 6 druhů vín za 150 Kč na osobu. Více
informací a rozpisy služeb otevřených vinných sklepů naleznete na našich webových stránkách a na informačních
cedulích v obci.

12. 11. 2022 SVATOMARTINSKÝ DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ - ZA VÍNEM DO RAKVIC
Přijďte se i Vy přesvědčit v sobotu 12. listopadu 2022 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
Adresa sokolovny: Náměstí 146, GPS 48.8586203N, 16.8106197E
kontakt: Vladimír Minařík, 602450053, vinarizrakvic@seznam.cz, www.vinari‑rakvice.cz
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VINAŘSKÉ AKCE V ROCE 2021
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OKÉNKO RYBÁŘŮ
Jednoho krásného a slunečného dne, v so‑
botu 9. října, po dlouhé době na Kačenárně,
strávili zde rakvičtí rybáři příjemné odpoledne.
Diskutovalo se nad otázkami spojenými s naši‑
mi vodami a rybářským sportem. Atmosféra byla
příjemná, družná a nesla se v duchu lidí, kterým
nejsou naše vody lhostejné. U ohně, pečených
špekáčků a burčáku či pivečka se debatovalo
skoro do tmy, než rokující rybáře vyhnal chlad
od jedné z našich z nejkrásnějších vod - Jezer
u Kačenárny. Po tomto příjemném setkání a po
malé schůzi výboru, se rybáři dohodli, že v so‑
botu 23. října uspořádají brigádu na sběr od‑
padků. Sraz byl opět na Kačenárně. Dorazivší
se rozdělili a udělali rojnici kolem vody. Proběhl
úklid v okolí Kačenárny, Kamenského Šutráku,
Rakvického Trníčku a Šutráku. Výbor skupiny
děkuje všem, kteří se zúčastnili, udělalo se kus
práce!
Dále se rybáři usnesli, že Kačenárna by měla
být přístupná lidem i organizacím z Rakvic.
Z rozhovorů vyplynulo, že by měl být dán pro‑
stor všem, kdo by se chtěl angažovat ohledně
rybařiny a čistoty přírody okolo vod. Je zde po‑
tenciál organizovat různé druhy aktivit pro děti,
např. letní stanování s rybářským a sportovním
programem. Počítá se i s možností využití pro
školní akce. Rybáři by rádi probudili v dětech zájem
o přírodu a rybářský sport, proto se chystají, pokud to
pandemická situace dovolí, znovu zorganizovat rybářský
kurz pro potěr, čili mladé rybáře.

Setkání rybářů

Kačenárna

Žádáme všechny spoluobčany, kteří mají nápady a ná‑
vrhy ohledně dění okolo našich vod, nechť se obrátí na
náš spolek.
Výbor Místní skupiny děkuje všem za podporu.
Za Místní skupinu Zdeněk Blabla

Brigáda
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GULÁŠE ROZLIČNÉ CHUTI ROZVONĚLY RAKVICE
V sobotu 22. října proběhl první ročník soutěže ve
vaření gulášů. Nápad udělat soutěž ve vaření gulášů
jsme s kamarádem měli už předloni, když jsme se účast‑
nili podobné akce v Poštorné. Napadlo nás, proč něco
takového neudělat i u nás v Rakvicích. První Rakvický
kotlík jsme chtěli uspořádat loni na podzim, ale kvů‑
li epidemickým omezením už to nebylo možné. Druhý
termín jsme chystali na jaro, ale i to nebylo reálné kvůli
trvajícím proti koronavirovým opatřením. Vedle míst‑
ních družstev se přihlásil i tým ze Svijan a také Elek‑
trikářská monstra z Berouna. První zmíněný tým také
vyhrál první ročník soutěže se svým dančím gulášem
u široké veřejnosti. Elektrikářská monstra naopak vy‑

hrála v očích odborné poroty. Některé týmy se odhlásily
na poslední chvíli, ale i tak mohli všichni návštěvníci
ochutnat výborné guláše od domácích i přespolních.
Účastnila se i místní družstva například sdružení dobro‑
volných hasičů, obecní představitelé, mužáci nebo také
pradleny z velkopavlovické firmy Elis a jiné skupiny přá‑
tel a kamarádů, kteří se rozhodli pohostit ostatní svým
gulášem. Rád bych všem touto cestou poděkoval, to jak
vařícím týmům, tak i všem návštěvníkům, kteří přišli
tuto netradiční soutěž podpořit. A závěrem oznamuji,
že druhý ročník soutěže Rakvický kotlík se uskuteční
22. října 2022. Všem moc děkuji a budeme se těšit pří‑
ští rok na viděnou.

33

RAKVICKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2021

POHODOVÉ ZPÍVÁNÍ 2021
Situace s pandemií COVID 19 ani letos neumožnila
uspořádat Předhodové zpívání, proto se Rakvičtí chlapi
rozhodli v srpnu udělat Po hodové zpívání. To proběhlo
letos po májú a pod búdú, které na dvoře Sokolovny zů‑
staly po hodech, při nichž opět chlapi svým zpěvem do‑
provodili hodovou mši a velká většina z nich se v pon‑
dělí zúčastnila mužáckých hodů. 7. srpna pak RACHLAP
přivítal sbory z Ladné (Lanštorfčané), Staré Břeclavi
(Starobřeclavský mužácký sbor), poprvé i z Vrbice (Mu‑
žácký sbor Vrbice) a rakvická děvčata (Raženky). Po
úvodní – už tradiční – písničce Poť s nama kamaráde
k nám do Rakvic zazněly v doprovodu vynikající cim‑
bálové muziky Varmužovci známé i méně známé lidové
písničky. Velmi početné obecenstvo, které svým dobro‑
volným vstupným (vybralo se 22.022 Kč), a které bylo
předáno ženskému sboru Herniny z Moravské Nové Vsi
na obnovu krojů zničených tornádem 24. června, oce‑
nilo zpívání vřelým potleskem. Akci podpořili i rakvičtí
vinaři, kteří věnovali vzorky vín jak na ochutnávku, tak
i jako malou pozornost účinkujícím. Dále naše děvčata
napekla pro účinkující a návštěvníky vynikající rakvické
koláče „s hrubým posýpátkem“ a Réva Rakvice přichys‑
tala malé občerstvení. Po skončení programu pak násle‑
dovala taneční zábava s Dechovou hudbou Cyrilka. Celý
večer proběhl pod záštitou Obecního úřadu Rakvice. Na
oplátku pak RACHLAP zazpíval na Předhodovém zpí‑
vání v Ladné. Nyní už Rachlap a Raženky nacvičují na
Adventní jarmark a na Vánoční koncert. Věřme, že se
situace nebude nadále zhoršovat a bude možné naplá‑
nované akce uskutečnit. A snad příští rok (28. května)
vyjde i Předhodové zpívání „Eště byly štyry týdně do
hodú“ Budeme se těšit na setkání s vámi.

PO VINOBRANÍ
Vinař už hrozínky vypresoval,
vínko už do sudů načepoval.
Zraje tam vínečko, sbírá chutě,
tou barvou a chutí překvapí tě.
Po Svatém Martinu vínko dozrá,
každý správný vinař vždy to pozná.
Potom ho s radostí nalahvuje,
s přáteli rád si ho pokoštuje.
Ten zázrak přírody je velký dar.
Chraňme si ho, ať nepřijde nazmar.
Vínečko je totiž na zdraví lék,
dovede ledaskomu prodloužit věk.
Pozvedne náladu,
donutí zazpívat veselou písničku,
kterou má člověk rád.
Když dcérečka nalije bílé i červené,
hned vám to vám probudí pohárky chuťové.
Průdková Miroslava

Za Rachlap Lubor Skrýval

Na přiložené fotografii jsou všechny mužské sbory.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RAKVICE
Po několika odkladech se nám dne
19. června podařilo uspořádat valnou
hromadu. Mimo běžnou agendu (shrnutí
loňské činnosti a budoucí plány) byly na
programu také doplňující volby do výboru
sboru. Starosta sboru J. Moučka a jedna‑
tel T. Suský se pro nedostatek času svých
funkcí vzdali. Novým starostou byl zvolen
Ing. Jakub Cabal, funkci jednatele obsadil
Petr Václavík a výbor sboru se rozrostl
ještě o nového člena, kterým byl zvolen
Petr Zemek. Na závěr valné hromady byli
vybraní členové oceněni: Josef Ivičič (Me‑
daile sv. Floriána), Petr Zemek (Medaile
Za zásluhy), Martin Hycl (Medaile Za pří‑
kladnou práci) a Jakub Cabal (Medaile Za
věrnost - 10 let).

Likvidace následků tornáda
Nikdo z vás jistě nezapomněl na strašidelné záběry
z moravských obcí, které dne 24. června zasáhlo torná‑
do. V těchto obcích se postupně vystřídala řada hasič‑

ských jednotek z celé republiky. Naše jednotka byla na
místo této tragédie povolána hned několikrát. Odstra‑
nění všech škod bude trvat ještě dlouho, ale rádi jsme
alespoň malým dílem pomohli.

Repasovaná Tatra T815
Již v průběhu loňského roku se začalo ukazovat, že
obecní zásahové vozidlo CAS 32 - Tatra T815, není
v dobrém technickém stavu a bude potřebovat generál‑
ní opravu. Obec Rakvice po konzultacích s velitelem zá‑
sahové jednotky Martinem Hyclem schválila kompletní
repas tohoto zásahového vozidla.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem obecním zastu‑
pitelům, panu místostarostovi Rousovi a panu starosto‑
vi Průdkovi, že tuto opravu obecního zásahového vozi‑
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dla schválili a tím pomohli k řádnému protipožárnímu
zabezpečení naší obce. Vozidlo bylo přes léto v opravě
a do naší garáže se vrátilo téměř jako nové koncem
srpna.

Branný den
Repasované zásahové vozidlo CAS 32 - Tatra T815 si
rakvičtí občané mohli poprvé prohlédnout 29. srpna na
Branném dnu. Na této akci pro děti toho bylo k vidění
víc. Ukázali jsme také hlavní zásahové vozidlo CAS 20 Tatra T815 a DA - Fiat Ducato. Ovšem zdaleka největší
úspěch sklidil náš motorový člun, ve kterém se mohli
zájemci také projet po Šutráku.

Rakvický kotlík
Už loni jsme měli připravený soutěžní tým na akci
Rakvický kotlík, tenkrát to pokazil COVID-19. Letos to
bylo jinak a 23. října se povedlo akci uspořádat. Tým
rakvických hasičů se s radostí zúčastnil a se svým chut‑
ným receptem bojoval o co nejlepší umístění. Nakonec
z toho bylo krásné čtvrté místo. Už se těšíme na příští
ročník.

Další informace
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
Máte‑li pozitivní energii a chcete se podílet na čin‑
nosti rakvických hasičů, neváhejte a přidejte se k nám.
Pomoct nám můžete například s vedením kroužku mla‑
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dých hasičů. Aktuální kontaktní informace najdete na
našich webových stránkách.
Za Sbor Dobrovolných Hasičů Rakvice napsal
Ing. Jakub Cabal
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PŘÍPRAVKA SK RAKVICE 1932
Měla začít nová sezóna a my jsme se dověděli, že
u přípravky končí trenér Martin Průdek, kterému doda‑
tečně děkujeme za vykonanou práci. Jenže nastal pro‑
blém, co dál? Kdo bude ty nejmenší trénovat? Bohužel
je doba taková, že trenérů je málo a těch, kteří by to
dělali s radostí a poctivě, je ještě míň. A kluků přibýva‑
lo. Nechtěli jsme dopustit, že by se kvůli absenci trené‑
rů přípravka rozpadla, tak jsme se domluvili a snažili se
to období nějak zvládnout sami. Velké díky patří Luďko‑
vi Zlámalovi, který se snaží, pokud
mu to čas dovolí, jezdit na tréninky
i na zápasy. Jeho profesionalita je
znát na hřišti, v kabině s klukama
i s rodiči. K Luďkovi se přidal Robert
Bartošic z Přítluk a v posledním
čase i Vlastik Jurečka. Starší příprav‑
ku trénují Peter Zimovčák a Pavel
Lang. Já s Liborem Slámou jsme se
pustili do registrování nových hrá‑
čů a máme velkou radost, jelikož se
nám podařilo na podzim zaregistro‑
vat 24 nových hráčů. Momentálně
je v mladší přípravce 19 kluků a ve
starší 13 + 1 holka. Podzimní část
jsme zvládli, jak s trénováním, tak
se zápasy. Nyní už se trénuje v hale
a ladí se forma na jarní část sezóny.
Bohužel nás po Novém roce opustí,
z rodinných důvodů, trenér starší
přípravky Peter Zimovčák, kterému
také děkujeme za práci s klukama.
Tenhle výpadek se nám podařil vyře‑
šit ještě předtím, než jsme se o od‑
chodu Petera dověděli. Byli jsme už
domluvení o nástupu trenérů právě
od Nového roku, kteří měli být ná‑
pomocni stávajícím trenérům.
V sobotu 13. 11. jsme se někteří
vypravili na výlet do Pekla Čerto‑
viny. I když se někteří tak trochu
báli, zvládli to všichni na jedničku
a domů si přivezli spoustu zážitků.
A někteří už ví, že peklo není žádná
sranda nebo jak je název jedné po‑
hádky S čerty nejsou žerty.
Za SK Rakvice 1932 přeji všem,
ničím nerušené svátky, těm nejmen‑
ším fotbalistům bohatého Ježíška

a do Nového roku všem hlav‑
ně hodně zdraví, štěstí, lásky
a porozumění. A už teď se
těším na jarní část sezony.
Ať už s těmi nejmenšími
nebo při zápasech žáku
a „A“ mužstva.
Michaela Blažková

Mladší přípravka

Starší přípravka
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SMUTNÉ DEVADESÁTINY
V knize Bradova západomoravská župa fotbalová
v odboji a historii, kterou vydal v lednu 1946 F.V. Ryša‑
vý je napsáno:“Kopaná v Rakvicích se hraje v řádně or‑
ganizovaném klubu, který započal svoji životní
éru na valné schůzi dne 22. ledna 1932.“ Uplyne
tedy devadesát let od založení oddílu kopané
v Rakvicích. Tehdy se jmenoval DSK (Dělnický
Sportovní Klub). Celé období činnosti provází,
jako všechno v životě, vzestupy a pády. Bohužel
teď jsme v jednom z nejhorších pádů. Situace
se vyhrotila v srpnu 2020, kdy z oddílu odešlo
několik hráčů základního kádru a výbor se roz‑
hodl těsně před začátkem soutěží klub odhlásit
ze soutěží. A to jsme hrávali I.A třídu, která je
druhou nejvyšší krajskou soutěží. Před začátkem
letošního ročníku se Rakvice přihlásily do okres‑
ního přeboru, soutěže o 2 třídy níž. Bohužel
i tato soutěž je pro stávající mužstvo, v němž
však mnohdy nastupují i hráči, jejichž věk výraz‑
ně přesáhl 40 let a na druhé straně hráči dosud
juniorského věku, příliš náročná. Svědčí o tom
i bilance 14 1 2 11 10:45 5 bodů a poslední mís‑
to. Zejména na hřištích soupeřů se nám vůbec
nevedlo. Pokud se tedy nestane nějaký zázrak,
čeká nás pád do III. třídy. Tak nízkou soutěž Rakvice
hrály naposled v sezoně 1985 – 1986, a když se do ní
v roce 1984 sestupovalo, mužstvo až do posledních kol
tvrdě bojovalo o udržení. Věřme, že tak jak tenkrát, se
i nyní úroveň kopané zlepší a vrátíme se do krajských
soutěží. To ale nepůjde bez tvrdé tréninkové dřiny a bez
obnovení zájmu mládeže o kopanou. Už sami nesestaví‑
me ani žákovské, ani dorostenecké družstvo a tak není
potom z čeho doplňovat tým dospělých.
Za všechny fanoušky Lubomír Skrýval

38

PS: Na uvedené fotce jsou rakvičtí v červených dre‑
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nastupuje v nějaké zeleno, žluto černé kombinaci. Proč?
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KRONIKY BRIGÁD SOCIALISTICKÉ PRÁCE
Dostaly se mi do ruky kroniky Brigád soc. práce, při
Zemědělském družstvu ”Rudý říjen Rakvice”.
I když já sama mám na tuto dobu odlišné názory, je
obdivuhodné, že ženy, které zastávaly náročnou práci
a péči o rodinu či práci na záhumenku, si našly čas na
různé aktivity.
V kronice se píše toto: Pracovnice z kravínu č. II. uza‑
vřely na počest 60. výročí 17. 9. 1977 VŘSR Brigádu.
Tvořili ji: Vajbarová Blažena, Konečná Brigita, Průdko‑
vá Růžena, Bazalová Jiřina, Osičková Růžena, Blažková
Barbora, Švarcová Jarmila, Trávníček Jaroslav a Juřena
František.
Za své si vza‑
li úkoly pečovat
o okolí praco‑
viště, vytvářet
v kolektivu so‑
cialistický vztah
ke své práci,
rozvíjet kolektiv‑
ní vztahy a sou‑
družnost. Dále
vzájemnou po‑
moc, vztahy vzá‑
jemné úcty a dů‑
věry, účastnit se
veřejných schůzí
MNV a KSČ.
Každý člen dle
svého zdravotního stavu bude darovat bezplatně krev.
Zavázali se pomáhat jak v JZD, tak i v obci, protože jen
poctivá práce vede k rozvoji společenského bohatství
v naší socialistické vlasti. Navázali spolupráci s ČSPO
a pod patronát si vzali kroužek mladých požárníků.
Členové JZD si dali za úkol v páté pětiletce dosáh‑
nout výtěžku 52centů zrna /ha, v šesté pak 60 centů.
V živočišné výrobě produkci mléka od jedné dojnice 70
litrů, od 100 krav odchovat 96 kusů telat. Za tyto závaz‑
ky byl družstvu udělen ve Velkých Bílovicích Řád práce.
Členky se toho vyznamenání zúčastnily.
Dne 5. 1. 1978 si členky brigády vzaly pod patronát
mladé pionýry - požárníky. Sešli se na seznamovacím
večírku, aby se lépe poznali. Předaly jim malé dárečky,
mladí požárníci připravili pohoštění.
21. ledna spolu odjeli na lyžařský zájezd na Lopeník.
5. dubna se zase vydali na koupání do Znojma. Zájezdu,
který se velmi vydařil, se zúčastnilo 41 dětí. Všem se
líbil. V rámci patronátu nad mladými požárníky pomohly

při sběru papíru. 8. září se zúčastnily okresní soutěže
„Mladých požárníků“ a k dobrému výsledku jim předa‑
ly společenskou hru. Soutěž zpestřila dechová hudba
mladých požárníků z Tvrdonic. Ke svátku MDD uspořá‑
daly zájezd do ZOO Dvůr Králové. První zastávka byla
v Africkém muzeu v Holicích, druhá u Třebechovického
betlému. Ke svátku MDD předaly hasičům kroniku, aby
si mohli zdokumentovat své zážitky a úspěchy.

8. března v hojném počtu oslavily MDŽ. Bylo připra‑
veno malé pohoštění a proběhla módní přehlídka.
11. dubna se členky zúčastnily slavnostního večeru
na počest 33. výročí osvobození Břeclavska Sov. armá‑
dou a na počest 108. výročí narození V.I.Lenina. V prů‑
běhu vystoupil soubor skupiny sovětských vojsk z Milo‑
vic. 11. dubna se sešly ženy ze Svazu žen, Červeného
kříže a Jednoty. Byla připravena ochutnávka rybích po‑
mazánek. V hojném počtu se zúčastnily oslav 1. máje
v Břeclavi. 4. září uspořádaly zájezd na národní dožínky
do Hradce Králové. Vypomáhaly při vinobraní sběrem
hroznů. Počítalo se se sklizní 200 vagonů.
S mladými požárníky se zúčastnili lampionového prů‑
vodu k pomníku padlých hrdinů. V klubovně požárníků
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proběhl večírek s mikulášskou
nadílkou. Obdarovaly je malý‑
mi dárečky a knihami s věnová‑
ním.
Okolí kravínu zkrášlily vy‑
sazením růží, ty však musely
18. září vykopat, protože se na
tom místě kopala jáma na plyn.
V závěru dopsané kroniky si
napsaly: „Kronika nás bude pro‑
vázet a pomůže překonat mno‑
hé potíže. Rádi si v ni časem za‑
listujeme a zjistíme, co krásných,
ale těžkých věcí jsme zažily“.
Iva Neuvirtová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Díky letošní situaci kolem Covid.19 proběhlo netradičně i tradiční vítání občánků,
a to v sobotu 17. července na prosluněném dvoře rakvické sokolovny.

Apolena
Lukešová
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Barbora
Moučková
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Elen
Binderová

Jakub
Nečas

František
Jilčík

Jaroslav
Frolich
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Jan
Bílek

Matyáš
Obdržálek

Mikuláš
Bartoš

Nina

Andrýsková
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Stella
Moudrá

Viktorie
Masopustová

Teodor
Salay

Štěpánka
Švachová
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SILVESTROVSKÝ
OHŇOSTROJ
V PÁTEK 31. 12 2021
NA NÁMĚSTÍ
OHŇOSTROJ ZAČNE V 18 HODIN
ZVE OBEC RAKVICE
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