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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Když jsme prvního ledna vítali nový rok a přáli si navzájem hodně zdraví a štěstí, nikdo netušil, že o tři měsíce později se budeme všichni strachovat o své zdraví
a pojem štěstí bude náhle vypadat docela jinak. Když se
v březnu objevily na území našeho státu první případy
onemocnění koronavirem a vláda razantně zatáhla za
záchrannou brzdu, změnil se nám život. Šířící se pandemie začala měnit celý svět.
Na začátku krize většina lidí přijala tvrdá vládní opatření. Ocenila rychlost a rozhodnost vlády při jejich zavádění. Ve společnosti se projevila nebývalá vlna solidarity
a nezištné pomoci druhým. Dobrovolnice šily roušky,
firmy i jednotlivci nabízeli své služby k zajištění základních životních potřeb nejen pro seniory. Obce a města
si navzájem pomáhaly při shánění ochranných pomůcek,
kterých byl zoufalý nedostatek. Desinfekci jsme vozili v kanystrech a stáčeli ji do malých lahviček. Denně
se na nás hrnulo množství dokumentů. Zatímco v bruselském extrémně drahém super úřadě zavládlo ticho
nerozhodnosti, koronavirus ukázal na zásadní význam
a důležitost národních států, samosprávných celků
a tradičně uspořádané rodiny jako základu celé společnosti v případě řešení krizových situací. Vládní opatření,
mezilidská solidarita a disciplinovanost většiny obyvatel naší země se ukázaly jako účinné. Česká republika
invazi koronaviru zvládla. Nyní nás všechny zajímá, co
bude dál. Ve společnosti zavládla nejistota. Lidé denně přijímají obrovské množství informací, ve kterých je
téměř nemožné se vyznat. Prohlášení odborníků a politiků jsou často protichůdná, vzájemně si odporující.
Na začátku krize většina společnosti dokázala pochopit
nutnost opatření. Dokázala také odpustit chyby a zmat-
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ky, které je doprovázely. Dnes ale všichni očekáváme
jasnější a konkrétnější sdělení. Pokud nebudou přicházet, disciplinovanost a ochota lidí dodržovat nařízená
pravidla budou postupně klesat. Problémem je i zdraví
podnikatelského prostředí, které výrazně ovlivňuje život
ve společnosti. Výroba, obchod, služby, pracovní příležitosti. Jednou z nejvíce postižených oblastí je naše školství. Žákům a studentům velmi chybí osobní kontakt se
spolužáky a svými učiteli. Monitory počítačů a displeje
telefonů nemohou dlouhodobě nahrazovat řádnou výuku ve školních třídách.
Jakkoliv vývoj šíření viru za poslední období s ohledem na velmi nízký počet nově nakažených zavdává
dobré důvody k optimismu, obec Rakvice situaci nepodceňuje. Jsme připraveni plnit veškerá hygienická nařízení spojené s fungováním úřadu, základní a mateřské
školy a také s konáním svatebních obřadů. Pravidelně
dezinfikujeme objekt radnice, knihovny včetně knih,
lékárny a pošty. Rakvičtí hasiči se starají o dezinfekci
dětských hřišť, sportovišť, autobusových zastávek, školy a dalších veřejných prostranství. Nyní jsme schopni
okamžitě zajistit respirátory FFP2. Základní škola dostala prvních padesát kusů. Matrika musela zrušit několik
desítek pracně připravených svatebních obřadů a některé přesunout na jiné termíny. Nouzový provoz státních
institucí komplikuje a zpomaluje přípravu některých
připravovaných projektů. Také v dotačních programech
zavládla jistá míra nejistoty. Ale tou jsou všechno věci,
které se dají vyřešit.
Z celého srdce přeji vám všem, aby nezvaný vetřelec
v příštích dnech a týdnech dále ztrácel svoji sílu a čím
dál tím méně ovlivňoval a omezoval naše životy. Lidé od
nepaměti čelili mnoha nebezpečím a útrapám. S vírou
sami v sebe je vždy dokázali překonat. Ne jinak tomu
bude i nyní. A proto si věřme. Nepodceňujme rizika
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ale zároveň nepropadejme beznaději a zoufalství. Že nic
netrvá věčně platí i pro Covid-19!
Vážení spoluobčané, dovolte mě upřímně poděkovat
všem dobrovolnicím, které se na začátku šíření nákazy
zapojili do šití roušek. Dále pak Darině Tesařové z obchodu Kristýna za dodání materiálu zdarma. Daliborovi
Průdkovi za pomoc nejen seniorům. Všem prodavačkám
v Jednotě. Všem, kteří nabízeli hlídání dětí a nákupy
pro seniory. Zaměstnankyním lékárny a pošty. Panu řediteli ZŠ a MŠ Rakvice spolu se všemi jeho učitelkami
a učiteli za nelehkou výuku žáků na dálku. Rakvickým
hasičům a Miloši Průdkovi za dezinfikování veřejných
prostranství a veřejně přístupných míst. Společnosti Mikro Trading za zajištění respirátorů. Starostovi Morav-
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ského Žižkova za pomoc při shánění dezinfekce. Všem
zaměstnancům Obecního úřadu. Všem živnostníkům
a firmám, kteří se rychle přizpůsobili vládním nařízením
a v omezeném provozu dále poskytovali lidem zboží
a služby. Panu Františku Slanému za dodání sto kusů
roušek zdarma. Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje za rychlé poskytování informací. Krizovému štábu v Břeclavi za spolupráci při řešení krizové
situace. V neposlední řadě děkuji vám všem za zodpovědné dodržování omezujících a nepříjemných nařízení.
Společně věřme, že postupné uvolňování zavedených
opatření bude pokračovat a my se tak budeme moci
pomalu vracet k životu, který jsme ještě docela nedávno
považovali za zcela jistou samozřejmost.
Radek Průdek - starosta

CO SE U NÁS DĚJE?!
Bytový dům

Nový velitel Jednotky dobrovolných hasičů

Koncem března dokončila paní architektka Barbora Páralová druhou část projektu, tedy návrh stavby bytového domu. Podle tohoto návrhu je v domě umístěno 13
bytů s různými dispozicemi a velikostmi. V prvním podlaží je umístěno 8 bytů s dispozicemi 1kk a 2kk. Tyto
bytové jednotky jsou určeny především pro soběstačné
seniory. Ve druhém podlaží je umístěno 5 bytů s dispozicemi 2kk, 3kk a 4kk. V případě plné obsazenosti
bytů bude v domě bydlet třicet rezidentů. Nyní bude
následovat zpracování projektové dokumentace včetně
inženýrské činnosti.

Z důvodu rezignace dlouholetého velitele naší jednotky pana Jaroslava Konečného valná hromada J‑SDH na
svém řádném zasedání zvolila jeho nástupce pana Martina Hycla, kterého starosta obce jmenoval do funkce
velitele J‑SDH Rakvice k 1. 4. 2020.

Zubní ordinace
Obec Rakvice ve spolupráci s doktorem Rastislavem
Bradou připravuje otevření jeho soukromé stomatologické praxe v naší obci.

Nová vozovka s kanalizací v ulici Rybářská
Byla dokončena projektová dokumentace a proběhlo územní řízení ke stavbě nové kanalizace a vozovky
pod zemědělským družstvem. Byly také podány žádosti
o souhlas ke stavbě k stavebnímu a vodoprávnímu úřadu v Břeclavi.

Přístavba mateřské školky
Stavební úřad v Podivíně vydal v březnu letošního roku
stavební povolení pro výstavbu nové třídy mateřské
školky. Nyní se připravuje žádost o dotaci a také výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Dětské hřiště v ulici Nová
Na začátku letošního roku byla k Ministerstvu pro
místní rozvoj podána žádost o dotaci na revitalizaci dětského hřiště v ulici Nová. Součástí projektu je
také instalace nových herních prvků a ořezání vzrostlých lip.
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Park na náměstí

Změna Územního plánu

Na náměstí byly odstraněny letité a převážně suché
břízy, které byly nahrazeny novou výsadbou. Zbourána byla stará autobusová zastávka a na její místo byla
umístěna nová.

Obec Rakvice podala návrhy na změny Územního plánu
k odboru územního plánování v Břeclavi.

Vrty
Na Trkmanci byly dokončeny dva úzkopásmové a dva
širokopásmové vrty. Vystrojené vrty začaly sloužit
jako zdroj užitkové vody pro obyvatele této místní
části obce.

Zpevnění části polní cesty
Byla zpevněna část polní cesty, která se u firmy Limaco
napojuje na starou betonovou cestu v ulici Rybářská.
Připravuje se zpevnění polí cesty v Půlhonech a cesty
která spojující ulice Václavská a Nádražní.

Obnova komunální techniky
Obec pořídila nový užitkový vůz a komunální traktor.
Oba stroje nahradí letitou a dosluhující techniku.

Štorchova příkopa
Obec Rakvice spolupracuje se státním podnikem
Povodí Moravy, s. p. a projektantem na revitalizaci
a vyčištění Štorchovy příkopy, která je plánována na
příští rok.

Výročí osvobození

Kácení topolů
Podél cesty k Trníčku byly pokáceny suché topoly, kterým při silnějším větru hrozilo zhroucení. Prořezány byly
vrby podél vodního kanálu.

Ve středu 15. dubna jsme si u pomníku padlých připomněli 75. výročí osvobození naší obce Rudou armádou.

PODĚKOVÁNÍ VELITELI
Obec Rakvice děkuje a vyslovuje uznání veliteli jednotky sboru
dobrovolných hasičů panu Jaroslavu Konečnému ml. za jeho
dlouholetou a obětavou práci v čele rakvických hasičů. Jednotka
pod jeho velením byla vždy připravena k zásahu, vzorně se starala
o svěřenou techniku i pořádek v hasičské zbrojnici. Stejně jako jeho
otec významně přispěl k vysoké úrovni rakvického hasičského sboru.
I díky jemu mohou další generace rakvických hasičů na co navazovat.
Radek Průdek, starosta
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RAKVICE V ROCE 2019 VE STATISTICE
Narodilo se 27 dětí – z toho 15 kluků a 12 holek
Přistěhovalo se: 43
Odstěhovalo se: 49
Zemřelo:
20
Jubilanti 2020: 80
85
90
91
92
93

–
–
–
–
–
–

12 občanů
5 občanů
3 občani
3 občani
3 občani
1 občanka

Počet obyvatel celkem je 2116.
Průměrný věk obyvatel je 42,5 let.

V matričním obvodu se uskutečnilo 103 svateb:
v Rakvicích 42 z toho 13 na úřadě, 4 církevní
v Zaječí 49, z toho 4 církevní
v Přítlukách 12, z toho 2 církevní
Obyvatelé dle věkových kategorií
ke dni 01.01.2020
Dospělí		
- 1742
Dospělí - muži		
- 891
Dospělí - ženy		
- 851
Děti
Děti
Děti
Děti

(15 - 18 let)
(do 15 let)
(6 - 7 let)		
(do 3 let) 		

-

58
316
40
88

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE RAKVICE ZE DNE 9. 3. 2020
• Usnesení č. 2020/01/3 Zastupitelstvo obce zamítá
návrh p. Š. Vajbarové a p. V. Rampáčka na změnu
územního plánu Rakvice ze dne 16. 09. 2019 o využití
ploch ZO – orná půda na plochy BR‑bydlení v rodinných domech.
• Usnesení č. 2020/01/4 Zastupitelstvo obce schvaluje
p. R. Průdka jako pověřeného zastupitele pro pořizování Zprávy pro uplatnění územního plánu obce Rakvice i pro pořizování veškerých změn územního plánu
po celé volební období 2018–2022.
Zastupitelstvo obce Rakvice ukládá starostovi, aby ve
spolupráci s pořizovatelem (MěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí) řešil návrhy p. V. Rampáčka a p. Š. Vajbarové v rámci Zprávy o uplatňování ÚP
resp. pokynů pro zpracování Změny č. 1 ÚP Rakvice.
• Usnesení č. 2020/01/5 Zastupitelstvo obce Rakvice
stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:
místostarosta: 24.376 Kč
předseda výboru‑komise: 3.611 Kč
člen výboru‑komise: 3.010 Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1.805 Kč
Odměna bude poskytována od 01. 04. 2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena

zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode
dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
• Usnesení č. 2020/01/6 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění financování systému
IDS JMK se společností Kordis JMK, a. s., Nové Sady
946/30, Brno 602 00, IČ: 262 98 465 a přistoupení
ke Konvenci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy na rok 2020.
• Usnesení č. 2020/01/7 Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce Rakvice k jmenování pana Martina Hycla, bytem Nádražní 418 Rakvice, podle § 68 odst. 1
zákona ČNR č. 133/1985 SB., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů do funkce velitele jednotky
Sboru dobrovolných hasičů obce Rakvice.
• Usnesení č. 2020/01/8 Zastupitelstvo obce Rakvice schvaluje udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků
MŠ Rakvice pro školní rok 2020/2021 až do počtu
čtyř dětí na třídu. Toto zvýšení počtu žáků nebude na
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochraně zdraví.
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• Usnesení č. 2020/01/9 Zastupitelstvo obce souhlasí
se záměrem prodeje pozemku p. č. 300/526 ve vlastnictví obce Rakvice.
• Usnesení č. 2020/01/10 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu části pozemku u rybníku Šutrák
za účelem sezónního provozu občerstvení. Období
pronájmu: od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020. Cena pronájmu: 6.000 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu do 2022.
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• Usnesení č. 2020/01/11 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně přílohy OZV Rozúčtování nákladů
obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí kalendářní rok na všechny poplatníky
uvedené ve čl. 2 odst. 1. a Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2020 o místním poplatku ze psů

KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
Na začátku roku, kdy jsme začali plánovat a chystat
akce, jsme se těšili, kolik akcí máme připravených. Bohužel situace nám dovolila uspořádat pouze jednu – pyžamovou párty pro děti. Ostatní naplánované akce, Velikonoční pochod na rozhlednu, Den matek a Den dětí,
jsme museli kvůli nouzovému stavu zrušit. Po uvážení
celé situace, kdy nikdo neví co bude, jsme se rozhodli
pro letošek zrušit i naplánovaný koncert Voxela. Doufáme, že Branný den, který je naplánovaný na 29. 8. 2020
již bude moci být v plném rozsahu a další podzimní akce
už nebudou nijak limitovány.

Jedná se o akce:
• 26.9. Den seniorů – sokolovna
• 10.10. Drakiáda s broučky – hřiště a sokolovna
• 5.12. Mikulášská na Náměstí
• 31.12. Dětský ohňostroj – Náměstí
O všech akcích budete dostatečně informováni.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám s akcemi pomáhají, ať už to jsou dobrovolníci z řad spolu
občanů, důchodkyně pod vedením paní Valové, sponzoři
a také vy všichni, kteří se akcí účastníte.
Za kulturní komisi M.Blažková

KNIHOVNA INFORMUJE
I knihovnu postihla první vlna vládních nařízení
ohledně pandemie a od 13. března do 27. dubna bylo
pro veřejnost zavřeno. Což mi umožnilo dělat některé práce, které při běžném provozu nejdou tak rychle.
Bylo vyřazeno z důvodu opotřebování, poškození nebo
zastaralosti 276 knih. Část z nich je pro vás k dispozici
v minibazaru v prostorách knihovny. Jsou to většinou
knihy z populárně‑naučné literatury a detektivky. Výtěžek z bazaru půjde na nákup nových knih. Doplnila
jsem i regál ve vchodu knihovny, kde na vás čekají knihy
a časopisy zdarma k rozebrání. Dále bylo vyřazeno velké
množství zastaralých periodik. Od letošního roku si můžete v knihovně půjčit, mimo Rakvický zpravodaj a Malovaný kraj, také nově 100+1 zahraničních zajímavostí,
Krásný rok (výpravný magazín o tradicích a venkovu),
Nové proměny bydlení, Rozmarýna (časopis s různými
nápady, recepty, povídáním) a pro mladší školní děti
Mateřídouška. Byly doplněny i nějaké knižní novinky.
Díky uzavření knihoven byly zrušeny i všechny plánované akce. Povídání s knihovnicí na téma - jak se oblékali
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naši předkové - bude přesunuto na nějaký podzimní termín, který vám včas oznámím, aby naše posezení bylo
už bez nějakých omezení. Na 20. října je naplánována
i cestovatelská přednáška pana Jiřího Máry. Tak snad
nám bude situace přát a všechno proběhne jak má.
Kniha nám mnohokrát pomůže vyčistit si hlavu, odpoutat se od všedních starostí nebo vydržet i nespavost
nebo karanténu, nejen dětem pomůže se slovní zásobou, vyjadřováním, podporuje představivost, fantazii.
Každý si v knihovně něco najde a knihovna je tu pro
vás. Přijďte si vybrat. Těším se na vás.
Mgr. Blanka Hrabalová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ 566, 691 03 RAKVICE
A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAKVICE
INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY
Vážení občané, rodiče a žáci,
dovolte mi alespoň pár slov především pro ty, kteří nemáte možnost využívat informační technologie.
Všechny důležité informace o naší škole jinak naleznete na webových stránkách www.zsrakvice.cz nebo na
Facebooku.
Dne 11. března 2020 nastala v naší krátké historii,
nejen v oblasti školství, poměrně výjimečná situace,
která se více či méně dotýká každého z nás a ovlivňuje
celou společnost. Vaše děti nechodí do školky a školy,
nemohou navštěvovat zájmové aktivity, kamarády, rodinu a rodičům je znemožněno chodit do práce, čímž
se dostávají do svízelných životních situací. Já se ptám,
jestli je to v rámci chápání širších souvislostí adekvátní a bude se tedy tato situace opakovat v budoucnu
znovu? Odpovězme si každý sám, protože názorů pro
i proti je obrovské množství a mnohdy se vzájemně
vylučují, byť přichází u úst odborníků. Největší ovlivněni přichází pochopitelně z médií, a proto mám pocit,
že některé skutečnosti potom gradují až v extrémní
situace a věřte, týká se to i školství. Každopádně jsou
v nezáviděníhodné situaci osoby, které mají rozhodovat o opatřeních a osoby ve složkách integrovaného
záchranného systému, kteří musí konat bez ohledu na
názory ostatních. V obdobně složitých situacích se nacházejí rodiny bez prostředků, zaměstnanci a potažmo
i zaměstnavatelé a dopady těchto změn budou dozajista dlouhodobé a mnoho se jich teprve projeví.
Vzhledem k tomu, že se těmto podmínkám musíme více či méně přizpůsobit a nedají se ovlivnit, škola
i školka v rámci možností fungují. Co zatím nefunguje
je školní klub (kroužky), školní družina a školní jídelna
(do nástupu dětí do školy, pouze však pro žáky). To,
že školka a škola fungují neznamená, že je navštěvují
děti, ale ve školce proběhla a probíhá údržba areálu,
budovy a tříd a učitelky s dětmi komunikují různými
prostředky. Ve škole probíhá tatáž činnost a výuka se
praktikuje dle nastavení jednotlivých učitelů elektronicky v rámci možností a přiměřenosti. K tomu využívá-

me celou řadu prostředků – Školní komunikační systém
EDOOKIT, Gmail, Google clasroom, Facebook, Microsoft Teams, nebo běžnou mailovou korespondenci. Byť
to mnohým lidem připadá, že máme prázdniny, mohu
Vás ubezpečit, že práce z domu je mnohdy náročnější,
především z časového hlediska a s vytvářením příprav
pro žáky, kdy se učitelé snaží vycházet vstříc možnostem rodičů. Zkrátka se nenudíme a raději bychom vše
co nejrychleji vrátili do starých kolejí. Všechno zlé je
ale k něčemu dobré a spoustu věci jsme si uvědomili,
s novými věcmi se seznámili a naučili pracovat a vytvořili jsme si „nechtěně“ jedinečnou zkušenost nejen
z naší oblasti. Čas ukáže, co bylo dobré a co naopak,
přece jen je to něco nového.
Výhled do nejbližších dnů je takový, že po obdržení tzv. bezpečnostního manuálu pro zajištění výuky
na školách z Ministerstva školství na přelomu dubna
a května je nejen v našem zájmu otevřít dle stanovených kritérií školku – připraveni jsme, od 25. 5. 2020
otevřeme 1. stupeň ZŠ v omezených skupinách, a pokud nepřijdou nové instrukce, žáci 2. stupně ZŠ budou
školu fyzicky navštěvovat pouze formou individuálních
konzultací po domluvě s učiteli v měsíci červnu. Pochopitelně je také na rodičích, zda své dítě do školky/
školy pošlou.
Chtěl bych tímto poděkovat všem zaměstnancům
školy za to, že i přes omezený provoz odvedli velký
kus práce mnohdy nad rámec svých povinností, panu
starostovi nejen za materiální podporu, a také Vám,
rodičům, za spolupráci, i když si uvědomujeme, jak
těžké to mnohdy máte.
Všem přeji pevné zdraví, optimismus, nechť vítězí zdravý selský rozum a využijeme této zkušenosti
k tomu, abychom se „posunuli dále“ ve všem, co děláme.
Za vedení
ředitel školy
7
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DOMÁCÍ ŠKOLIČKA 2. TŘÍDY ZŠ
Ze dne na den musela naše škola přejít na domácí
výuku. Druháčci si domácí vzdělávání nazvali „Domácí školička“. Začátky nebyly snadné, ale spolu s rodiči,
kteří to neměli vždy jednoduché, to zvládli na jedničku.
Děti se doma zapojily nejen do učení, ale také pomáhaly při vaření, úklidu, kreslily, tvořily, sportovaly, hrály
různé hry, pracovaly na počítači, četly knížky a chodily
na vycházky.
Rodiče, děkujeme Vám za vaši pracovitost a nasazení
při plnění úkolů v rámci výuky na dálku, díky!
Mgr. Dana Lacinová

HODINA PŘÍRODOVĚDY VE 3. A 4. TŘÍDĚ S DĚDEČKEM
Pěknou hodinu přírodovědy nám zajistil pan Vošvrda
z Ladné, jeho vnuk Richard navštěvuje 4. třídu v Rakvicích.
Probírali jsme neživou přírodu, přestože ve škole
máme základní nabídku minerálů a hornin, dané téma
všechny děti vždy nezajímá. Odpoledne mi volala maminka, že její otec je vášnivý sběratel minerálů a hornin.
Vlastní krásnou sbírku, kterou by rád dětem ukázal, zda
by mohl přijet do školy. Proč ne? Ihned následující den
pan Vošvrda dorazil, děti se doslova seběhly kolem stolu
a všechno chtěly vidět, osahat. Celou hodinu nám vyprávěl, kde dané minerály našel, jak lze kameny opracovávat, kdy se danému koníčku začal věnovat… Holkám
ukázal i sbírku náušnic, přívěsky. Byla to pastva pro oči!
8
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Vše si děti mohly prohlédnout a obdivovat krásu neživé
přírody v dlani.
Závěrem jsme se domluvili, že všichni čtvrťáci přijedou
na konci školního roku do Ladné, opracovávání kamenů
nám dědeček ukáže přímo v jeho dílně. Bohužel tento
výlet se neuskuteční.
Moc děkujeme všem rodičům, babičkám, dědečkům,
kteří se školou spolupracují, je to velký přínos pro děti
a my učitelé si toho vážíme! Panu Vošvrdovi ještě jednou velké poděkování!
Mgr. Jitka Rampáčková

PODANÉ RUCE
TŘETÍ A ČTVRTÁ TŘÍDA
Na začátku března zavítali do třetí a čtvrté třídy lektoři Společnosti Podané ruce s preventivním programem
Základy bezpečí na internetu.
Snahou všech bylo upozornit na různá nebezpečí,
která mohou děti ohrožovat na sociálních sítích.
Mgr. Renata Jedličková
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ŠKOLNÍ PLES
28. 2. 2020 se konal 23. reprezentační ples naší školy. Již tradičně byl zahájen slavnostním předtančením
žáků 9. třídy, kterých máme letos dvacet dva. Předtančení s žáky nacvičily i tentokrát paní učitelky Renata
Jedličková a Dana Lacinová.
Následovala sóla deváťáků s učiteli, rodiči a prarodiči, při nichž žáci museli zvládnout valčík, který pilně trénovali pod vedením pana Jaroslava Švacha, uměleckého
vedoucího folklorního souboru Old Stars Břeclav.
Po volné zábavě (k tanci a poslechu hrála skvělá kapela GRAF) a losování tomboly předvedli žáci 9. třídy
své půlnoční překvapení, jímž bylo divadelní představení
nazvané A byla svatba. Divadlo s žáky nacvičila třídní
učitelka Jitka Baránková.
Plesu vévodila vínová barva, která doplňovala černou
a bílou. V těchto barvách bylo oblečení žáků a také výzdoba, s níž deváťákům pomáhali i žáci jiných tříd, především jejich kamarádi z osmičky.
Velký dík si zaslouží nejen žáci, kteří s přípravami
plesu pomáhali, ale samozřejmě i jejich učitelé, rodiče
a vůbec všichni, kteří se na jeho přípravách nebo průběhu podíleli.
Akce proběhla pouhých jedenáct dní před uzavřením
škol a bylo tedy velké štěstí, že veškeré vynaložené úsilí
nakonec nepřišlo vniveč.
Mgr. Jitka Baránková

10

KVĚTEN 2020

RAKVICKÝ ZPRAVODAJ

KVĚTEN 2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V Mateřské škole byla v průběhu mimořádného uzavření
provedena dezinfekce všech hraček, stavebnic a ostatních
prostor školky. Podařilo se nám i vymalovat a zajistit výměnu okenních sítí. Obnovily jsme interaktivní chodník
a byl proveden úklid zahrady, aby při znovuotevření bylo
všechno v pořádku.

11
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Ve školce si děti užili i před nucenými prázdninami spoustu
zábavy, jako je bruslení, procházky nebo divadlo.
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PYŽAMOVÁ PÁRTY
V sobotu 22. 2. 2020 se konala první dětská pyžamová
párty v Rakvicích.
Přišlo velké množství dětí v nejrůznějších pyžamkách
a pochvalu si zaslouží i rodiče, kteří se také ukázali ve
svých spacích róbách, čímž pomohli dětem získat více
losů do slosování o hlavní ceny z bohaté tomboly.
Na přivítanou dostaly děti lísteček s číslem výhry
z tomboly, kterou si mohly okamžitě vyzvednout a další
lístek do slosování o hlavní ceny.

Moderování se ujala Michaela Blažková, která celou
párty provázela a které patří VELKÝ DÍK za organizaci
a uskutečnění celé akce.
Na programu byla tématická diskotéka se zábavnými
pohybovými písničkami, při nichž se děti vyřádily do sytosti. Následovala módní přehlídka, kde každý účastník
předvedl svůj zdařilý pyžamový model při promenádě na
pomyslném molu.

Nechyběly ani hry a soutěže jako je židličková, tančení
s nafukovacími balonky apod.
V okýnku s občerstvením si přítomní mohli koupit
pivo, limo, kávu, čaj, párky v rohlíku, hranolky, tousty
i různé jiné mlsy.
Párty zakončilo slosování o hlavní ceny z tomboly
a znělka z Večerníčku oznámila dětem, že je čas pro dobrodružnou část párty v podobě přespání v Sokolovně.
Přespat měly možnost děti od šesti do dvanácti let, které si s sebou
vzaly spacáky, karimatky a přihlášku
k přespání. Spací prostor byl vyhrazený za oponou, kde byl předpoklad
většího tepla. Usínalo se dlouho za
štěbetání děvčat, pošťuchování kluků a hlavně za divoké světelné šou
o kterou se postaraly svítící náramky,
které dostaly děti na noc.
Ráno se všichni společně nasnídali
a s doprovodem rodičů odešli spokojeně domů.
Velké poděkování patří strýcovi Jirkovi Helešicovi, který se nabídl
s pomocí organizace i s přespáním
u dětí a tetám, které vydávaly tombolu a lístky a bez kterých by naše
akce mnohokrát nešly uskutečnit.
13
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Děkujeme Janu Popovskému za zapůjčení diskotékových světel a Vám všem, kteří jste věnovali ceny
do tomboly, která byla opravdu pestrá, a sešlo se
v ní kolem 150 cen.
Obci Rakvice, firmě Mikro Trading, a.s.
Spolkům: hasiči, myslivci, vinaři, rybáři,
TJ Sokol, SK Rakvice 1932,
Lucii Tomíškové, Vinařství Tomáš Nečas,
zvladnemto.cz Zdeněk Klíma
Lanovému centru H‑park Břeclav, Parkáčku Břeclav,
Vida! Science centrum Brno a Bongo Brno.
Za kulturní komisi obce Rakvice napsala
Mgr. Miroslava Klímová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RAKVICE
Čas utíká jako voda v potoce, ale práce je stále dost. A aby toho nebylo málo, svět zachvátila
pandemie koronaviru a život se nám všem ze dne na den zcela změnil.

Co je nového u hasičů

Koronavirus

Bohužel už přelom roku nebyl mezi rakvickými hasiči
šťastný, potkali nás názorové neshody a bylo zřejmé, že
přijdou změny.
V lednu se opět konala výroční valná hromada sboru
(SDH), které se zúčastnili opět i dva zástupci obce pan
starosta Radek Průdek a pan místostarosta Ing. Pavel
Rous. Po pěti letech byl opět zvolen nový výbor SDH
Rakvice:
• Starosta – Josef Moučka
• Náměstek starosty – Vojtěch Halady
• Velitel SDH – Martin Hycl
• Jednatel – Tomáš Suský
• Hospodář – Bc. Nazar Hudyma
• Revizor – Josef Ivičič
Protože s koncem roku 2019 oznámil pan Jaroslav
Konečný rezignaci na funkci velitele jednotky (JSDHO),
výroční valná hromada sboru zvolila nového kandidáta na tuto funkci pana Martina Hycla. Na březnovém
zasedání zastupitelstva obce Rakvice bylo jmenování
pana Martina Hycla do funkce velitele jednotky oficiálně schváleno.
Chtěli bychom také veřejně poděkovat panu Jaroslavu Konečnému za všechnu poctivou práci a aktivní činnost, kterou pro rakvické hasiče dlouhá léta vykonával
právě ve funkci velitele jednotky. Děkujeme.

Pandemie koronaviru zasáhla do života nám všem
a nevyhnula se ani rakvickým hasičům. V souladu s nařízením vlády jsme museli zrušit veškeré akce a také
činnost oddílu mladých hasičů. Tyto naše omezení zatím
stále trvají. O změnách vás určitě budeme informovat
na naší webové stránce, na naší stránce na Facebooku
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(viz odkazy níže) nebo na nástěnce před hasičskou
zbrojnicí.
V souvislosti s pandemií koronaviru se rakvičtí hasiči
dostali do akce 25. dubna, kdy na žádost obce provedli
dekontaminaci veřejných prostor v naší obci, jak lze vidět na přiložených fotkách.

KVĚTEN 2020

Rakvičtí hasiči jsou stále připraveni jít pomáhat potřebným. Ale každá pomocná ruka se stále hodí, proto
pokud máte alespoň malou chuť se zapojit do našich
činností, neváhejte a přijďte mezi nás.
www.sdhrakvice.cz

Hasiči Rakvice
www.facebook.com/SDHRakvice

SPOLEK VINAŘI Z RAKVIC
Srdečně zdravíme všechny spoluobčany a doufáme,
že současný stav se bude už jen rozvolňovat a život
nejen v naší obci se vrátí brzy k „normálu“.
Na základě mimořádných opatření vlády byl bez náhrady zrušen místní „košt“ - tradiční výstava vín a také
zájezd do vinařské oblasti Villany, Somló v Maďarsku.
Prezentace rakvických vinařů na festivalu dechových hudeb „TÚFARANKFEST“ je také zrušena a Den
otevřených sklepů byl přesunut na polovinu srpna, ale
je stále v ohrožení.
Na letní ochutnávky vín přímo u vinaře by snad současná opatření neměla mít zásadní vliv.
Ve vinohradech se dokončují jarní práce a probíhají
nové výsadby. Krásně se to čte, ale realita je tragická.
Na obecních cestách najdete různé překážky od vyčiš-

těných mulčovačů, až po
hromady vyhrabaného réví.
A ti zapálenější jsou schopni cestu bez problému zorat
či podiskovat. Tato neohleduplnost má ale širší záběr. Při přípravě
„rigolací“ pozemku na novou výsadbu vinic jsou často
odorány i meziřadí sousedních vinic. Půda není vrácena
do původního stavu, kdy tímto zásahem často vznikají
výškové rozdíly a je narušeno hospodaření stávajících
vinařů. U nových výsadeb není na hranicích se sousedními pozemky respektována a ponechána polovina
vlastního meziřadí. Naopak je snaha vysadit co nejvíce
řádků na úkor meziřadí souseda. S ponecháním úvratí
a manipulačních ploch je to stejná píseň. Vysazuje se téměř do cesty a využívají se, bez svolení, přilehlé plochy
sousedních vlastníků vinohradů.
Každý by si měl uvědomit, že výsadbou vinice přispívá nejen ke krajinotvorbě našeho katastru obce Rakvice, ale i ke vzájemným vztahům mezi vinaři.
Žádáme všechny vinaře, vlastníky pozemků, aby se
ve viničních tratích chovali ohleduplně, používali selský
rozum a nenechali se sežrat honbou za „mamonem“.
Děkujeme a přejeme všem ohleduplné sousedy
výbor Spolku Vinaři z Rakvic
15
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PLÁN VINAŘSKÝCH AKCÍ PRO ZBYTEK ROKU 2020
Za vínem do Rakvic

Den otevřených sklepů

od 2. července do 6. září

sobota 15. srpna od 11:00 - 19.00 hodin
(posunutí termínu z 25. 4.)

• V letním období můžete osobně navštívit rakvické
vinaře a ochutnat jejich vína.
• Otevírací doba je čtvrtek, pátek, sobota
17.00 - 21.00 hod. a neděle 10.00 -12.00 hod.,
v jiný termín po dohodě. Cena degustace vín
je u vinařů jednotná a budete mít možnost
degustovat min. 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.

• Vstupenky se prodávají až v den akce od 9.30 hod.
v pokladně sokolovny.
• Sklepné 1000 Kč

Svatomartinský den otevřených sklepů
sobota 14. listopadu od 11:00 - 19.00 hod.
• Vstupenky se prodávají až v den akce od 9.30 hod.
v pokladně sokolovny.
• Sklepné 1000 Kč

CHASOVNÍ OKÝNKO
Milí čtenáři, právě držíte letošní první vydání Rakvického zpravodaje a i přesto, že už je rok téměř v polovině, neměli jsme dříve možnost podělit se s vámi o tom,
co se děje v chase. Chceme se ohlédnout za krojovým
plesem a prostřednictvím těchto řádků poděkovat všem
kteří nás podporovali na naší “stárkovské cestě“.
Ples se konal v sobotu 8. února 2020. Úderem 20.
hodiny búchla do bubnu dechová hudba Skaličané, která
nám vyhrávala až do rána. První stárek během svého
proslovu položil zúčastněným otázku, kolikátý ročník
plesu se to vlastně koná, ale věcné odpovědi se nedočkal. Ples jsme zahájili předtančením Slovácké besedy,
kterou tančilo 20 párů. Během večera stárci vyhlásili
Čupítový sólo, které se většině zúčastněných líbilo, a to
nás moc těší. O půlnoci se vydávala tombola, která byla
velmi bohatá, celkem se nám sešlo krásných 305 cen.
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Moc děkujeme všem sponzorům, kteří nás podpořili
a věnovali nám cenu. Celý večer zaznamenávala naše
kameramanka Vlaďka, která opět vytvořila plesový videoklip, ten najdete na internetu a určitě stojí za shlédnutí. Během plesové sezóny jsme podpořili taky okolní
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chasy, a to naší účastí na plesech v Prušánkách, Kútech,
Kobylí, Bořeticích. Do Podivína jsme poskládali kolečko
a zatancovali besedu. Co si ale budeme povídat, doma
je doma. Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili nás.
Krojovým plesem jsme naše stárkování zakončili. Pro
naši čtyřku to byla nová, velká zkušenost. Děkujeme
chase, že jsme dostali tu příležitost. Dobře víme, že
stárkovat neznamená chodit na začátku průvodu, ale
že to je obrovská zodpovědnost. Zodpovědnost uspořádat hody pro naše spoluobčany, pro přespolní chasy,
a pro další, kteří na hody chodí a podporují nás. Uvědomujeme si, že hody jsou největším svátkem pro nás
domácích, a proto jsme se shodli, že nejvíc spokojení
budeme, když právě od vás uslyšíme: „Jo, to byly dobrý
hody!“ Proto aby aj hody aj ples byly dobrý jsme se
snažili udělat maximum, snažili jsme se o pestrý výběr
dechovek, originální sóla, pěknou výzdobu. Říká se sto
lidí, sto chutí, ale snad si každý našel to svoje.
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I když už uplynulo od letních i podzimních hodů
a plesu mnoho dní, chceme všem poděkovat za podporu a pomoc během celého našeho stárkování. Bylo
vás moc, kteří pomáhali ať už radou či činem – velké
díky vám všem! Děkujeme těm, kteří přišli pomoct postavit máju. Jmenovitě děkujeme panu Hlavňovskému,
dále paní Korčákové, Herzánové, Vachálkové a Pirnusové. Děkujeme Obci Rakvice, děkujeme všem brigádníkům, našim fotografům a kameramanům. Poděkování
patří taky všem maminkám a babičkám a dalším dobrým lidem, kteří se starají o naše kroje. Ze všeho nejvíc
ale děkujeme našim rodičům, ostatním členům chasy,
a především vám všem, kteří jste přišli a podpořili nás.
DĚKUJEME.
Udržujme i nadále tuto krásnou tradici, ať můžeme
i my, za pár let, sedět pod májú a užívat si tu jedinečnou atmosféru hodů.
Lonští stárci

JESTLI SE HODY USKUTEČNÍ...
Po letošním krojovaném plese se zvolili noví stárci,
kteří vše začali pilně připravovat. Bohužel v březnu
se u nás objevil COVID - 19 a vláda zpřísnila opatření
a akce velkého počtu lidí zakázala. Neproběhl letošní
košt vín, kam chodíme našim vinařům nalévat víno, ani
tradiční sběr šrotu, který se koná na jaře. Termín šrotu
jsme museli přesunout. Velikonoce se také nekonaly, jak

by měly. Kluci nemohli uplést žilu a chodit po děvčatech, tak doufáme, že nám do příštího roku neuschnou.
A to nejdůležitější stále nevíme, zda se uskuteční tradiční krojované hody. Na základě vlády nic nezmůžeme,
takže musíme čekat, jak všechno dopadne. A doufáme,
že se hody uskuteční.
Spolek CHASA RAKVICE
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HODY A HODKY
Rakvické Hody
Sobota 27. června - DH Ištvánci
Neděle 28. června - DH Zlaťanka
Pondělí 29. června - DH Zlaťanka

Rakvické Hodky
Sobota 4. července - DH Bojané
V tento den zveme naše malé příznivce na dětské sólo!

1. stárek a stárka
Martin Vajbar
a Sabina Březovičová

2. stárek a stárka
Lukáš Pospíšil
a Natálie Štěrbová

Chasa:

Martin Vajbar a Sabina Březovičová

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

Sklepníci:
Lukáš Pospíšil a Natálie Štěrbová

Daniel Bílek, Radek Foukal,
David Haman, Radek Vajbar,
Filip Drábek

DOŠLO PO UZÁVĚRCE
Vážení spoluobčané, my – spolek CHASA RAKVICE oznamujeme, že z důvodu nařízení vlády RUŠÍME LETOŠNÍ
TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY. Doufáme, že se shledáme v co nejbližší době při jiné příležitosti. Přejeme
pevné zdraví a lepší zítřky.
Hody budou příští rok v těchto termínech: 26., 27., 28. června, 3. července 2021
18
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SK RAKVICE 1932
Po dlouhé zimní přestávce jsme se těšili na jarní část
ročníku. Bohužel ještě ani sezona nezačala a přišlo první
nařízení: Soutěžní utkání se neruší a pořadatel utkání
(domácí klub), je povinen zabezpečit, že se soutěžního
utkání nezúčastní více než 100 osob, později to mělo
být 50 osob. Začal být problém, jak všechno zajistíme.
Jenže než se vůbec něco stačilo vyřešit, přišlo nařízení
o uzavření všech sportovišť. A nakonec přišla zpráva,
která nepotěšila ani fotbalisty, ani diváky.

Rozhodnutí výkonného výboru FAČR
na zasedání dne 7. 4. 2020:
• Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se
plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni
8. dubna 2020.
• Kluby nepostupují a nesestupují.
A tak hřiště zůstalo uzavřené, kabiny zely prázdnotou a my se museli připravovat na další ročník. Nikdo
nevěděl kdy a za jakých podmínek bude hřiště opět
otevřené, kdy se vrátí na trávníky první fotbalisté.
Od 1. května 2020 bylo vydáno desatero jak se chovat
na hřišti:
1. Trénovat lze ve skupině 10 osob (tento počet se
týká i dětí a mládeže); v současné chvíli řešíme, zda
a po jaké době se mohou osoby ve skupinách měnit;
aktuálně platí, že se osoby ve skupině nemění.
2. Do skupiny 10 osob se počítají i trenéři; v současné
chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou trenéři
ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se trenéři ve
skupině nemění.
3. Skupina 10 osob nemusí při tréninku používat roušku.
4. Trénovat ve skupině 10 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.

5. Neevidujeme žádné omezení pro kontakt hráčů ve
skupině 10 osob.
6. Na jedné hrací ploše může být více skupin po 10
osobách, společně tyto skupiny do kontaktu přijít
nesmí. Skupiny musí dodržovat odstup vždy alespoň
2 metry.
7. Neevidujeme žádná omezení používání pomůcek pomůcek je možné dotýkat se hlavou i končetinami.
8. Dezinfikovat pomůcky je nutné pravidelně, dezinfikovat pomůcky by měl vždy klub, tak aby byl o dezinfekci přehled; na bližší informace prozatím čekáme.
9. Není povoleno používat související vnitřní prostory
sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení; V případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC,
nicméně je nezbytné zajistit.
• zvýšená hygienická opatření, tj. v těchto případech
je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také
míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
• zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití
ochranných prostředků dýchacích cest.
10. Přípravná přátelská utkání je možné aktuálně plánovat od 11. května, k bližší specifikaci přistoupíme
později.
Již dnes vím, že se plánují přátelská utkání, o kterých
budete předem informováni. Pokud se nic nestane, měl
by být u nás opět, již poněkolikáté, sehrán Memoriál
Františka Harašty a to od 21. do 23. 7. 2020.
A tímto mi nezbývá nic jiného, než si přát, hlavně
zdraví pro všechny a těšit se na setkání na hřišti SK
Rakvice 1932.
Za SK Rakvice 1932 M. Blažková
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PYŽAMOVÝ PLES
Již podruhé jsme se sešli v sobotu 7. 3. 2020 na
Pyžamovém plese, který měl v předchozím roce veliký úspěch. I tento rok můžeme být spokojeni, sešlo se
„NÁS“ v pyžámku opět dost.
Přípravy probíhaly od rána – výzdoba sálu, chystání
oček a celková příprava ke zdárnému chodu plesu. Dá
se říci, že jsme ho stihli za pět minut dvanáct, jelikož
byl ihned potom vyhlášen nouzový stav k dosavadní
a stále horké situaci KORONAVIRU. K tanci a poslechu
hrála kapela Šarže 54, která opravdu zahrála vše, na
co jsme si vzpomněli. Tombola byla bohatá, sokolíci se
snažili. Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kte-

ří do tomboly přispěli. Rovněž proběhla tipovací soutěž
o počtu kuliček ve skleněné nádobě. O výhru (dort od
p. Lukešové a p. Havelkové) se podělili dva výherci.
Zatančilo se i sólo k MDŽ, kde se rozdávaly krásné
červené karafiáty. Očka se prodala, v baru bylo téměř
vše vypito, nálada byla výborná. Účast byla dobrá, i když
se zdálo, že bylo míň pyžámkových něž loni.
Děkujeme všem členům TJ Sokol Rakvice, kteří se
zúčastnili příprav a zdárného průběhu plesu a posléze
nedělního úklidu. Ještě jednou velký dík sponzorům.
Za výbor Eva Suchánková a Petra Blažková

DŮCHODCOVSKÉ VZPOMÍNÁNÍ.
Při plánování našich akcí v prosinci minulého roku
jsme si vůbec nemyslili, že nás může něco tak nemilého
překvapit a zahnat naše plány do neurčita.
Už v lednu jsme se začali těšit na únor, kdy jsme
opustili teplá hnízdečka svého domova a krásně prosluněnou nedělí jsme odjeli do Boleradic na divadelní
představení.
Věřili jsme, že se jedeme pobavit, rozveselit. Panovala dobrá nálada a ta se ještě umocnila v předsálí tohoto
divadelního stánku.
Zážitek ze hry, kterou jsme shlédli, byl neskutečný.
Herecké výkony místních ochotníků byly ohromné a na
závěrečné děkovačce se mnozí diváci neubránili slzám
dojetí.
Domů jsme se vraceli spokojeni a jen litovali, že některá místa v autobuse naší členové neobsadili.
Byl to krásný zážitek, který zpříjemnil nedělní odpoledne.
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Ani jsme si nemyslili, že to bude asi
poslední akce, kterou jsme společně
mohli prožít, protože v důsledku nařízené karantény, která nás
uvěznila ve svých domovech,
nebude možné se sejít ve větší skupině.
Zůstalo nám jen uchýlit se ke čtení knih, časopisů, sledování televize – filmy, úklid už uklizených domácností,
pořád dokola. Ještě, že začalo jaro a práce se obohatila
ještě o jarní práce a starost o zahrádky a truhlíky.
Přejeme si, abychom vše s úspěchem zvládli a zase se
mohli radovat ze života.
Zapsala Průdková Miroslava
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FITNESS MARATON RAKVICE
II. ročník
První únorovou sobotu proběhl ve
školní tělocvičně v Rakvicích 2. ročník Fitness maratonu. Jako loni byla pro všechny účastníky připravena 3-hodinová nálož
cvičení, skladající se z lekce bosu, tabaty
a jógy. Jako lektorky se představily Markéta Uhlířová z Břeclavi, Lenka Foukalová z Rakvic a Lenka Růžičková z Velkých
Bílovic.
Akce se zúčastnilo celkem 29 cvičících,
nejvíce bylo místních, pár sportovních
nadšenců zastupovalo i sousední obce.
Podle pozitivních ohlasů a počtu zpocených triček a tváří usuzuji, že se akce
vydařila! :)
Lenka Foukalová
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OSVOBOZENÍ RAKVIC 16. DUBNA 1945
Letos uplynulo 75 let od konce 2. světové války, nejkrvavějšího konfliktu v dějinách. Válečný stav, který trval šest let, na svém konci zanechal přes 60 milionů
mrtvých a zničený svět. Je potřeba si připomínat nejen
tyto události, ale hlavně lidské oběti - lidi, kteří padli v bojích, byli zavražděni v koncentračních táborech,
umučeni při policejních výsleších, usmrceni jako totálně
nasazení při náletech…To platí i pro Rakvice a jejich
židovské obyvatele, oběti odbojové činnosti i totálního
nasazení a osvobození.
Už začátkem roku 1945 se v Rakvicích objevili němečtí důstojníci, aby tu stejně jako v okolí připravovali
obranný úsek proti očekávanému postupu Rudé armády. V polovině dubna už byly Rakvice plné německých
vojáků, aut a tanků. Obyvatelstvo se připravovalo na
přežití těch nejhorších chvil ve sklepech nebo narychlo
vykopaných úkrytech v zahradách. Osvobozovací boje
na Břeclavsku byly součástí tzv. Bratislavsko – brněnské operace, která vypukla už 25. března při překročení
řeky Hron a likvidací odporu i jižně od Dunaje. V neděli
15. dubna se Rudá armáda přibližovala k obci dvěma
směry – od Velkých Bílovic a od Podivína. Boje, které ustaly až hluboko za tmy, nebyly jednoduché a nezůstaly bez velkých materiálních škod i lidských obětí.
V pondělí 16. dubna 1945 se Rakvice probudily už do
svobodného rána. Padlí ruští vojáci byli pohřbeni v parku u kostela a posléze byly jejich ostatky přemístěny na
hřbitov Rudé armády do Hustopečí.
V současné době opět dochází k relativizování historických událostí pohledem současné společenské situa-

ce. Odstraňme náhled poplatný komukoliv a zachovejme památku a úctu všem lidem, co se zasloužili o konec
2. světové války, z nichž mnozí ztratili svůj život v bojích v neznámé krajině, kvůli neznámým lidem - našim
předkům, kvůli nám.
Mgr. Blanka Hrabalová

UKÁZKA Z PŘIPRAVOVANÉ KNIHY
Další a současně mojí poslední knihou v edici knih
„Z historie Rakvic“ bude publikace, které jsem dal
název „Rakvice – chronologické dějiny obce“. Knihu
jsem rozdělil na dva díly, první zahrnuje období do
roku 1937, druhý popisuje události v Rakvicích v letech 1938-2000. Každý díl bude mít 400 stran a asi
350 fotografií. Hlavním pramenem mi byl archiv po
mém otci, který byl kronikářem obce v letech 19701996 a zemřel právě v roce 2000. Další dokumenty
jsem dohledal v archivech v Mikulově, Hodoníně, Rajhradě a Brně. V knize budou uvedeni téměř všichni
živnostníci, řemeslníci a také různé spolky působící
v Rakvicích v letech 1850-1950. Do knihy mi také
22

přispělo svými vzpomínkami několik pamětníků
z Rakvic a použil jsem
také mnoho článků z dobového tisku.
Počátkem roku jsem
vydání knihy projednal se současným panem starostou Radkem Průdkem, který je podporovatelem této
edice knih. Předběžně jsme se dohodli, že finanční náklady na vydání I. dílu budou, po projednání
v obecním zastupitelstvu, zahrnuty do rozpočtu obce
na rok 2021 a kniha by byla nabídnuta čtenářům před
Vánocemi 2021. Kdy se vydá II. díl bude záležet také
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na tom, kolik bude mít obec peněz k dispozici (obzvláště po současné neočekávané krizi).
Protože jsem se v Rakvicích setkal i s názorem, že
píši knihy pro zisk, tak bych se zde chtěl důrazně
zmínit o tom, že u všech mých knih jsem se zřekl
obvyklého honoráře, který si nechají proplatit promovaní historici.
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Obec mi vyplatí vždy jen takový honorář, který mi
pokryje mé náklady na cesty do archivů, na tisk apod.,
o čemž se může každý občan na radnici přesvědčit.
Miroslav Vajbar

Z prvního dílu je zde opis textu z rakvické farní kroniky, která byla psána v letech 1790-1909 a nachází se v diecézním
archivu v Rajhradě. Příběh rouhače Martina Turečka je velmi poučný a psaly o něm i dobové noviny.

POTRESTANÝ ROUHAČ
Martin Tureček chalupník z Rakvic č. 337 byl člověk
bohaprázdný. Do kostela nechodil, o velikonočním čase
sv. svátosti nepřijímal, neděle a svátky nesvětil. O nedělích obyčejně zhotovoval hospodářské
nářadí.
Dne 20. února 1899 zašel si do
krčmy Josefa Vojty č. 189 a tam
v přítomnosti několika mužských pronesl hrozné rouhání
o panenství Matky Boží Panny
Marie a sv. Josefa. Byl udán zemskému soudu v Brně, kde byl odsouzen na 6 týdnů do vězení.
Dříve než byl odsouzen, přišel, protože měl strach před odsouzením, k nížepsanému a prosil
o polehčující vysvědčení předstíraje,
že není tak zlý a že byl opilý, když
rouhání o Božské rodině pronesl. Dole
podepsaný mu pravil, že mu takové vysvědčení nemůže dáti, jelikož ho soud
nežádá, ale radil mu, že není‑li tak zlý,
aby to také ukázal, aby šel ke svaté
zpovědi, z rouhání se vyznal, a před obrazem Matky
Boží Panny Marie se pomodlil, aby tak pohoršení napravil a lidé se přesvědčili, že skutečně není tak zlým.
Tureček neposlechl a neučinil to.
Nastoupil trest ve vězení a již tam stihl ho jiný trest,
který mu mohl být výstrahou, aby se polepšil. Bylo mu
uloženo, aby pomáhal zedníkům při stavbě. Připínal
a odepínal putny, které se s maltou vytahovaly vzhůru
na lešení. Při vytahování putna se odepjala, spadla mu
na hlavu a těžce ho poranila; byl dán na 3 týdny do
nemocnice. Odpykal si trest a přišel domů.

Dne 25. srpna 1899 byl najat od Jana Křivánka č. 23
k mlácení obilí. Navečer byl domlatek, byla dána nějaká
zavdaná. Tureček pil – pil, a jelikož špatný byl na nohy,
seděl. Náhle se zdvihl, nikdo netušil, kam
jde, šťoural se při svitu měsíce kolem
studny a spadl do ní. Když ho vytáhli, bručel prý, proč ho tam nenechali.
Měl malou odřeninu na týle.
Po dvou dnech v neděli 27. srpna pojedl něco a vypil půl litru
vína s vodou a povídá: „To se mi
bude spát, zdřímnu si.“ Zdřímnul si
a už se neprobudil, dříme věčně. Umřel bez zaopatření svatými svátostmi.
Byla jeho smrt následkem spadnutí do studny nahodilá, či byl to trest
Boží? Soud náleží Bohu, nám nesluší
soudit nikoho.
Poznamenáno 5. září 1899, ne na
odsouzení Martina Turečka, ale pro
výstrahu.
Jakub Kružík, farář.
(DA Rajhrad, Farní kronika Rakvice 1790-1909)

Brněnské noviny, 15. května 1899
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JAK SE ŽILO NA DĚDINĚ II
Moc rádi pokračujeme, díky ochotě příbuzných, v nastartovaném seriálu fotografií pana Vladimíra Průdka.
Letos měla hodový víkend ozvláštnit výstava jeho fotografií v obecní galerii, která se díky neočekávané situaci
neuskuteční, ale rozhodně o ni ošizeni nebudete. Pokud
všechno bude v pořádku, výstavu připravíme na podzim
nebo na jaře roku 2021.
Mgr. Blanka Hrabalová

Náš strýc Laďa!
Pan Vladimír Průdek se narodil 20. dubna 1920 rodičům Terezii a Pavlovi Průdkovým jako nejstarší ze čtyř
dětí. Celý život pracoval a žil v Rakvicích. Nejprve pomáhal rodičům a pak působil jako skladník JZD. Mimo
práci měl řadu zájmů a koníčků. Choval včely, od mládí

si zapisoval každý den počasí, sbíral známky a mince.
Psal si svou kroniku obce a zaznamenával si kdo, kdy
a na co zemřel. V padesátých letech si koupil fotoaparát
a začal fotit.
V roce 1961 se rozhodl, že pojede na poznávací dovolenou do Egypta. Byl v kontaktu s jedním diplomatickým atašé, který pocházel z Rakvic, a tak se rozhodl, že
mu přiveze bochník chleba. Jíst se pak nedal, protože
strýc jel 3 dny lodí.
Celý život pomáhal celé rodině. Rádi bychom se podělili o vzpomínky a hlavně fotografie, na kterých poznáte možná někoho ze svých blízkých nebo místa již
zmizelá z Rakvic. Zavzpomínejte s námi na našeho strýce. Děkujeme, že tady byl. Vzpomínají neteře a synovci.

1941 - cesta na Přítluky

Sběrna mléka a vajec v Pastůškách

u kostela - dům rodiny Jilčíkovy a Krůzovy
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O TOM, ŽE JABLKO NEPADÁ DALEKO OD STROMU…
SI ZAVZPOMÍNAL KAREL BLAŽEK R. 1934
Platí to i ve fotbale. Svědčí o tom i to, že například v rodině Grégerů hrávali za Rakvice bratři. Staňa,
Josef a Václav. Václav byl jeden ze zakladatelů kopané a hrál za první rakvické mužstvo. Staňa potom už
hrál za mužstvo, které patřilo ve čtyřicátých letech na
okrese k nejlepším a vybojovalo pro Rakvice I.B třídu.
Hrál v útoku a patřil k nejlepším střelcům. Josef hrál
také za toto mužstvo. Pro svou rychlost a obratnost
patřil rovněž k nejlepším fotbalistům, který hrál
v útoku. Protože byl za války nasazen na nucené práce, tak všechny zápasy neodehrál.
Po II. světové válce si to bohatě vynahradil. Vydržel hrát skoro do 50 roků.
Oba dva pak měli své následníky/syny.
Staňa: středopolaře techniky a pohybově nadaného Jirku a univerzála Stanislava,
který hrál na každém místě. Josef: Zdeňka,
který hrál v útoku a brankáře Josefa.
S nimi a dále už i po nich hrála za
Rakvice další sourozenecká čtyřka. Bratři Miroslav, Jan, Laďa a Vašek Průdkovi. Mirek byl hráč, který snad nikdy
nezklamal. Jeho přístup ke každému zápasu byl naprosto zodpovědný a mohlo se na něho spolehnou
v každé situaci. Vychoval následníka Zdeňka, který patřil k oporám hlavně
v dorostu. Jan byl ohromný bojovník, který nechal na hřišti vždy všechny síly. Vzpomínám
na zápas, který se hrál na těžkém, blátivém
terénu. Co v tomto zápase odváděl, bylo až neskutečné.
Po něm nastoupili za Rakvice opět synové Libor a Broněk. Libor byl rozvážnější a snažil se rozehrát každý
balon na spoluhráče. Broněk se zase nerad zbavoval
míče. Někdy kličkoval tak, až ho o balon připravil soupeř. Laďa patřil k technicky vybaveným hráčům. Studoval ale vysokou školu, tak moc zápasů neodehrál. Vašek
hrál jen za B mužstvo.
Další sourozenecká čtyřka, která hrála a zároveň
i funkcionařila, byla bratrů Blažkových. Antonín, Jaroslav, Karel a Václav. Nejznámější Antonín patřil ke
spolehlivým oporám jako brankář. Specialista hlavně na
penalty. V jedné sezóně se mu podařilo zlikvidovat 11
pokusů. Už jako hráč byl ve výboru kopané. Poté dlouhé roky jako trenér. Za jeho vedení dosahovalo rakvické
mužstvo vynikajících výsledků. Poprvé se probojova-

lo po třikrát po sobě jdoucím postupu až do IA třídy.
V Českém poháru Antonín odváděl výborné výkony proti mužstvům, která hrála o třídu výš. Byl u každé akce,
která se dělala pro fotbal. Jaroslav toho moc neodehrál,
ale byl dlouhé roky funkcionář a organizátor budování areálu hřiště, kabin a okolí. Karel hrál do
30 roků a poté začal trénovat. Trénoval až do svých 70 let. Po něm hráli
opět dva syni: Karel, který po ukončení kariéry trénoval a byl i ve výboru. Byl prvním trenérem nově utvořené
základny. A Mirek, který patřil k dlouholetým spolehlivým oporám v brance. Rovněž trénoval a pracoval ve výboru. Václav
byl jeden z nejlepších obránců v té době.
Nejen že bránil, ale sám dokázal zaútočit
nebo založit útok. Tyto prvky se hrály ve
vyšších soutěžích. Vychoval dalšího fotbalistu Radka. Ten patřil k velkým oporám,
hlavně vynikal svou rychlostí. Trošku problémy mu dělalo zakončování. Ještě dnes hrají
fotbal jeho dva syni (vnuci Václava) – Radek
a Martin.
Další sourozenecké trio, které
bojovalo a hájilo Rakvice, bylo
bratrů Hřibových: Miloš, Olin
a Zdeněk. Nejslavnější byl Miloš,
který byl nejlepší střelec. Takový se
zrodí jedenkrát za život. V některých
zápasech dával i 4-5 branek. Za jednu sezonu měl nepřekonatelný rekord skoro 100 gólů. Olin byl rovněž
útočník. Dokázal dávat také góly, ale byl jiný typ hráče.
Byl více bojovný, ale proti Milošovi byl těžkopádnější.
Zdeněk také začínal v útoku. Ten měl hodně nebezpečnou levačku, uměl i dát gól. Pak hrál ale stopera a tam
zářil. Nejenže dobře bránil, ale dokázal přes celé hřiště
rozdávat přesné přihrávky, které mohli útočníci využívat
k zakončení akcí.
Všechny tyto hráče jsem znal i viděl hrát. S některými
jsem hrál a některé i trénoval. Všichni odváděli na hřišti
poctivé odpovědné výkony. Tyto vlastnosti si převzali
z výchovy v rodině. Každý pocházel z početnější rodiny,
kde museli již od mala často pomáhat při každodenních
pracích. Úcta a pokora byla samozřejmostí. Vrozené to
žádný neměl, nikdo z rodičů fotbal nehrál a jen málokterý z nich viděl vůbec fotbal hrát.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Adam
Čapka
Anna
Ištvánková

Filip
Foukal
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Laura
Malinková

Martin
Suchyňa

Ondřej
Průdek
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Jindřich
Bartoš

ZBLOUDILÁ SLOVÍČKA
Našla jsem slovíčka
co v širém světě bloudila.
Snad potěší lidská srdíčka,
aby se tolik nermoutila.
Ráda jsem je do veršů poskládala
a chci všem velkou radost předat.
Nikdo z vás už nemusí je ve světě hledat.
Všichni chceme spolu šťastně žít
a vzájemnou lásku si dávat.
Pak se tu budeme dobře mít.
Radost, zdraví, touhu, lásku jen
To je moje vroucí přání.
Prožívat vše jako krásný sen,
jako pohádku při dětském usínání.
Snad moje slovíčka náladu zpříjemní.
Ke komu přiletí? Koho jen potěší?
Komu přinesou radost největší?
Chci se smát, se všemi šťastna být,
chci vidět všechny moudřejší.
Pak se tu budeme dobře mít.
Miroslava Průdková
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