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Obec Rakvice Vám přeje krásné
svátky vánoční
a šťastný nový rok
2020.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Mnozí z vás jste ze sdělovacích prostředků zaznamenali informace o zvyšování cen za likvidaci komunálního
odpadu. Ceny by měly růst především u směsného odpadu ukládaného na skládkách. Důvodem je záměr
Evropské unie postupně omezovat množství takto likvidovaného odpadu až do úplného zákazu skládkování.
Poté by měl začít fungovat tak zvaný oběhový systém, kdy se odpad bezezbytku přemění zpět na výrobek. Aby
byl tento smělý plán nejen unijních ale i národních byrokratů alespoň trochu reálný, musí se nutně zvyšovat
objem vytříděného odpadu určeného k recyklaci. Razantní omezení ukládání odpadu na skládkách by mělo
přijít už v roce 2024. Protože se podíl vytříděného odpadu na celkovém množství zvyšuje pomaleji, než tvůrci
legislativy předpokládali, bude omezení skládkování odloženo do roku 2030. Do té doby určitě dojde
k navýšení tzv. státního poplatku, který je dnes pět set korun za každou uloženou tunu. Předpokládá se,
že v průběhu následujících deseti let se může tento odvod vyšplhat výrazně nad hranici jednoho tisíce korun.
Obec každoroční nárůst finančních prostředků vynaložených na likvidaci odpadu dotuje ze svého rozpočtu.
Poplatky vybrané za popelnice totiž zdaleka nepokrývají skutečné náklady. Přesto, že většina z vás svůj odpad
třídí, větší část odpadu stále ještě končí na skládce v podobě směsného komunálního odpadu. A to už i dnes je
ten nejdražší způsob, jak se odpadků zbavovat. Děkuji všem, kteří si uvědomují, že jedině důsledným tříděním
svého odpadu lze dosáhnout alespoň zpomalení růstu výdajů na jeho likvidaci. Navýšení poplatku za odvoz
popelnic o padesát korun částečně pokryje zvýšené ceny za svoz a likvidaci odpadu v příštím roce při zachování
četnosti svozů, provozu sběrného dvoru, pytlů na plasty a nápojové kartony zdarma.
Během podzimní kontroly se počítaly škody na výsadbě v extravilánu , které vzhledem k přece jenom na vláhu
štědřejšímu jaru a létu nejsou nijak veliké. Bylo poškozeno třicet sedm stromů z více jak pěti set letos na jaře
vysazených, z toho sedmnáct nevratně. Za odumřelé kusy budou vysazeny nové. Všechny stromy pak dostanou
novou a účinnější ochranu před zvěří.
Snažíme se zajistit dostupnou zubní péči pro občany Rakvic. Během prázdnin jsme jednali s Odborem
zdravotnictví Jihomoravského kraje a s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Ukázalo se, že stejný problém už
delší dobu řeší také ve Velkých Pavlovicích a ve Velkých Bílovicích. Zoufalý nedostatek praktických zubních
lékařů nás přiměl k společnému hledání zubařky či zubaře, což je podobně náročné jako hledat jehlu v kupce
sena. Místní samosprávy, tedy obce a města, tak opět suplují státní úřady zodpovědné za dostupnost zdravotní
péče. Nyní udržujeme kontakt se dvěma lékařkami, které jsou ochotny jednat o otevření své praxe pro občany
Velkých Bílovic, Rakvic a Velkých Pavlovic.
Od vydání posledního zpravodaje se podařilo získat do vlastnictví obce další pozemky v lokalitě Dílce, kde by
měla vzniknout nová zástavbová část. Ke dnešnímu dni vlastní obec přibližně sedmdesát procent celkové
rozlohy určené k zástavbě. S vlastníky zbývajících pozemků budeme dále jednat o podmínkách prodeje jejich
pozemků.
Během prázdninových měsíců proběhla oprava ploché střechy nad družinou základní školy. V průběhu stavby
došlo k několika komplikacím. V prvním případě bylo potřeba speciálně vyrobenou konstrukcí vyztužit prasklý
stropní panel přímo nad vchodem do sportovní haly. Po té došlo na stavbě k pracovnímu úrazu zaměstnance
stavební firmy. Naštěstí jeho zranění způsobené pádem ze střechy nebylo příliš vážné. Po krátké hospitalizaci
a následné domácí léčbě se už v září vrátil zpět do práce. V posledním případě šlo o změnu kotvení izolační
vrstvy. Hmoždinky a šrouby musely být nahrazeny štěrkovým zásypem.
Na Trkmanci začalo vrtání hydrogeologických vrtů. Dva široko profilové a dva středně profilové deset metrů
hluboké vrty,
budou zdrojem užitkové vody pro místní obyvatele. Samotnému vrtání předcházel
hydrogeologický průzkum a samozřejmě vodoprávní řízení.
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Na základě přesného geodetického zaměření pozemku pro stavbu bytového domu zpracovala architektka
B. Páralová přípravu projektové dokumentace. V červnu letošního roku představená studie bytového domu
dostává přesnější a konkrétnější podobu.
Během několika letošních jednání se společností Kordis a. s. jsme usilovali o zlepšení dopravní obslužnosti
naší obce v rámci integrovaného dopravního systému kraje. Podle posledních informací by po dokončení tratě
Hustopeče - Židlochovice někdy v roce 2021, měly v Rakvicích zastavovat vlaky s označením „R“, které dosud
zastavují v Podivíně, Zaječí a Šakvicích. Tyto vlaky by měly nahradit některé zrušené osobní železniční spoje.
Konec letošního roku se nezadržitelně blíží a já chci poděkovat všem, kteří se během něho podíleli na rozvoji
naší obce, a to zastupitelům, zaměstnancům obecního úřadu, spolkům, občanům i firmám.
S uplynulým rokem se rozloučíme opět ohňostrojem, který bude jen jeden a to v 18 hodin. Program je připraven
už od 17 hodin.
Vážení spoluobčané.
Přeji vám šťastné a klidné svátky vánoční. Příjemný čas plný sváteční pohody
strávený ve společnosti svých nejbližších se vzpomínkou na ty, kteří nás už
opustili.
Do nového roku 2020 vám přeji hodně zdraví a mnoho osobních i pracovních
úspěchů.
Radek Průdek

CO NOVÉHO PŘINESE ROK 2020
Od 1.ledna 2020 platí novela zákona o místních poplatcích. Novela nahrazuje stávající poplatky z ubytovací
kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt jediným poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat krátkodobý
pobyt bez ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel. Rozšiřuje tak okruh ubytovacích zařízení v obci,
která podléhají výběru místního poplatku. Sloučením obou stávajících poplatků do jednoho se nastaví stejné
podmínky pro všechny ubytovatele. Nový poplatek z pobytu bude obec vybírat bez ohledu na to, zda se jedná
o pobyt v lázeňských místech nebo v místech soustředěného turistického ruchu. Výše poplatku bude 20,Kč/osobu/za každý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Novela zákona o místních poplatcích se dotýká i úpravou poplatku ze psů. Jsou to především kosmetické
úpravy, které jsou už schválené zastupitelstvem obce. Poplatek zůstává stejný 100,- Kč/za psa/rok, ale nově je
vložen do OZV článek o trvalém značení psů čipem. Při platbě poplatku za psa na rok 2020 budete povinni
nahlásit číslo čipu, které bude v evidenci obce.
Rovněž bude změna i v poplatku za odpady. Tam je částka navýšena na 600,- Kč/osoba/rok. Předchází se tak
do budoucna velkému zdražování za svoz a zpracování, v neposlední fázi i třídění a uložení veškerého
komunálního odpadu.
Od ledna 2020 budou platit nové Obecně závazné vyhlášky na místní poplatky, o kterých budete informování
na úřední desce obecního úřadu a internetových stránkách obce:
www. https://www.rakvice.cz/obecni-urad/uredni-deska/.
Zároveň upozorňujeme občany, hlavně držitele psů, že od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky
mikročipem. Povinné očkování psa proti vzteklině bude platné pouze v případě, že je pes označený
mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději
v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před
3. 7. 2011. Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
Petra Blažková, Obecní úřad Rakvice
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KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
Máme za sebou rok působení kulturní komise. Za tu dobu jsme uspořádali několik větších akcí, které se nám,
aspoň v to doufáme, povedly. První akcí byl loňský Mikuláš na Náměstí. Akce, se vrátila po několika letech,
měla velký ohlas a určitě se bude letos opakovat. Jen jsme přesunuli termín z 5. na 6.12. Zveme tímto všechny
čertíky, čerty a čertice na Párty s čerty. Nebude chybět hudba, tanec, pekelnický kotel a nadílka od Mikuláše
a anděla.
Další akcí byl Den dětí – pohádková cesta, které se
zúčastnilo nad očekávání mnoho dětí s jejich doprovody.
Tato akce se určitě vydařila i díky počasí a velké
návštěvnosti. I tuto akci si příští rok zopakujeme, jen
bude v jiném duchu. Už nebudeme putovat s pohádkami,
ale vydáme se na cestu s indiány a kovboji. Akce se bude
konat v neděli 31.5.
Tak jak nám přálo počasí na dětský den, tak nám nepřálo
při konání Neckyády. Od rána se mraky honily po obloze,
chvíli bylo hezky, chvíli zataženo, sem tam i sprchlo.
I tak jsme doufali, že se počasí umoudří a nakonec se vše
vyvede. Bohužel tomu tak nebylo. Když se blížilo zahájení celé akce, zatáhlo se a začalo pršet. I tak se našel
jeden odvážlivec, který přijel se svou ručně vyrobenou lodí. A protože jsme měli nachystanou krásnou dortu od
Míši Navrátilové, které tímto děkujeme, předali jsme ji tomuto jedinému účastníkovi. Ale i když se nevyvedla
plavba lodí, bylo o zážitky postaráno. Jelikož jsme měli zapůjčené vodní koule, našli se odvážlivci, kteří tuto
atrakci vyzkoušeli. A věřte nám, že to vůbec nebylo jednoduché
se v těchto koulích pohybovat. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat Mikru Traiding za darované hračky pro děti a všem
vinařům, kteří nám věnovali víno na tuto akci. Jedná
se o Vinařství Vajbar, Vinařství Foukal, Vinařství Janoušek,
Vinařství Gréger, Vinařství Radka Měřínská, Vinařství Pavel
Binder, Vinařství Petr Václavík, Vinařství Květoslava
Hlavňovská, Vinopa- vinařství Veselý, Réva Rakvice, Vinium
Velké Pavlovice. A jelikož jsme hračky ani vína nevyužili na
Neckyádu, nechali jsme si je na další akci a víno věnovali
vojákům a dobrovolníkům a hračky jsme využili jako odměnu
pro děti.
Tím se dostáváme k zatím poslední akci a to je Branný den – rozloučení s prázdninami, která se konala poslední
srpnovou neděli na hřišti. Nachystali jsme pro děti překážkovou dráhu, kterou absolvovaly děti podle věkových
kategoriích, z kterých vyšli vítězové i poražení. Vítězové za odměnu dostali diplom, sladkosti a různé
upomínkové předměty, ale nějakou tu odměnu dostali všechny děti. Překážková dráha nebyla jediná atrakce
tohoto dne. Děti, ale i dospělí si mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovky na terč. Také mezi nás přijeli mladí
hasiči z Přítluk, kteří ukázali hasičský útok a potom se všichni mohli podívat na hasičské auto a zkusit si, jak se
hasí. Největší atrakcí tohoto dne byli určitě vojáci. Kluci, ale i holky si mohli vyzkoušet plynovou masku,
zkusit si zavolat přes vysílačky, mohli se podívat na zbraně, vyzkoušet si výzbroj vojáků a také se určitě
dozvěděli mnoho zajímavých věcí. Myslíme si, že v době počítačů a mobilů, to byla velmi vydařená akce, na
kterou určitě za rok opět navážeme. Chtěli bychom pozvat více složek, ať už od policie nebo záchranářů.
Doufám, že se nám to podaří.
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Už nyní plánujeme akce na příští rok. Některé se budou opakovat a některé budou úplně nové. V tomto roce nás
ještě čeká již zmiňovaná Párty s čerty a na Silvestra odpolední silvestrovský ohňostroj, který bude úplně
v jiném duchu, než na jaký jsme byli zvyklí. Zdá se nám, že půlnoční ohňostroj už není tak navštěvovaný jak
býval a tak jsme se rozhodli (celé zastupitelstvo), že letos půlnoční ohňostroj nebude. Nám ale bylo líto, že
bychom měli odpoledne přijít jenom na ohňostroj a tak vás všechny zveme na Náměstí, kde silvestrovské
oslavy zahájíme hudbou, tancem, čajem, svařákem a vše zakončíme velkým ohňostrojem. Potom se všichni
odebereme ke svým oslavám a Nový rok si užijeme v kruhu rodiny a přátel. Další akcí bude Pyžamová párty
pro všechny děti, s možností přespání pro děti od 6 do 12 let v sokolovně. Akce se bude konat v sobotu
22.2.2020. Všechny informace jsou na plakátu k akci, zveřejněném v tomto Zpravodaji. A protože si myslíme,
že mají děti pohybu čím dál méně, rozhodli jsme se uspořádat další akci v pohybu a to je Velikonoční pochod
na rozhlednu s hledáním pokladu. Akce bude určena jak pro děti, tak pro dospělé a uskuteční se v sobotu před
Velikonocemi. Dále na příští rok chystáme Den matek, opět Den dětí, místo Neckyády budou Hry bez hranic
pro děti i dospělé, Branný den, Den seniorů, Drakiádu s broučky a další akce. Sledujte webové stránky
a facebook Obce Rakvice, kde se vždy dozvíte podrobnější informace.
A co říci na závěr? Nezbývá nám než poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám na akcích pomáhali
a pomáhají. Všem spoluobčanům přejeme do Nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody a už
nyní se těšíme na všechny, (kteří dorazí na akce pořádané kulturní komisí ) na akcích pořádaných kulturní
komisí.
Michaela Blažková, Miroslava Klímová, Lenka Foukalová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Od začátku školního roku se v Mateřské škole děly samé zajímavé věci. Pojďme prostřednictvím obrázků
zjistit, co děti všechno zažily.
První dny ve školce
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Projekt Vinobraní

Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích – vzdělávací program Ježek

Školku je potřeba nachystat na zimu

Vystoupení tanečního kroužku Vrabčáci na Kateřinské výstavě vín

Mateřská škola děkuje paní Kříčkové za sponzorský dar. Vánoční dárky v hodnotě
10.000.- děti najdou pod stromečkem.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení občané, drazí rodiče, milí žáci,
uplynul více než rok od mého nástupu do funkce na pozici ředitele ZŠ a MŠ v Rakvicích. I když tento časový
úsek uběhl velmi rychle, událo se za tu dobu spoustu věcí, tak bych rád alespoň stručně toto období zhodnotil.
Kromě běžných pedagogických povinností jsme se poměrně intenzivně zabývali materiálně technickými
záležitostmi, které si vyžádaly velké finanční náklady a bez přímé podpory zřizovatele by nemohly být
realizovány, proto stojí za připomenutí.
Jednalo se především o dlouho plánovanou a komplikovanou opravu střechy nad družinou, která byla
v kritickém stavu a s tím spojenými pracemi, jako je kompletní výměna elektroinstalace vč. všech svítidel nejen
v družině
a novou výmalbou. Další a stěžejní investicí bylo započetí budování nové, komplexní a současným
normám odpovídající počítačové infrastruktury. Je to sice běh na dlouhou trať především z finančního hlediska,
ale i tak nám zřizovatel vyšel maximálně vstříc a za školní rok 2018/2019 jsme společně udělali velký kus
práce. Máme vlastní server a v části staré budovy školy rozvedenou novou počítačovou síť. Pořídili jsme do
9. třídy projektor a u některých učitelů obnovili notebooky a v tomto trendu bychom chtěli pokračovat. Také
došlo k obměně webových stránek, znovuzavedení facebooku a od nového školního roku nově využíváme
elektronický systém žákovských knížek, který budeme postupně dále rozšiřovat o další služby. Dále jsme
revitalizovali kotle v MŠ, které svým stářím již nevyhovovaly, do horkých letních dnů pořídili mlhoviště pro
děti a zastínění části herního prostoru. Pro MŠ byl ještě opraven altánek na herní prvky. V minulém školním
roce zřizovatel započal s řešením přístavby MŠ, která vzhledem k požadavkům rodičů nedostačuje svou
kapacitou. Záležitost je ve fázi zpracovávání projektové dokumentace s následnou žádostí o dotační titul na
výstavbu. Tím pádem bude zrušen a demontován problematický spojovací tunel mezi školní jídelnou a MŠ,
kde bude stát nová třída.
Co se týká plánů do budoucna, možností, jak dále zvelebovat školu je celá řada. Vše je otázkou finančních
prostředků z rozpočtu zřizovatele a hledání dotačních titulů. Prioritu v této oblasti na nejbližší roky jsme si
stanovili oblast IT, a to dobudování počítačové sítě v celém areálu školy a obnovu většiny PC techniky
ve škole, především počítačové učebny. Hodláme se také věnovat areálu školy a jedním ze záměrů je vybudovat
volnočasovou prostoru pro aktivní i pasivní odpočinek mezi starou a novou budovou školy, kterou by mohla
využívat i veřejnost.
ZŠ a MŠ pořádá, účastní se a je zapojena do celé řady nejen školních akcí, kterými chceme dětem nabídnout
především širokou škálu mimoškolních aktivit. Kompletní výčet naleznete ve výroční zprávě, která je umístěna
na webových stránkách školy. Byl bych rád, kdyby se do těchto záležitostí zapojili více i samotní rodiče.
K těmto účelům je možné využívat i prostory školy tak, jako se děje v případě sportovní haly po domluvě
s vedením.
Chtěli bychom také řešit problematickou dopravně-bezpečnostní situaci na ul. U Měšťanky. Návrh řešení jsme
zaslali zřizovateli. Tento článek by mohl být na několik stran zpravodaje, ale vzhledem k omezeným
možnostem se budu snažit informovat občany průběžně v dalších vydáních.
Mgr. Petr Florián – ředitel ZŠ Rakvice
Podzimní moštování na školní zahradě
Začátek měsíce října byl ve znamení sběru a zpracování ovoce.
Za přispění firmy ZEPRO Přítluky, konkrétně majitele pana Homoly
a ochotného pana Klimoviče si děti z 1. stupně nasbíraly jablka, které
následně na školní zahradě moštovaly. Děkujeme tímto našemu panu
školníkovi za koordinaci a vinařství Vajbar za pomoc a poskytnutí
techniky ke zpracování ovoce. Pro děti se určitě jednalo o prakticky
zaměřenou aktivitu s velkým zážitkem, s sebou si odnesly něco
hmatatelného a lahodného.
Mgr. Petr Florián
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První školní den
V pondělí 2. září 2019 usedlo do školních lavic Základní školy v Rakvicích 28 prvňáčků. Přišli v doprovodu
rodičů, babiček a dědečků. Při vstupu do třídy se nejednomu žáčkovi rozsvítila očka nadšením, očekáváním,
překvapením, ale i menší nejistotou. V tento slavnostní den všechny přivítal pan starosta Radek Průdek,
místostarosta a předseda školské rady Ing. Pavel Rous a pan ředitel Mgr. Petr Florián, kteří nám společně
popřáli šťastné vykročení do nového, a pro malé žáčky i prvního, školního roku 2019/2020.
Na děti čekaly kromě pracovních sešitů i dárečky od OÚ, za které tímto děkujeme. Prvňáčkům přejeme mnoho
úspěchů při plnění školních povinností, spoustu legrace, radosti, nových kamarádů a spokojené a trpělivé
rodiče.
Mgr. Kateřina Straková, učitelka I. Třídy

Projekt "Škola v pohybu"pomáhá rozhýbat děti ve školách.
Fotbalová asociace České republiky nabízí jednorázové návštěvy trenérů mládeže, kteří mohou inspirovat
učitele novými prvky se zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu a organizací hodin. A to především
hravou
a zábavnou formou, při které jsou děti v neustálém aktivním zapojení bez čekání a prostojů. Trenéři
Luděk Zlámal (rodák z Rakvic), Igor Matušek a Lenka Bačová přijeli i za námi na naši školu. Pro žáky
1. stupně si připravili báječnou hodinu her s pohybem. Děkujeme za velmi příjemný den a obohacující ukázky.
Děti se na hodinu moc těšily. Vaší činností u nás byly nadšeny.
Milena Zlámalová
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Evropský školní sportovní den – ESSD „Rozhýbejme letos ještě více škol“
S daným projektem přišlo Maďarsko v roce 2015, postupně se rozšířilo do ostatních zemí, hlavní myšlenkou
akce je rozhýbat co nejvíce škol, žáků, dětí. Každá pohybová aktivita se počítá – běhání, chůze, skákání,
hopsání, tanec…V roce 2016 bylo zapojeno 20 zemí a účastnilo se 1,5 milionu studentů. Tak proč se nezapojit?
Naše škola byla zaregistrována a dobrovolníci si mohli přijít odpoledne 27.9. 2019 zasportovat. Žáci si užili her
i soutěží a nakonec získali drobnou odměnu (odznak s logem ESSD). Závěrem si vytvořili logo z vlastních těl
ESSD, daná fotka byla zaslána do soutěže, kterou naši žáci vyhráli. Odměnou je basketbalový koš.
Mgr. Jitka Rampáčková

Podzim ve škole
Letošní podzim si pro nás připravil krásné slunné počasí. Toho využily paní
učitelky prvního stupně základní školy a připravily pro děti několik akcí.
Nejprve se děti zúčastnily soutěže „Barevná dýně“. Dýně, které děti
nazdobily spolu s rodiči, byly vystaveny u vchodu přístavby základní školy.
Další akce byla pro některé děti fyzicky náročnější. Jedno dopoledne se děti
vydaly pěšky do Přítluk, aby navštívily zemědělské družstvo Zepro
Přítluky. Pan Homola prvňákům a druhákům předvedl zemědělskou
techniku a provedl je chovem prasátek a oveček. Většina z dětí je naživo
viděla asi poprvé. Třeťáci a čtvrťáci si s panem Jakubčíkem načesali jablka,

která byla určena na moštování. To
proběhlo v našem sadu díky firmě
Vinařství Vajbar. Mošt všem moc
chutnal. Poslední podzimní akcí
byla drakiáda na Pálavě, která
se také vydařila, draci krásně létali. Prvňáčků s jejich pouštěním pomáhali
deváťáci v rámci projektu "Můj deváťák". Všichni si akce užili a již nyní se
těšíme na další.
Mgr. Dana Lacinová
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Dopravní výchova a beseda s Policií ČR
Informace ohledně bezpečnosti na našich silnicích jsou předávány
dětem již od 1. třídy. S danými pravidly silničního provozu se
neustále seznamují v hodinách prvouky, přírodovědy, slohu, TV …
Vše si mohou žáci procvičovat v praxi pěší chůzí do školy i ze
školy, vycházkou v Rakvicích i po okolí.
Není opomíjena beseda s policií pro 1. stupeň, která v tomto
školním roce proběhla v září. Opět byly děti poučeny
o bezpečnosti, pravidlech, jízdy na kole. Všichni víme, že dítě
může jezdit na kole bez doprovodu od 10 let, musí mít
cyklistickou přilbu, která je povinná do 18 let. Za snížené
viditelnosti je kolo vybaveno světlometem svítícím dopředu bílým
světlem a zadní svítilnou červené barvy.
4. a 5. třída má dopravní výchovu vždy na podzim a na jaře. Tato výuka se skládá z hodin teoretické výuky,
kterou děti absolvují s lektory autoškoly Lednice. Následující hodiny jsou věnované praktickému výcviku na
dětském dopravním hřišti (probíhá na dvoře sokolovny). Jízda zručnosti, jízda v pruzích, kruhový objezd,
semafory… Vše je ukončeno zkouškou, kde mohou získat tzv. „Průkaz cyklisty“.
Žáky se snažíme připravit na skutečný provoz a minimalizovat nebezpečí, které je na silnici může čekat, ale je
důležité si uvědomit, že odpovědnost za jejich chování na silnici nesou jejich rodiče, ať už jsou děti v roli
chodců či cyklistů.
Mgr. Jitka Rampáčková

Školní klub (kroužky) – školní rok 2019/2020
Sportovní kroužek
Sportovní kroužek
Výtvarné činnosti a keramika
Ruční práce
Koledy

1. a 2. třída
4. třída
1. a 2. třída
3. a 4. třída
1. a 2. stupeň

Mgr. Kateřina Straková
Mgr. Jitka Rampáčková
Mgr. Hana Pospíšilová
Mgr. Jitka Rampáčková
Mgr. Jitka Rampáčková
Mgr. Dana Lacinová

Předtančení – školní ples

9. třída

AZO - tanec
Bee-ball
Dyslektický kroužek a intervence
Dyslektický kroužek a intervence
Logopedie

1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň – 6. třída

Mgr. Renata Jedličková
Renata Lauterbachová
Mgr. Pavel Podrazil
Mgr. Dana Lacinová

1. stupeň a MŠ

Mgr. Renata Jedličková
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Příprava na jarmark
I tento rok přivítají Rakvice advent jarmarkem. Do předvánoční atmosféry se aktivně zapojila i naše škola. Žáci
pod vedením učitelů ve výtvarné výchově, ale také v družině, vytvářeli dekorace a drobnosti, které zaplní
jarmareční stánky. V některých třídách společně s dětmi tvořili i rodiče v rámci vánočních dílniček. Věříme, že
naše společné dílo bude milou ozdobou nadcházejícího jarmarku.
Mgr. Hana Pospíšilová

KNIHOVNA V ROCE 2019
Obecní knihovna má otevřeno každé pondělí od 13 do 18 hodin a každou středu od 9 - 11 a 13 - 18 hodin. Od
nového roku uvažuji o doplnění výpůjční doby o pondělní dopoledne. Knihovnu jako odpočinkové místo
využívají během týdne i děti čekající na výuku v ZUŠ.
Letos jsem se věnovala hlavně aktualizaci knižního fondu. Vyřadila jsem část zastaralé naučné literatury a také
část opotřebované a poničené beletrie. Do fondu bylo zařazeno 261 novinek, které jsme získali převážně
nákupem a velmi malou část darem. Pravidelně měním tzv. Výměnný fond, který knihovnám poskytuje Útvar
regionálních služeb Městské knihovny Břeclav a rozšiřuje tím náš výpůjční fond. Množí se mi tu dotazy, co
s knihami, které nechcete, zdědili jste, dostali jste a je vám líto je vyhodit. Knihovna bohužel není archiv, její
fond by měl být pružný a aktuální, tudíž není možné akceptovat někdy i velmi lákavé nabídky. Řešení tu jsou,
ale jsou trochu komplikovanější – dar nějakému domovu důchodců, dětskému domovu, nemocnici, věznici atd.
V březnu jsme navštívili divadelní představení muzikálu Titanic v Městském divadle Brno a mohli jste si
poslechnout povídání o historii hodonínského panství. Na konci školního roku využil celý první stupeň základní
školy možnost návštěvy knihovny, kdy jsme si povídali
o ilustrátorech dětských knih. O prázdninách proběhly dvě
výtvarné dílny pro děti zaměřené na výrobky z papíru. Na
podzim v rámci projektu „Jižní morava čte“ děti řešily zábavné
literární kvízy s odměnou. Samotného projektu se zúčastnily
čtyři literární práce, které jsem náležitě ocenila. Ve středu
20. listopadu jsme se vypravili za tajemstvím fenoménu
žítkovských bohyní a průvodcem nám byl spisovatel a novinář
Jiří Jilík. Strávili jsme v jeho příjemné společnosti plné
informací a osobních zážitků téměř dvě hodiny. V knihovně si
najdete nejen jeho Žítkovské čarování, ale i další čtyři knihy.
www.jiri-jilik.cz/fotogalerie/#img-3228-jpg

12
V prosinci se znovu podíváme do Městského divadla Brno a to na muzikál „Mamma mia!“. Na příští rok vás
mohu navnadit na besedu s publicistou a novinářem Stanislavem Motlem, s cestovatelem Jiřím Márou a na
besedu o historii lidového kroje Hanáckého Slovácka, kterou pro vás připravím já a budeme si spolu povídat
o lidovém oděvu, výkladu slova tradice, o životě na dědině…A nezapomeneme i na divadlo. Pokud všechno
půjde jak má, můžete se těšit na 3 představení během roku.
I já bych vám chtěla s blížícím se koncem roku popřát krásné svátky a šťastné vykročení do nového roku 2020.
Mgr. Blanka Hrabalová

LISTOPADOVÁ VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
Sametová revoluce v Rakvicích v roce 1990
Před třiceti lety v prosinci roku 1989 jsme i my učitelé a zaměstnanci založili na naší škole Občanské fórum
(15 členů). Nechtěli jsme jen čekat, jak to dopadne, chtěli jsme změny ve společnosti, chtěli jsme změny
i ve škole (v té době všude vládli komunisté – ve vedení školy, na obci, ROH, SRPŠ....).
Náš požadavek byl vést s vedením školy dialog na pracovišti. Místo toho dne 04.01.1990 svolala SRPŠ
za podpory MNV a všech komunistů v obci, do Sokolovny veřejnou plenární schůzi SRPŠ, kde jediným bodem
jednání bylo řešení kádrových otázek ZŠ. Této schůze se zúčastnilo asi 300 občanů z Rakvic a Přítluk. Pod
heslem: „Není nám jedno, kdo bude učit naše děti“, se diskutující zabývali veřejně soukromým a intimním
životem nás učitelů. Byli jsme zfanatizovaným davem častováni vulgárními nadávkami. Všichni diskutující,
kteří obhajovali vedení školy, byli členové KSČ (předseda MNV, předseda ZO KSČ na ZŠ, předseda Školské
komise….). Nejsmutnější na tom bylo to, že se tohoto „soudu nad učiteli“ zúčastnily i děti, dokonce se vše
nahrávaly na kazetu a druhý den si to pouštěly ve škole (záznam je neustále k dispozici).
Další jednání bylo domluveno na 05.01.1990 ve škole, kde jsme vyslovili nedůvěru vedení školy a zdůvodnili
své požadavky konkrétními příklady. Další setkání bylo domluveno na 08.01.1990, ale SRPŠ svolalo opět
plenární schůzi („druhou sokolovnu“) na neděli 07.01.1990 na 14:00. Ani naléhání zástupců OF Koordinačního
centra břeclavských škol (v čele s J. Pavlovem) a našeho OF, aby schůze byla odvolána, nepřimělo vedení školy
toto učiniti. Sokolovna byla opět plná, ale bez nás (členů OF). Jednalo se o nás, bez nás! A dospěli k těmto
závěrům: Na základě výsledků veřejného hlasování plenárního zasedání SRPŠ ZŠ Rakvice a v zájmu klidné
výuky doporučuje SRPŠ okamžitý odchod pěti učitelů (z těch 15 členů OF). Pod tímto rozhodnutím byla
podepsána členka výboru SRPŠ ZŠ Rakvice.
Naštěstí v celé naší republice nabraly změny rychlé obrátky. Již v prosinci byla z ústavy vypuštěna vedoucí
úloha KSČ a v lednu roku 1990 byl zvolen prezidentem Václav Havel. Síla OF rychle rostla, stejnou rychlostí,
jako klesala síla a autorita komunistické strany, jejíž moc se v průběhu půldruhého týdne fakticky zhroutila.
I u nás ve školství došlo k zásadním změnám. Nové vedení odboru školství ONV Břeclav chtělo co nejrychleji
situaci v rakvické škole vyřešit. Hned dne 30.01.1990 jednalo s vedením školy Rakvice a došli k těmto
závěrům:
 Proběhne veřejná omluva těm učitelům, jejichž jména byla zveřejněna v souvislosti s jejich
požadovaným odchodem (oněch 5 učitelů OF).
 Vedení školy se bude chovat náležitě ke všem členům OF pedagogů.
Situace ve škole se pomalu uklidňovala a v novém školním roce 1990/91 již bylo jmenováno nové vedení školy,
nový ředitel i zástupce a my „fóraři“ (jak nás někteří titulovali) jsme mohli dál učit.
Byl to bouřlivý školní rok plný změn, nových očekávání a nadějí. Začala v naší společnosti nová éra – svobody
a demokracie.
Chtěla bych poděkovat všem svým kolegům, kteří se nebáli a šli do toho. Jmenovitě: M. Poláškovi, E.Flekové,
M. Puklické, M. Pohankové, R. Vysloužilové, J. Vysloužilovi, S. Boumové, L. Malinkové, J.Hamalovi,
J. Grbavčicovi, N. Hnaníčkové, J. Hnaníčkovi, M. Zlámalové a M. Šubíkové. DĚKUJI.
J. Suchánková, bývalá učitelka ZŠ Rakvice
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17. listopad 1939
Letos uplynulo třicet let od začátku sametové revoluce a díky ní slavíme 17. listopad
jako Den boje za svobodu a demokracii. Dovolím si nezabývat se rokem 1989,
protože letos se ze všech médií valí velké množství informací a vzpomínek na toto
výročí, tak bych jen opakovala. Vrátím se o osmdesát let zpět, do podzimu roku
1939, kdy události tohoto roku zapříčinily ustanovení 17. listopadu jako dne
studentstva.
Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava dne 15. března 1939 dávali občané
bývalého Československa jasně najevo svou nespokojenost. Ačkoli do
organizovaného ilegálního odbojového hnutí se zapojila jen malá část národa, svůj
nesouhlas vyjadřovala v mírnějších formách většina Čechů. Zpočátku docházelo k
projevování odmítavých reakcí spontánně. V běžném životě lidé svůj názor
vyjadřovali nejčastěji např. během promítání německých týdeníků v biografu, kdy se
čeští diváci snažili přehlušit němčinu hlasitým kýcháním nebo pokašláváním, v
divadlech využívali potlesk, který se ozýval při každé narážce namířené proti režimu. Významnou morální
oporou se pro Čechy stal rozhlas, zvlášť zprávy zahraničního vysílání, ale i typicky české nejrůznější
vtipy, anekdoty a slovní hříčky. Časem mírné projevy sílily a postupně přerůstaly ve výraznější protiokupační
akce. Mezi nejslavnější akty národní soudržnosti patří převoz ostatků literáta Karla Hynka
Máchy na vyšehradský hřbitov v Praze. Vrcholnou celonárodní akcí byly demonstrativní oslavy výročí vzniku
samostatného Československa. Proti demonstracím probíhajícím na Václavském náměstí a v pražských ulicích,
kterých se účastnili převážně studenti, zasáhla okupační moc. Kromě pořádkové policie se na potlačení podílely
i jednotky SS. Během tohoto střetu byl nacisty zastřelen dělník Václav Sedláček a postřelen Jan Opletal, student
Univerzity Karlovy. Na následky zranění 11. listopadu 1939 zemřel. Pohřeb Jana Opletala se konal 15. 11. 1939
v Praze na Albertově. Po pohřbu následovala další demonstrace, která přerostla v otevřený protest. Akce se
zúčastnily tisíce lidí a znamenala zásadní okamžik pro události
následujících dnů. Vedení Říše se rozhodlo stále se stupňující
protiokupační nálady v protektorátu řešit. Hned následující
den, 16. listopadu, byla svolána mimořádná porada v Berlíně,
které se účastnil i Adolf Hitler. Jejím účelem bylo zamezit
jakékoli další podvratné činnosti. Výsledkem bylo schválení
plánu „Sonderaktion Prag vom 17. November 1939“ a k této
„zvláštní akci“ došlo v noci z 16. na 17. listopadu 1939.
Hlavním iniciátorem akce i následných opatření byl
tajemník Úřadu říšského protektora K. H. Frank. Němečtí
policisté a členové jednotek SS vtrhli na vysokoškolské koleje
v Praze, Brně a Příbrami. Zatčení studenti byli převezeni
do ruzyňských kasáren a Kounicových kolejí. Bylo popraveno
9 hlavních představitelů studentských organizací. Více než
1 200 dalších studentů bylo transportováno do koncentračního
Ilustrace: http://www.tichezpravy.cz/vite-co-se-stalo-17-listopadu1939-kdo-byl-zastrelen
tábora Sachsenhausen. Většina zatčených byla propuštěna
na přelomu let 1942 a 1943. V táboře zahynulo celkem 35 studentů. Podle vyhlášky říšského
protektora Konstantina von Neuratha ze 17. listopadu 1939 byly všechny české vysoké školy uzavřeny na dobu
3 let. O studium přišlo 15 172 studentů a bez práce se ocitlo 1333 pedagogů. Znovu měly být otevřeny roku
1942, ale zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich opakovaně jasně prohlásil, že se tak do konce války
nestane. Prezidentu Háchovi místo toho nabídl, že Čechům bude umožněno studovat na německých
školách. Německé university a ani německých vysokých škol technických v Praze a Brně se vyhláška
netýkala. Po atentátu na Heydricha se situace ještě zhoršila. K. H. Frank se ke znovuotevření českých vysokých
škol vyjádřil zcela jasně – nepřicházelo v úvahu. Akce 17. listopad 1939 byla považována za promyšlený zásah
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proti české inteligenci a kultuře, což vyvolalo pobouření světového formátu. Dne 17. listopadu 1941, dva roky
od události, byl v Londýně vyhlášen Mezinárodní den studentstva. Díky těmto událostem se 17. listopadu 1989
sešli studenti na Albertově, aby připomněli 50. výročí uzavření českých vysokých škol a tím znovu odstartovali
dějinný zlom, který změnil život nás všech.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Uzav%C5%99en%C3%AD_%C4%8Desk%C3%BDch_vysok%C3%BDch_
%C5%A1kol_17._listopadu_1939

Mgr. Blanka Hrabalová

RACHLAP – RAKVIČTÍ CHLAPI
Letos sme se konečně rozkývali a uspořádali jsme na dvoře Sokolovny Předhodový zpívání, kerý sme nazvali
„Eště byly štyry týdně do hodů“. Trochu sme sice cigáněli, protože hody byly nakonec o týdeň spíš, ale aspoň
vyšlo počasí. Podtitulek tejto akce byl: „Poť s nama kamaráde k nám do Rakvic ať taky něco užiješ“. Tak se
menovala aj úvodní písnička celýho programu, kde kromě nás zazpívaly aj Raženky – Rakvický ženy, mužský
sbory z Valčic, Lanštorfa, Kosticko-Tvrdonskej
sbor a Výběr z bobulí, což sú Valčický děvčata. Ty
jediný zpívaly bez doprovodu muziky, ináč nás
doprovázela cimbálová muzika Jožky Malhockýho
z Moravskýho Žižkova. Celej večír se daly
okoštovat vína rakvických vinařů. Potom eště
zahrála k tanci dechová muzika Cyrilka.
Samozřejmě, že sme moseli na oplátku jet
zazpívat na Předhodový zpívání, kerý dělaly
sbory, účinkující u nás. Tak sme se 27. červenca
představili na náměstí ve Valticách, odkáď je první
fotka. (Na zpáteční cestě sme se eště stačili
zastavit v Lednici, kde byly právě hody. Poručili
jsme si pochod a zazpívali verbuňk). Hneď za
týdeň bylo další zpívání ve Tvrdonicách. Bohužel pršelo, tož to moselo byt v sáli, což nebylo úplně ideální. Aj
tá fotka temu odpovidá, jak je vidět na dalším snímku. V sáli to bylo aj v Lanštorfě, ale to proto, že už venku by
bylo večír zima. Stačili sme se ale eště před začátkem programu u máje vyfotit. To je tá třetí fotka.

Včíl už pilně cvičíme na Adventní jarmark, kerej jak každej rok dělá Obec (letos to bude 30. listopadu), na
Vánoční koncert v kostele, kde budeme zpívat spolem s Raženkama a s děckama ze základní škole. Koncert
bude v pondělí 23. prosinca. No a při doprovodu varhan zazpíváme aj na Půlnoční mši na Štědrej deň.
Eště sem neuvedl, že pomali všecí členi Rachlapu se v kroji zúčastnili pondělních hodů a tým pomohli
k vytvoření dobrej nálady aj v poslední hodovej deň. Taky sem se nezmínil, že sme svojím zpěvem jak
v kostele, tak na kerchově, doprovodili naše zemřelé spoluobčany. Bohužel to je život, kerej sebú nese aj tyto
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smutný chvíle. Věřím, že tech veselých bude v následujícím roku daleko víc. Už včíl bych vás rád všeckých
pozval na další Předhodový zpívání. Bude 30. května zasej v Sokolovně a doufám, že bude tak vydařený, jak to
letošní.
A dyby negdo z chlapů měl chuť si dojit s nama zazpívat, tož bude vítanej. Bude ho to stát enom sem tam
nejakú sedmičku vína.
Lubor Skrýval

DOBA ZKRACOVÁNÍ ANEB KAM AŽ TO POVEDE?
Jeden z nejkrásnějších svátků v roce jsou pro mě hody. Když celá dědina ožije, je teplo a krásně svítí sluníčko,
tehdy je jedním z nejhezčích okamžiků hodový průvod. Obzvláště, jak se na světle mihotají všechny flitry a
vyniknou pastelové barvy.
Letos mě bohužel při této podívané zklamaly některé kroje děvčat, tedy přesněji řečeno délky jejich sukní.
Mnoho z nich měla krátké sukně, a to dost nad kolena. S tím úzce souvisí i to, že při sotva maličkém předklonu
jim šlo vidět i pozadí.
Já nejsem, ani se nepovažuji za odborníka, ale mám oči. Za léta, co mám v kroji odchozené i vše, co jsem
pochytila okolo chystání a oblékání kroje od mé babičky a mamky, se mi to nezdá ani správné, ani hezké. Byl
opravdu zvláštní pohled na děvčata, která stála vedle sebe a jedna měla sukně po kolena a druhá nad kolena.
Myslím, že částečně to dělají i „jelita“ a různé vycpávky, které sukně zvedají, ale také zkracují děvčatům pas.
My jsme se sestrou nikdy nic takového nepotřebovaly, stačily pouze kasanice. A nikdy se nám nestalo, když
jsme se předklonily, že by nám vykoukl nějaký polštář nebo zadek.
Ano, doba jde stále dopředu, je třeba obnovovat, ale kroj přece vychází z nějaké tradice. Tak k němu mějme
úctu a nedělejme z něj módní trend nebo minišaty. Navíc by se měla dědina od dědiny v krojích nebo detailech
na nich lišit, tak proč by některé holky z fleku mohly chodit v Bílovicích? Myslím tím ty nesmyslné řetízky
flitrů a mašle, které se našívají k portě. Opravdu to patří na rakvický kroj?
Vím, že mi to budete mít někteří za zlé. Já mám od malička ke kroji vztah a tyto „modernizace“ se mi nelíbí.
Ale je to můj názor, stejně jako se na sociálních sítích po hodech objevily kritiky na barvy a délky sukní od
úplně cizích lidí. Holky a kluci své kroje brání, to je samozřejmé, a to samé dělám i já.
Každý ať si to přebere po svém, já jsem jen řekla, co se mi nelíbí. Stále platí, že náš kroj je pro mě ten
nejkrásnější ze všech. Ale měli bychom se snažit ho co nejvíce udržet v podobě, ve které ho měli i naši předci.
Vždyť v tom je přeci ta krása tradice.
Kateřina Suchyňová

asi 1975
1953
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2007

2019
Pozn.:
Spodničky se během let povážlivým způsobem zkrátily a získaly více na objemu. Dnešní silueta dívky
v naškrobených a krátkých sukních rozhodně neodpovídá siluetě dívek v historickém kroji. V současnosti se
téměř ztratil pas a daleko více jsou odhaleny nohy, což by se absolutně neslučovalo s minulými konvencemi a
morálkou.
Jelito – Spodní část kroje, která je uvazována na boky kvůli efektnějšímu nadzvednutí sukní. V dnešní době je
to v podstatě kus bílého plátna, který je srolován do ruličky. Toto plátno je následně obaleno molitanem.
Jedná se o nejvýraznější rozdíl ve skladbě kroje dívek v Rakvicích a ve Velkých Pavlovicích. Rakvický kroj
jelito neobsahuje.
Opsáno z Bakalářské práce Tradice a současnost krojů z Velkých Pavlovic a Rakvic. K historii krojů hanáckého Slovácka (str. 19 a
34), autor: Klára Vymazalová, Univerzita Hradec Králové 2016.
Fotografie: soukromý archiv (K. Blažek, K. Suchyňová), https://www.facebook.com/pg/MoravianCrew/about/?ref=page_internal,
fotograf Ludmila Esterková

JAK SE ŽILO NA DĚDINĚ
Zima v Rakvicích v roce 1941

fotografoval Vladimír Průdek (soukromý archiv neteře)
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Sklízení palachu ve 40. letech 20. století

RAKVIČTÍ VINAŘI

Rakvičtí vinaři připravují v roce 2020 nové akce
! POZOR ZMĚNA ! Výstava vín se bude konat v sobotu 28. března od 13.00 hod.
Poprvé jako celek budou rakvičtí vinaři prezentovat svá vína na festivalu dechových hudeb
„TÚFARANKAFEST“ v sobotu 11. července od 16.00 hod - S Túfarankú při víně - za vínem do Rakvic.
Srdečně jste zváni.
„Za vínem do Rakvic“ je nový projekt, kdy v letním období od 2. července do 6. září můžete 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. Více informací a rozpisy služeb otevřených vinných sklepů naleznete včas na
našich webových stránkách www.vinari-rakvice.cz a na informačních cedulích v obci.
Děkujeme za dosavadní přízeň
Všem spoluobčanům přejeme příjemné prožití
vánočních svátků, klid a spokojenost v kruhu
blízkých a v roce 2020 pevné zdraví, rodinnou
pohodu a úspěchy, ať už v osobním nebo
pracovním životě.
Výbor spolku Vinaři z Rakvic

Plán akcí spolku Vinaři z Rakvic 2020
28.3.2020
Tradiční výstava vín
v sále sokolovny v sobotu 28.3.2020 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 250,-Kč
Výdej láhví a příjem vzorků vín proběhne ve „VINOTÉCE“ pod sokolovnou od pondělí 9.3.2020 do pátku
13.3.2020 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 20.3.2020 od 17.00 hod. v sále sokolovny.
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25.4.2020
Den otevřených sklepů - za vínem do Rakvic
Přijďte se i Vy přesvědčit v sobotu 25. dubna 2020 od 11:00 - 19.00 hodin a strávit příjemný den s místními
vinaři. Vstupenky se prodávají až v den akce od 9.30 hod v pokladně sokolovny. Sklepné 800,Adresa sokolovny: Náměstí 146, GPS 48.8586203N, 16.8106197E
11.7.2020
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 Túfaranků 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 11. července 2020 od 16:00 – 21.00
hodin a strávit příjemné odpoledne s místními vinaři.
07-09/2020 Za vínem do Rakvic
V letním období od 2. července do 6. září můžete osobně navštívit vinaře z Rakvic a ochutnat moravská 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.
14.11.2020 Svatomartinský den otevřených sklepů - za vínem do Rakvic
Přijďte se i Vy přesvědčit v sobotu 14. listopadu 2020 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 800,-Kč
Adresa sokolovny: Náměstí 146, GPS 48.8586203N, 16.8106197E
kontakt: Vladimír Minařík, 602450053, vinarizrakvic@seznam.cz, www.vinari-rakvice.cz
Svatomartinský den otevřených sklepů 2019
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SK RAKVICE 1932
„A“ mužstvo skončilo v sezoně 2018/2019 na
krásném 4. místě, kdy jsme 14x vyhráli, 6x
remízovali a 6x prohráli, se skóre 59:46. Začátek
podzimní části 2019/2020 se nám vůbec nepovedl.
Doma prohra s nováčkem soutěže Nikolčicemi 0:4,
venku prohra na hřišti v Rajhradicích (také
nováčkem) 4:3, doma prohra s Hroznovou Lhotou
0:2. Potom přišly výhry v Miloticích 2:1 a doma
s Dubňanama 2:0. A pak to bylo jak na houpačce.
Prohra ve Veselí nad Moravou 2:0, výhra doma A mužstvo
s Rohatcem 7:1, prohra v Bučovicích 1:0, výhra doma
s Lednicí 4:1, prohra v Pačlavicích 3:0, remíza doma s Vyškovem 1:1, výhra ve Velkých Pavlovicích 3:0
a prohra ve Velké nad Veličkou 2:0. I tak jsme na pěkném 7. místě s celkovým počtem 16. bodů a skóre 22:22.
Zajímavostí tohoto ročníku a této skupiny je asi malý bodový rozdíl mezi 5. až posledním 14. místem, kdy je to
pouhých šest bodů. Nejlepšími střelci našeho oddílu jsou Adam Peš se šesti brankami, Kamil Prachař se čtyřmi
a Daniel Bílek se třemi brankami.
„B“ mužstvo se v sezoně 2018/2019 umístilo na 4. místě s 11 výhrami, 2 remízami a 9 prohrami, se skóre
62:55. Po podzimní části nového ročníku jsou na 5. místě, se skóre 26:25 a počtem bodů 19. Vyhráli ve Velkých
Němčicích „B“ 2:1, doma s Velkýma Hostěrádkama 3:2 a v Zaječí s „béčkem“ 4:0. Potom přišly prohry, doma
s Přibicema „B“ 1:3, v Divákách 3:2, doma remíza s Šitbořicema „B“ 0:0, potom opět prohra v Milovicích
10:0. A následovaly výhry v Horních Bojanovicích 1:0, ve Velkých Pavlovicích s „céčkem“ 4:1, v Pavlově 7:2.
Poslední zápas prohráli v Pouzdřanech 3:2.

Mladší žáci

Starší žáci

V sezóně 2018-2019 jsme se dohodli s Velkými Pavlovicemi a vytvořili sdružená mužstva mladších a starších
žáků. Obě mužstva jsme přihlásili do krajské soutěže pro jejich výkonnostní růst. U starších žáků byl přechod
do vyšší soutěže znát. Zvyknout si na větší hřiště, s vyšším počtem hráčů v poli (okres se hrál mezi
pokutovými územími v 8 hráčích), tomu také odpovídaly výsledky. Prvního vítězství jsme se dočkali až
v 5. kole, kdy jsme porazili Mutěnice 2:1. Herně jsme na tom byli dost špatně, spíše převažovala bojovnost, ale
trápilo nás neproměňování šancí. A pokud jsme obdrželi více branek, mužstvo nezvládalo důstojně odehrát
zbytek zápasu. Herně jsme se začali zlepšovat až v jarní části, kdy jsme do starších žáků začali zabudovávat
hráče o rok mladší (Řezáč Richard, Konečný Filip, Cvingráf Daniel a Tetur Saša). Ale i nadále nás trápilo
neproměňování šancí. Prioritou tudíž pro nás bylo setrvání v krajské soutěži, což se nám nakonec podařilo.
V konečné tabulce jsme obsadili 9. místo - 9 vítězství, 1 remíza, 16 proher, 28 bodů, skóre pasivní 54:107.
Nejvíce vstřelených branek Nejez Vojta 9, Zelinka Libor 8, Havlena Nikolas a Trávníček Michal 7.
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U mužstva mladších žáků bylo vše obráceně. Mužstvo se prezentovalo pěknou kombinační hrou, snažilo se
hrát útočný fotbal, s odhodláním jít v každém zápase za vítězstvím, za což si zasloužilo pochvalu i od soupeřů.
Od začátku sezony jsme se drželi na 1. – 2. místě a nebýt na konci sezony zranění a nemoci hráčů, určitě jsme
bojovali o 1 místo. Konečné umístění v tabulce bylo 4. místo, 53 bodů, skóre 182:78. Nejvíce vstřelených
branek Cvingráf Daniel 59 a Konečný Filip 40.
Na začátku roku 2019 jsme se zúčastnili halové ligy pořádané OFS Břeclav (12 týmů v každé kategori). Starší
žáci obsadili 3.místo a mladší žáci 2.místo za Lednicí, kde o konečném vítězi rozhodl vyšší počet vstřelených
branek. Na tomto turnaji byli vyhlášeni nejlepšími střelci v kategorii mladší žáci Cvingráf Daniel a ve starších
žácích Zelinka Libor.
Podzimní část sezony 2019-2020 pro starší žáky nezačala moc dobře. První zápas na domácí půdě - prohra 0:9
s hráči z Dubňan. V základní sestavě nastoupilo 5 mladších žáků - absence starších žáků (dovolené, tábory, atd.)
Druhý zápas jsme již zvládli a vyhráli na hřišti Bzence 3:2. Branky vstřelili Pecháček 1 a Havlena 2. Další
3 zápasy jsme prohráli. S Lednicí 7:1, Ždánice/Lovčice 7:2 a Hodonín 9:0. Po těchto špatných výsledcích kluci
zabrali a dokázali uhrát 11 bodů v řadě. 2x remizovali a 3x vyhráli. Již to vypadalo slibně i když jsme následně
na hřišti Šlapanic prohráli 4:3, kde jsme se opět trápili v neproměňování vyložených šancí. Po celý zápas byli
kluci lepší a až na závěr zápasu, který jsme bohužel nezvládli a nechali si dát 2 branky, jsme přišli o vítězství.
Po tomto zápase přišly 3 porážky v řadě. Ve Slatině 5:2, s Modřicemi 3:1 a jak jsme podzim začali, tak jsme ho
i skončili, porážkou na Svratce Brno 9:0. Konečné umístění po podzimní části (14 mužstev)10. místo, 14 bodů,
skóre 23:60. Nejvíce branek vstřelil Havlena Nikolas 6. Mladší žáci se zařadili k lepším týmům v této soutěži.
Prohráli pouze 3 zápasy s mužstvy Kyjov, Lednice a Modřice, které jsou v tabulce před námi. Nejlepší zápasy
podzimu jsme odehráli proti Fotbalové akademii Hodonín - vítězství 1:0 a FCSB Svratka Brno - vítězství 3:2
na půdě soupeře. Umístění po podzimní části
5. místo, 28 bodů, skóre 41:29. Nejvíce branek
Puc Andreas 9, Samek Adam 8, Trávníček
Adrian 7. Bohužel toto mužstvo hraje bez
brankáře, který nám ukončil činnost
po 3 odehraných zápasech, skrze dojíždění
(odůvodnění rodičů). Proto se na postu
brankáře vystřídali hráči z pole Puc a Baloun.
Naši nejmenší fotbalisti, mladší a starší
přípravka, hrají okresní soutěž a troufám si říct,
že i když u nich ani tak nejde o to kdo vyhraje,
oni se dokážou porvat o vítězství jak jen to jde.
A to slavení, když dají gól… A to slavení,
když vyhrají celý zápas…. Radost mají nejen
hráči, ale také trenéři, rodiče a všichni
fanoušci, kteří jich přijdou povzbudit.
Dovolte mi, abychom poděkovali všem, kteří
se fotbalem zabývají. Ať už jako funkcionáři,
trenéři, hráči a nebo diváci. Velké poděkování
patří Obci Rakvice a Alcaplastu za finanční
zabezpečení celého klubu. Přejeme vám krásné
a klidné vánoce, do Nového roku hlavně hodně
zdraví a těšíme se na jaro opět na hřišti….
SK Rakvice 1932
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VZPOMÍNKA
Dne 19.11.2019 odešel další z nejlepších hráčů výborného mužstva rakvické kopané - legenda Milan Greger.
Patřil v mužstvu k těm menším, ale výsledky, které podával, byly největší.
Za „A“ mužstvo dospělých začal hrát už v 17 letech. Byl úžasný bojovník, odváděl vždy odpovědný výkon.
Neměl rád polovičatý přístup, který netoleroval ani u spoluhráčů. Nikdy to sice neřekl, ale bylo to na něm znát.
V té době, když začínal, byl fotbal poměrně v krizi. Postupně nastávalo zlepšení, pomalu se začalo dařit. Sešel
se dobrý kádr mladých hráčů a ti vytvořili hodně silné mužstvo. Hlavně útok, který byl možná nejlepší na
okrese. Tam zářil Milan. Na levém křídle byl k neudržení. Když rozkmital ty jeho krátké nohy, tak soupeř viděl
už jen jeho záda. Jen těžko se nechával odstavit od balónu. Do všeho šel odpovědně a s velkým nasazením. Pro
mě zůstaly jeho nezapomenutelné branky, které uměl jenom on. Utekl po levé straně a z velmi těžkého úhlu
dokázal vystřelit nezadržitelnou bombu, která profičela nad hlavou brankáře, že ani nestačil zvednout ruky.
Jako hráč se pohyboval na hřišti až do 40 roků. Zahrál si také proti slavné pražské Dukle, která hrála se všemi
slavnými reprezentanty : Masopustem, Pluskalem, Novákem a dalšími. Hrál také proti Lokomotivě Břeclav, kde
si nějakou dobu i zahrál.
Po ukončení aktivní činnosti pokračoval v práci pro fotbal jako člen výboru. Trénoval a dělal vše , co bylo pro
fotbal potřeba. Jak bojoval na hřišti, tak bojoval i mimo něj. V té době bylo práce opravdu hodně a on dělal vše
naplno. Konaly se různé akce: velikonoční pomlázka, plesy apod. Všude ho bylo vidět. Měl pohodovou povahu.
Každá akce, které se zúčastnil, probíhala úplně lehce a v pohodě. Nebál se žádné práce. Dokázal nejen makat,
ale pozvednout náladu všem ostatním okolo.
Byl to velký bojovník, jak na hřišti, tak i jako funkcionář. V boji však se zákeřnou nemocí prohrál .
Za vše, co pro rakvický fotbal vykonal mu patří velké poděkování a vzkázat jen : „Paculo nezapomeneme!“.
Karel Blažek nejst.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Anežka Grégerová

Anežka Průdková

Artuš Hlavsa

Daniel Straka
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Jan Albert Jilčík

Magdaléna Rončková

Marek Bohatec

Matyáš Konečný
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Matyáš Ludvík

Mia Lojdová

Mikuláš Kaufman

Natálie Mládková
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Richard Bartošík

Sofie Švástová

ZLATÁ SVATBA

Manželé Marta a Josef Suchyňovi

Manželé Jarmila a František Švarcovi
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KLUB DŮCHODCŮ
Konec prázdnin je pro každého jiný. Děti se začínají připravovat na školní povinnosti a končí jim radostné
chvíle u babiček a dědečků, rodičům začnou opět chvíle větších zodpovědností o své ratolesti a my důchodci se
scházíme na našem sezení v krásném prostředí naší SOKOLOVNY.
Častokrát jsme se potkávali na procházkách, u vody nebo v obchodě, se svými svěřenými ratolestmi a udivovali
se, jak nám ty děti rychle rostou, dospívají, jak se svým rodičům podobají. Hlouběji jsme tato témata probrali
na našem sezení, právě koncem prázdnin. Témat k rozhovorům bylo mnoho, protože u dobrého pohoštění,
kterým jsme byli obdařeni, se dobře povídalo. Při rozcházení jsme se těšili na další setkání, na blížícím se
zájezdu.
Ráno 5. září nás čekalo prosluněné bez jediného mráčku a větru. Jak se říká: „ Jako na objednávku“. Bylo to
radostné, protože v posledním čase naše zájezdy vždy provázelo mrholení. U autobusu se nás sešlo
39 účastníků a odjížděli jsme v dobré náladě. Cesta byla příjemná, klidná, přerušená dvěma kolonami, které
naši poklidnou cestu zbrzdily. Na plánované místo jsme přijeli v 10. hod a hned. U vchodu do firmy na výrobu
svíček nás vítala kouzelná výzdoba ze svíček a vstup do areálu rodinné firmy na nás zapůsobil velice pěkně.
Aranžmá, která nás všude obklopovala, byla moc hezká a vůně, která se ze svící linula, byla nádherná. Kolekce
byly realizované ve druhém patře. A tady nás teprve přecházel zrak. Krása stíhala krásu, až se tajil dech.
Prohlédli jsme si výrobnu a také expedici svící, které jdou do celého světa – do Ameriky, do Dubaje, do Číny
a do mnohých hotelů v Evropě. Největší dojem zanechalo aranžmá stolu pro nevěstu a ženicha. Svíce byly
vloženy do krásných svícnů a doplněny květy a servisem pro stolování. Po této prohlídce jsme vešli do
prodejny, kde jsme nevěděli, kterou svíci si vybrat jak pro sebe, jako upomínku na tyto líbezné chvíle, nebo
jako dárek svým nejbližší. Bylo to těžké, protože každá byla krásná a co víc, každá také krásně voněla. Dlouho
jsme se od těch dojmů nemohli oprostit.
Cesta však pokračovala dál a my odjeli do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Zde jsme si prohlédli stará
stavení, hamr, kovárnu s řemeslnou výrobou, mlýn i stavy na výrobu sukna. Mnohé nářadí i vesnické náčiní nás
zavedlo do doby dětství, kdy jsme tato ve svém okolí vídali – žebřiňáky, mlátičky, kosy, vidle podávky, brány,
pluhy za kravský či koňský povoz, uhláky, máselnice, pece na topení i spaní, zastlané postele s vysoko
zastlanými peřinami, Pak jsme přešli do dřevěného městečka, kde nás zaujal celý dřevěný kostel a hřbitov kde
jsme byli upozorněni na místa posledního odpočinku, nebo na pamětní desku významných našich občanů. Našli
jsme zde hrob skokana na lyžích Rašku, zpěvačku Šulákovou, spisovatele Karafiáta, diskaře Daňka a také atlet
Emil Zátopek tam odpočívá aj. Všichni měli k této oblasti velice blízký vztah.
Plni dojmů a zážitků, také unavených nohou, protože tentokrát jsme se opravdu hodně nachodili, jsme nasedli
do autobusu a vraceli se domů.
Patří poděkování našemu výboru za perfektní zorganizování tohoto zájezdu i s obědem v hezké stylové
restauraci, panu Ráčkovi za fotografickou dokumentaci, která rozšíří naši kroniku a pani Průdkové, která vždy
poctivě zapisuje zážitky a poznatky, které nás obohacují. Při loučení jsme se dověděli, že se opět setkáme na
plavání a prohřívání svých opotřebovaných kloubů v termálních lázních, v Pasohlávkách. Předvánoční
atmosféru prožijeme tentokrát v Olomouci na vánočních trzích. Tento rok zakončíme tradiční závěrečnou
schůzí ve školní jídelně.
Tyto zážitky prožijeme až po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje, tak posílám přání všem našim občanům:
AŤ JENOM KRÁSA KOLEM ZÁŘÍ,
A NĚHA ČIŠÍ ZE VŠECH TVÁŘÍ.
AŤ LIDÉ MAJÍ K SOBĚ BLÍŽ
A POZVEDAJÍ VÍNA ČÍŠ.
AŤ PŘIPÍJÍ SI NA ZDRAVÍ,
NA ŠTĚSTÍ A SHLEDÁNÍ
A VÍTAJÍ ČAS
KOUZELNÉHO,
VÁNOČNÍHO ROZJÍMÁNÍ.

Za Klub důchodců Miroslava Průdková
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YMCA BRNO, KLUB RAKVICE
YMCA (Young Men's Christian Association – Křesťanské sdružení mladých lidí) je nejstarší
a největší mládežnickou organizací na světě a v letošním roce oslavila YMCA již 175 let.
YMCA byla založena v roce 1844. V roce 1894 měla YMCA již přes 500 000 členů ve 34
zemích. Dnes působí ve 119 zemích a má 58 milionů členů, je největší celosvětovou
mládežnickou organizací na světě.
YMCA je křesťansky orientované, dobrovolné, nepolitické a neziskové občanské sdružení, které usiluje
o plnohodnotný život mladých lidí a harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje
červený rovnostranný trojúhelník ve znaku). Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského
vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností.
U nás fungovala od 2. poloviny 19. století prostřednictvím tzv. "Křesťanských spolků mladíků" nebo
"Křesťanských sdružení mládeže". Po několika letech činnosti v rámci Čs. legií a poté Čs. armády se u nás
od roku 1921 rozšířila masově především díky vydatné pomoci z USA a za přispění T. G. Masaryka, Ing.
Václava M. Havla a dalších. Činnost byla nuceně ukončena v roce 1951 a obnovena až v roce 1990. Česká
YMCA byla ustanovena v roce 1992.
YMCA Brno působila již od roku 1991 jako místní sdružení YMCA v ČR. Právní subjektivitu získalo v roce
2001 a v současnosti je jednou z největších YMCA v České republice co se týče rozsahu činnosti i členské
základny. YMCA Brno má 400 členů a 30 celoročně pracujících klubů různého zaměření (hudební, sportovní,
umělecké, turistické, ekologické, dětské kluby atd.). Organizace se dále věnuje klubové činnosti, pořádá různé
kulturní akce a školení. Informační centrum pro mládež poskytuje profesní poradenství. Pořádá letní tábory,
kterých se pravidelně účastní několik set dětí, mladých a rodičů.
YMCA Brno, Klub Rakvice působí v Rakvicích od 1. ledna 1999, vedoucím je pan Pavel Smutný. Hlavním
zaměřením klubu je pořádání letního tábora pro děti ve věku 7 – 16 let, účastníky jsou děti z Rakvic a okolí.
Spolupráce s YMCA však započala již na přelomu let 1993/1994, kdy v Rakvicích působily řadu let Pěvecké
sbory Zpěvanky a Skřivánek při ZUŠ, pod vedením pana učitele Václava Peši. Od tohoto data vystupovaly
pěvecké sbory pod novým názvem „YMCA – ZUŠ, Pěvecké sbory Zpěvanky a Skřivánek. V červnu 1995
se uskutečnil zájezd Zpěvanek do Francie spolu s country skupinou LOPUCH, kde vystupovaly přímo pod
Eiffelovkou, navštívily francouzský venkov a zazpívaly mimo jiné i u Centrum Pompidou. Cesta se uskutečnila
ve spolupráci s Obecním úřadem Rakvice, Městského školského úřadu v Brně, sponzory a díky významné
finanční podpoře YMCA Brno. Velké poděkování vždy patřilo rodičům dětí, bez kterých by se činnost neobešla.
Významné byly různé přehlídky dětských sborů např. v Jihlavě v roce 1995 a návštěva dechového souboru
ze Švédska, předvánoční vystoupení na Náměstí Svobody v Brně, zahraniční vystoupení v Polské Kamenici
spojené s návštěvou Krakova, solných dolů Wieliczka, poutní místo Čenstochová a Osvětim. Nezapomenutelné
jsou vystoupení v Rakvicích, ať už to byly jarní nebo vánoční koncerty. Patří mezi ně vystoupení, na kterých
byli hosty zpěvák pan Pavol Hammel nebo pan Ladislav Chudík, člen Slovenského národního divadla.
Ve spolupráci s Rádiem Jih jsme přivítali v roce 1997 hlasového imitátora pana Václava Faltuse a kouzelníka
Hadaše.
V roce 1995 jsme navázali na pořádání tábora pro pěvecké sbory, nyní již pod hlavičkou YMCA. Letní pěvecké
soustředění přešlo v přípravu letního tábora, kterého se účastnil větší počet dětí a to nejen z Rakvic, ale
i ze širokého okolí. Po ukončení činnosti pěveckých sborů v roce 1998 došlo ke změně činnosti a také se změnil
název.
Od 1. ledna 1999 působí v Rakvicích YMCA Brno, Klub Rakvice. Hlavním záměrem je příprava a organizace
letních dětských táborů. V jednotlivých letech se témata tábora mění, např. Harry Potter, Hobit, Ztraceni
ve vesmíru, Z pohádky do pohádky, Pirátské léto, Indiánské léto a mnohé jiné. Dle tématu připravují rodiče
dětem krásné kostýmy, které využívají při hrách.
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YMCA Brno, Klub Rakvice připravil v letošním roce již
25. letní tábor. Místa táborů se v minulosti střídala –
Spálovský mlýn v Odrách, RS Perla Rajnochovice, Balda
u Poličky, Jitřenka Vír, RS Protivanov. V současné době
pořádáme tábor v Kláskově mlýně v Polici u Jemnice,
který se nachází v krásném lesnatém prostředív údolí
říčky Želetavky. Během dlouhé řady let někteří
z účastníků tábora z řad dětí se stali praktikanty,
vedoucími nebo pomocnými kuchařkami. Dlouhodobě
s námi spolupracují paní doktorky MUDr. Blanka
Studýnková a MUDr. Markéta Fischerová. Všichni
vedoucí, praktikanti a ostatní personál se snaží připravit
dětem krásných čtrnáct dnů plných zážitků a vzpomínek
bez nároku na finanční odměnu. Obec Rakvice
pravidelně přispívá finanční dotací, za což jí patří velké
díky.
Letošní tábor s názvem „Delta force“ se nesl v duchu
speciálních jednotek a armádního výcviku. Děti byly
rozděleny do „jednotek“, v jejichž čele stál důstojník
(vedoucí) a poddůstojník (praktikant). V těchto týmech
také podstupovaly jednotlivá cvičení (hry), která měla
otestovat a zhodnotit jejich fyzickou zdatnost, odolnost,
důvtip a týmového ducha. Ne vždy to byl úkol vyloženě
snadný, jak děti (i vedoucí) posléze zjistily. Například taková hra Minové pole byla pro mnohé zúčastněné
skutečným oříškem. V první části musely děti prokázat schopnost navigovat členy své jednotky se zavázanýma
očima skrze nebezpečné minové pole, představované rozmístěnými kelímky. Splnění druhé části záviselo
zejména na paměti a plné koncentraci, na čemž bohužel nejedna jednotka naprosto ztroskotala. Díky
vojenskému tématu se letošní tábor od předchozích odlišoval zejména tím, že k nám po mnoha letech přijelo
více chlapců než děvčat. Děti měly s sebou jako obvykle tematické kostýmy, nutno podotknout, že děvčata se
propracovaností kostýmů chlapci rozhodně nenechala zahanbit. Táboroví mazáci představovaní nejstarším
oddílem si letos po dlouhé době dokonce vyzkoušeli výsadek, kdy byli pod rouškou noci v rámci výcviku
vysazeni kus cesty od tábořiště a za doprovodu vedoucího měli pomocí mapy sami najít cestu zpět. Všichni
letošní rekruti prokázali dobrou orientaci v terénu a k úlevě vedoucích zdárně našli cestu domů. Závěr tábora
byl zpestřen příjezdem vojenské kapely a děti si tak poslední večer mohly užít tančení zábavy a výborných
nealkoholických drinků z bufetu našich úžasných kuchařek. No a po srdceryvném loučení už nám poslední den
tábora nezbylo nic než se rozloučit a slíbit si, že se za rok na táboře zase všichni setkáme. Už teď se na to moc
těšíme :) Na letošním táboře byly velmi milým a neočekávaným dárkem pro děti i ostatní účastníky tábora
balíčky mandlí a dopis od paní Kateřiny Koppové z Mandlárny v Hustopečích. Touto cestou jí ještě jednou
děkujeme za milou pozornost.
Již nyní připravujeme pro děti letní tábor v termínu 8. – 22. srpna 2020 s tématem „Světem pohádek“ opět
v Kláskově mlýně v Polici u Jemnice. Případní zájemci o přihlášky se mohou hlásit již nyní na e-mail:
zsmutna@seznam nebo tel. čísle 604 510 486.
Kontakt:
Zlatuše a Pavel Smutní
Svislá 802, 691 03 Rakvice
telefon: 604 510 486 e-mail: zsmutna@seznam.cz
(článek byl redakčně zkrácen)
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CHASOVNÍ OKÝNKO
…Hody milé hody, už jsem dohodoval …
Už v předhodovém čísle rakvického zpravodaje jsme vás informovali o dění v chase,
a i teď vám přinášíme, co se dělo před hody i během nich, a to jak během letních, tak i
těch podzimních.
Druhý ročník Předhodové zábavy se nesl v duchu kapely Queen. Pro každého
příchozího byl připraven tematický dáreček. Na půlnoc jsme si připravili překvapení.
Děkujeme všem, kteří přišli podpořit tento nový koncept, účast byla oproti prvnímu
ročníku hojnější, a tak doufáme, že se i nadále bude návštěvnost zvyšovat.
Kdo v období hodů vjížděl do dědiny, přivítaly ho vyzdobené příjezdové cedule
Rakvice, což byla jedna z letošních novinek.
Ve středu 19. června se dědinú časně ráno nesla písnička, když kluci na voze vyjeli do Valtic pro máju, která
letos měla 35 metrů. Ve čtvrtek večer se písnička nesla zas, a to, když byla mája postavená a poprvé rožnutá.
Děkujeme panu Hlavňovskému za pomoc při stavijání máje, ale taky všem ostatním, kteří se podíleli. Jsme moc
rádi, že se u nás tradice ručního stavijání máje drží. Poděkování patří taky Elišce Rampáčkové, které letos už po
několikáté máju namalovala.

V sobotu 22. června vyšel krojový průvod od Pohostinství U Průdků za doprovodu dechové hudby
Lanžhotčanky o celkovém počtu 21 párů. Ve večerních hodinách stárci ohlásili Uzený sólo a tanečníci si krom
sólíčka vytancovali taky klobásek na okoštování a samozřejmě štampelku vína.
Hodovú nedělu jsme započali mší v místním kostele sv. Jana Křtitele. Odpoledne vycházel průvod od prvního
stárka z ulice Nová k první stárce, kde jsme museli vyčkat na příznivější počasí. Za doprovodu dechové hudby
Vacenovjáci jsme se přesunuli k obecnímu úřadu, kde nám pan starosta předal hodové právo. Pod májú jsme
přivítali celkem 166 přespolních z 18 dědin. Nechybělo Přespolní sólo a sólo Bezpečnostní.
V pondělí nám k tanci a poslechu vyhrávala opět dechová hudba Vacenovjáci a krojový průvod vycházel od
druhého stárka z ulice Nová. Letos jsme pod májú přivítali celkem 33 mužáků a 7 žen. Tradičně jim bylo
věnováno Mužácké sólo. Když se před večeřú rozezněla písnička Dalmácia, kterú zpívali mužáci společně
s chasú, měli jsme husí kůži snad všichni. Druhé pondělní sólo, které stárci vyhlásili před půlnoční večeřú bylo
sólo Somelierský.
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V sobotu 29. června se chasa sešla u druhé stárky v ulici Nádražní, odkud jsme se za doprovodu dechové hudby
Ištvánci přesunuli pod máju. Ani letos nechybělo tradiční dětské sólo, které jsme ale lehce obohatili. Pro děti
jsme si připravili překvapení, o kterém jsme psali v předhodovém čísle, a to květinkové sólíčko a štampelku
dětského šampusu. Nechyběla sladká odměna. Za dar v podobě lízátek pro děti děkujeme paní Kateřině
Suchyňové. Jako každý rok jsme si i letos připravili scénku, dokonce dvě – děvčata a chlapci, každý svou, ale
obě scénky se pěkně rozjely. Následovalo Transfúzní sólo, které podpořilo bujarou atmosféru, protože jsme
místo vína zavdávali něco ostřejšího.
Všem, kteří nás přišli podpořit moc děkujeme, počasí vyšlo krásně a účast byla hojná. Snažili jsme se o pestré
složení dechových hudeb, aby si každý našel to své. Doufáme, že se tak stalo, a že se všichni dobře bavili,
protože to byl hlavní cíl nás stárků.
Průběh hodů dokumentovaly dvě fotografky, a jejich fotografie je možné prohlédnout na internetu. Dále se nám
podařilo na celé hody zajistit jednu kameramanku, která navíc vytvořila video sestřih, který taky koluje na
internetu a určitě stojí za shlédnutí.
Během léta jsme podporovali aj okolní dědiny, a každú nedělu a úterý jsme jezdili někde na přespole. Chasa
Rakvice je letos napsaná na májách v Josefově, Moravské Nové Vsi, Prušánkách, Pavlovicách, Zaječí,
Podivíně, Hovoranech, Bořeticách, Starovičkách, Velkých Bílovicách a Lanžhotě a taky jsme navštívily
slovenské hody v Kútech. V úterý 13. srpna se převážná většina děvčat z chasy vystrojila do havajského
oblečení a vydaly jsme se na hody do Prušánek. Po dlouhé době jsme nechaly kola doma a jely jsme „koňmo.“
V pátek 22. listopadu jsme přiložili ruku k dílu během Kateřinské výstavy mladých vín na Dominantě. Krásnou
atmosféru zajistila nejen cimbálová muzika a dobré víno, ale přispěli jsme také my v krojách.
V sobotu 23. listopadu nám na Kateřinských hodech od osmé hodiny večerní vyhrávala dechová hudba
Túfaranka. Účast byla hojná, podpořit nás přijelo i spoustu přespolních krojovaných, nechybělo sólo a hodovali
jsme až do brzkých ranních hodin.
Sváteční kroje jsme zase na nějaký čas
uložili a čižmy vyměnili za „jarmilky“
a začínáme nacvičovat besedu na ples.
Děkujeme všem, kteří nás přišli
podpořit a srdečně vás zveme na
Krojový ples, který se uskuteční
v sobotu 8. února 2020 v Sokolovně.
Vyhrávat nám bude dechová hudba
Skaličané.
Chasa Rakvice

ADVENTNÍ JARMARK
V sobotu 30. listopadu se uskutečnil další adventní jarmark na náměstí. Počasí nám tentokrát přálo, i když se
ochladilo, bylo krásně jasno a i sluníčko se ukázalo. Odpoledne zpříjemnily svým vystoupením děti ze ZUŠ,
ženský sbor Raženky a Rakvičtí chlapi. Mohli jste si dát něco dobrého a nakoupit nějaké drobnosti. Děti se
mohly potěšit zvířátky, které laskavě přivezla a opatrovala paní Nachtigalová a její kolegyně. V galerii
nechyběla vánoční výtvarná dílna se Sabišou, letos jste si mohli také prohlédnout velmi pěknou výstavu
výtvarných prací dětí ze ZŠ a MŠ Rakvice. Nechybělo občerstvení a taky „obecní“ svařák, za který je potřeba
poděkovat sponzorům Vinařství Pfeffer a Vinařství Průdek. Za ostrým zvukem všech vystoupení a hudebního
doprovodu stojí pan Miloš Šikula a technickou přípravu celého areálu provedly Technické služby obce.
Doufám, že jste strávili příjemné odpoledne.
Mgr. Blanka Hrabalová
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