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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Zastupitelstvo obce Rakvice se shodlo na záměru postavit několik přízemních malometrážních bytů
místo dříve zamýšleného domovu pro seniory. Důvodem změny záměru byly neúměrně vysoké
náklady na stavbu kapacitně předimenzovaného zařízení i následné vysoké provozní výdaje.
V podstatě se jednalo o domov důchodců v podobě, v jaké si takové zařízení většina z nás představuje,
tedy s doprovodnými sociálními službami. Současná státní politika ovšem nepodporuje vznik podobně
malých zařízení pro zhruba třicet klientů (které jsou i tak pro obce naší velikosti z hlediska finanční
náročnosti obrovské) a naopak svoji podporu zaměřil na vznik zařízení pro sto a více klientů, které
zřizují okresní města a kraje. Proto se mnohé obce vydaly cestou výstavby malometrážních bytů pro
soběstačné seniory. Ti v takovýchto bytech získají finančně dostupné bydlení bez starostí s dodávkami
energií, vody a tepla bez rizika podvodných nabídek různých obchodníků. Zůstávají stále v prostředí,
ve kterém prožili svůj dosavadní život a na které jsou zvyklí. Udržují si každodenní kontakt s lidmi
i s děním v obci. Spolu s místostarostou jsme si letos prohlédli takové byty v Ladné. Setkali jsme se
a popovídali si s lidmi, kteří v nich spokojeně a bez zbytečných starostí žijí.
Důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu života seniorů je umístění jejich bydlení. Zejména lékařská
péče, veřejné služby, lékárna a obchod se základními potřebami by měli být dostupné bez nutnosti
použití motorového dopravního prostředku. Byty by měly být situovány v klidné části obce s možností
parkování vozidel pro nájemníky i jejich návštěvy. A také v dosahu inženýrských sítí. Bez významu
není ani blízkost školní kuchyně, kterou řada seniorů využívá. Na základě výše uvedeného se
zastupitelstvo rozhodlo k původně zamýšlenému místu pro výstavbu bytů, tzv. „Řezáčovo“, zařadit
ještě další variantu a to ve spodní část zahrady ZŠ a MŠ. Z mnoha důvodů se toto místo pro výstavbu
bytů jeví jako vhodnější než místo původní, které je velmi výrazně limitováno samotnou plochou pro
výstavbu. Prostorové možnosti jsou pak dále omezeny sklepy, které se na tomto pozemku nachází.
Navíc je pozemek ve svahu, což starším lidem bude způsobovat potíže při chůzi nebo jízdě na kole.
Dopravní obslužnost v těchto místech také není úplně vyhovující. V tuto chvíli pracují na návrzích
výstavby malometrážních bytů pro obě lokality dva na sobě nezávislí architekti. Obě místa si prohlédli
a ani jeden z nich žádnou z variant nevyloučil. Šikovný architekt je schopný citlivě zakomponovat
stavbu bez drastických zásahů do stávajícího prostředí. V případě návrhu pro zahradu požadujeme
v maximální možné míře zachování vzrostlých stromů na pozemku. Oslovení architekti velmi ocenili
naši snahu o spojení mladé generace s generací starší bez toho, aby se navzájem omezovaly nebo si
dokonce vadily.
Výstavba několika bytů (nejedná se o sociální byty pro rizikové skupiny osob) v prostoru části školní
zahrady je nyní pouze jednou ze dvou zvažovaných variant. Dosud zastupitelstvo v této věci
nerozhodlo. Rozhodovat bude až po představení jednotlivých návrhů řešení oslovenými architekty
koncem dubna. Občané naší obce i škola budou s těmito návrhy seznámeni a budou se k nim moci
vyjádřit. ZŠ a MŠ Rakvice zřizuje Obec Rakvice, za kterou rozhodují volení zástupci, tedy zastupitelé.
Za svá rozhodnutí nesou svoji zodpovědnost a mají tak právo a dokonce i povinnost hledat různé
varianty řešení. Zvláště, pokud se jedná o projekt, který tu bude dalších několik desítek let sloužit
našim seniorům.
Radek Průdek

SLOUPEK MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
je téměř pět měsíců po volbách do obecního zastupitelstva, čtvrtý měsíc jsem ve funkci a dovolím si Vás
pravidelně touto cestou informovat o dění na radnici, a to z mého pohledu:
-

po ustavujícím jednání zastupitelstva a nástupu na radnici jsem se představil zaměstnancům obecního
úřadu, pan starosta mne „obecně“ zasvětil do chodu úřadu a rozdělili jsme si kompetence.

-

-

-

-
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Nejdůležitějším úkolem závěru loňského roku bylo sestavení rozpočtu obce na rok 2019 a jeho následné
schválení na jednání zastupitelstva obce v pondělí 14. prosince.
v prosinci loňského roku jsem jednal s odpovědným manažerem Komerční banky o snížení poplatků za
vedení bankovního účtu, vč. poplatků za jednotlivé transakce běžného účtu obce. Povedlo se, nová
smlouva znamenala snížení poplatku z 6 Kč na 2 Kč za transakci/pohyb na účtu.
s panem starostou jsme na konci roku navštívili starostku obce Ladná, kde jsme si prohlédli bytový dům
pro seniory. Nechali jsme se inspirovat pro představu, jak by mohla vypadat obdobná příprava
k výstavbě takových bytů v naší obci.
v lednu jsem jednal s vedoucím dopravního odboru společnosti Kordis JmK, a. s. Brno o možných
úpravách jízdních řádů a dopravní obslužnosti občanů obce Rakvice,
dále jsem jednal s přednostou odborné správy tratí Břeclav o úpravě přístupové cesty k zastávkám
železniční stanice Rakvice (v obou směrech),
dne 19. ledna jsem byl, společně s panem starostou, pozván na výroční valnou hromadu Sboru
dobrovolných hasičů Rakvice, kde jsem se seznámil s výsledky činnosti za uplynulý rok a s plány
a požadavky na letošní rok,
v sobotu 9. února jsem byl pozván a měl jsem tu čest účastnit se za obec, spolu s funkcionáři SK 1932
Rakvice slavnostního večera, spojeného s vyhlášením „Fotbalisty roku 2018“ v divadle v Boleradicích.
Dva fotbalisté našeho oddílu, žák Filip Konečný a hráč „A“ týmu Michael Singer uspěli ve svých
kategoriích a odnesli si ocenění. Právem můžeme být hrdí na práci fotbalového klubu v Rakvicích!
ve čtvrtek 22. února jsem se dopoledne zúčastnil zasedání dozorčí rady společnosti Hantály, a. s., kde
byly projednány výsledky hospodaření společnosti za rok 2018 a finanční rozpočet na rok 2019,
týden na to, 28. února jsem se za obec účastnil semináře ke „krizovému řízení“, který je určen pro
starosty a místostarosty obcí. Tato akce probíhá pravidelně, vždy po volebním roku, kde jsou
představitelé obcí seznamováni s povinnostmi, možnostmi a řešením situací při krizovém řízení, a to
v oblastech: spolupráce s hasiči, policií, složkami IZS, a pomocníky starosty.
základní škola: podpořil jsem svojí účastí ples školy a žáky 9. tř., kteří jej se svými učiteli organizovali.
Navštívil pana ředitele ve škole: v únoru jsme jednali o úkolech a plánech v letošním roce, o opatřeních
plynoucích z výroční zprávy školy a potřebách v nejbližším období. Při březnovém termínu pracovního
jednání jsme prošli celou školu a jednali jsme o termínu pro svolání jednání školské rady.
na konci února jsme s panem starostou jednali s architekty o přípravě studií k výstavbě bytového domu
pro seniory. Jsou vytipovány dva prostory na obecních pozemcích, architekti budou své studie
prezentovat zastupitelům do konce dubna, resp. začátkem května t. r.
pracuji na plánu priorit a rozvoje obce, sumarizuji podklady k projednání dokumentu se zastupiteli,
na úřadu jsem k dispozici občanům zpravidla každé pondělí odpoledne a středu dopoledne, případně je
možné individuálně sjednat setkání k řešení Vašich záležitostí. Kontakty jsou uvedeny na webových
stránkách obce.
Pavel Rous

Stavební záměr obce v části zahrady ZŠ a MŠ Rakvice
Tímto reagujeme na informaci zastupitelů obce ve věci jejich záměru, postavit bytový dům pro seniory v části
zahrady ZŠ a MŠ Rakvice.
Chtěli bychom tímto vyvolat diskusi o nalezení vhodnějšího místa pro určitě užitečnou stavbu bytů v obci
Rakvice. Byť se jedná o rozhodnutí zástupců obce, kteří vycházejí škole maximálně vstříc, jedná se o záležitost,
na kterou bychom chtěli sdělit náš názor. Tímto také nemůžeme říct, že by byla v této věci škola postavena na
vedlejší kolej. Aktuálně probíhají jednání s vedením školy o záměru, jako jedné z několika variant. Pokud víme,
tak veřejnost, nejen místní, velmi obdivuje nejen školu jako takovou, ale rovněž její nejbližší okolí, a to
především sportovní areál a zahradu se vzrostlými stromy, sadem a geologickou stezkou. Tyto prostory jsou
opravdu unikátní v celém kraji a naše škola se jimi může pyšnit. Zahrada nejen, že krásně vypadá ve všech
ročních obdobích, ale je využívána pro vzdělávací aktivity celé školy. V mateřské školce děti mohou běhat
venku mezi stromy, učí se je poznávat, neboť tvoří jakési arboretum, na podzim se podílí na sklizni ovoce pro
všechny a na podzimním úklidu. Výčet jejich dalších aktivit v zahradě by byl opravdu dlouhý. Totéž platí pro
žáky na nižším a vyšším stupni základní školy. Probíhá zde intenzivní výuka nejen v přírodovědných
předmětech, ale stromy poskytují stín i v běžné výuce jakéhokoliv předmětu. Nejintenzivněji je zahrada
využívána v pracovní výchově, kde probíhá nauka o ošetřování stromů, jejich řez, postupné dosazování,
následný sběr produktů a jejich zpracování. Je to celoroční koloběh aktivit, bez kterých si činnost školy
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nedovedeme představit. Samozřejmě zde probíhají i běžné volnočasové aktivity. Proto chceme rozšířit
veřejnosti rozhledy o naší činnosti v zahradě, podělit se s nimi a snažit se společně s obcí nalézt konsenzus,
jakožto s rovnocenným partnerem při jednání.
Za kolektiv ZŠ a MŠ ředitel školy Mgr. Petr Florián

TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE ODPADU II.
Jak si zařídit třídění v domácnosti?
Chcete třídit odpad nebo už třídíte, ale překáží vám neuspořádaný stoh z novin, prázdných PET lahví
a sklenic od vína? Nezoufejte. Chce to jen vymyslet systém, který bude přehledný, jednoduchý a
v souladu s vašimi prostorovými možnostmi. Tady je pár tipů:
Pro začátek Vám poslouží několik použitých krabic, např. od nových domácích spotřebičů. Také v obchodech
seženete přepravní krabice třeba od piškotů či oplatek, které Vám určitě na požádání dají. Ty si můžete popsat
barevným popisovačem nebo si třeba na www.jaktridit.cz vytisknout barevné samolepky pro každý druh
odpadů.
Stejnou službu, jako papírové krabice, udělá i trojice starých igelitek, ve kterých jste si přinesli nákup
z obchodu. Pokud máte více prostoru a můžete tříděný odpad déle střádat, pak se nabízejí igelitové pytle na
odpad, které buď popíšete fixem, polepíte nebo si rovnou pořídíte pytle v barvách, na které jste zvyklý
z kontejnerů na třídění.
Moderním řešením jsou pak barevné tašky na třídění odpadu. Tašky jsou spojené suchým zipem, takže je
možné jejich obsah jednotlivě vytřídit. Tašky lze ale zakoupit i v obchodě nebo na internetu. Pokud pak můžete
do třídících nádob více investovat, můžete už si dnes poříditi moderní koše na třídění, které jsou zabudované
v kuchyňské lince. Možností je celá řada a každý to má u sebe doma zařízené jinak, tak, jak mu to nejvíc
vyhovuje.

Tipy na správné třídění
Plasty – obaly od saponátů, lahve od pracích gelů, plastikové pytle od pracích prášků, prázdné nádobky
od sprchových gelů, PET lahve, ulomené plastové hrábě, lopatka na smetí, prasklý servírovací podnos z umělé
hmoty. Všechny duté obaly vždy sešlápněte, aby se jich do pytle a poté i do kontejneru vešlo co nejvíc.
Vytříděné obaly nesmí být znečištěné například mastnotou!
Tip: Igelitové tašky z obchodu nevyhazujte – můžete je využít na sběr odpadu místo odpadkových pytlů.
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Papír – noviny, kartony, papírové krabičky od potravin, papírové krabice od pracích prášků, krabičky
od mýdel, knihy bez tvrdé vazby, kancelářské papíry.
Tip: Papírové tašky můžete na chalupě využít třeba na sběr papíru, který pak vytřídíte spolu s taškou
do modrého kontejneru. Papírové krabice např. od nového nádobí můžete využít jako nádoby na tříděný odpad
– pro lepší přehlednost si je můžete rozlišit modrými, žlutými, zelenými a oranžovými barvami.
Sklo – rozbité tabule z oken a dveří, staré lahve od okurek, kompotů, zavařenin, lahve od sirupů, lahve
od alkoholu, rozbité skleničky, skleněné mísy.
Pozor na pozlacené nebo pokovené skleničky či na porcelán – toto do tříděného skla NEPATŘÍ!!!
Tip: Z pěkně tvarovaných lahví od aperitivu nebo vína si můžete udělat ozdobnou vázičku na stůl. Použité
sklenice od nakládaček pak můžete znovu použít na zavařování nebo na zahrádce např. při řízkování živých
plotů nebo pelargonií.
Nápojové kartony – krabice od mléka, mléčných výrobků, džusů a od vína. Vždy je ale před vytříděním
nezapomeňte sešlápnout, aby nezabíraly tolik místa.
Všechny pytle na tříděný odpad se odváží v den svozu popelnic – každý sudý týden.
Pytle musí být celé naplněné a řádně zavázané !!! Jinak nebudou odvezeny.
… a teď něco z reality.
I když v předešlém článku je rozepsáno, jak se třídí odpad a kam patří, tak si stále někteří občané pletou
„sběrný dvůr a kontejnery“ s „veřejným prostranstvím“.
Vždyť nebuďme líní a pohodlní a ten odpad třiďme a vyvezme na sběrný dvůr. Vždyť je to naše okolí
a především naše vizitka, jak tady žijeme. Odpad byl posbírán u nádraží z obou dvou stran, jak se přichází na
vlak.
Přeji všem krásné a slunné jaro.

Blažková Petra

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V mateřské škole si děti hlavně hrají, ovšem i na vzdělávání se nezapomíná. 18. února besedovaly s Vodní
záchrannou službou z Nových Mlýnů. Děti si měly možnost vyzkoušet umělé dýchání i masáž. Opakovaly si
čísla volání při ohrožení života nebo nebezpečí.
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Ve školce si děti zatančily i na maškarním karnevalu, který byl na téma „Rok na vsi“ a z paní učitelek se staly
na chvíli selky.

21. března se děti se rozloučili se zimou spálením Mařeny ve školním sadu.

7

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
7. 5. 2019

od 15.30 do 17 hodin

JE NUTNÉ PŘINÉST VYPLNĚNOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ, EVIDENČNÍ
LIST.
TISKOPISY BUDOU K DISPOZICI V MŠ NEBO NA WEBU ZŠ A MŠ
RAKVICE.
V MATEŘSKÉ ŠKOLE SE NA VÁS I VAŠE DÍTĚ TĚŠÍ
KOLEKTIV MŠ.

NAJDETE NÁS VE ŠKOLCE VE TŘÍDĚ RYBIČEK.
ČERTOVSKÁ PÁRTY

Ve středu 5. prosince 2018 zavítali po několika letech na
Náměstí v Rakvicích čerti v doprovodu Mikuláše
a anděla. Nejdříve se tančilo a pak malé i větší děti,
které našly v sobě dostatek odvahy, mohly zarecitovat
nebo zazpívat básničku či písničku a za to dostaly za
odměnu sladký balíček. A ne jenom ti odvážní,
nakonec si sladký balíček odneslo každé dítě. Celý
podvečer se podával čaj pro děti a čertovský svařák pro
dospělé. Byla to první akce, kterou pořádala nově
založená kulturní komise. Tímto děkujeme za pomoc
všem dobrovolníkům a Vinařství Šabata za víno. Už teď
se těšíme na další akce.
Kulturní komise obce Rakvice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Vánoční koncert 21. 12. 2018
Dovolte mi malé ohlédnutí ke konci roku 2018, kdy žáci a učitelé připravili vánoční koncert v kostele sv. Jana
Křtitele společně s rakvickými mužáky Rachlap, s ženským pěveckým sborem Raženky a dechovou hudbou
Cyrilka pod vedením Miloše Šikuly.
Vánoční zpívání učitelů a žáků v kostele založila p. učitelka Vysloužilová, později se k ní přidala i paní učitelka
Matějková. Stala se z toho krásná tradice více než 20 let. Poté, co obě naše kolegyně z rakvické školy odešly, se
dostavila nejistota, zda v této tradici bude někdo ochoten pokračovat. Velkým podnětem k uskutečnění koncertu
byla morální podpora pana Ing. Lubora Skrývala, čímž bych mu chtěla velmi poděkovat.
Velké díky patří i Barboře Ořeské (učitelka ZUŠ Břeclav) za varhanní doprovod, všem účinkujícím a hostům za
vytvoření jedinečné vánoční atmosféry.
Věříme, že vy, kteří jste přišli, jste si spolu s námi zazpívali a odnesli si domů pohodovou vánoční náladu.
Rampáčková Jitka
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Dívky z kroužku AZO vystoupily 3. 3. 2019 v Rakvicích a 16. 3. 2019 v Podivíně na Dětském maškarním
plese. Moc se jim to povedlo, rodičům děkuji za spolupráci.
Renata Lauterbachová

ŠKOLNÍ PLES
Kdo přišel 22. 2. 2019 do rakvické sokolovny, s údivem zjistil, že zdejší školní ples se zřejmě stal událostí roku,
neboť se ho zúčastnily téměř celé dvě vesnice, od školčátek až po seniory. Hlavním „tahákem“ byla polonéza
žáků 9. třídy, jež se těšila takovému zájmu, že pokud jste se na ni chtěli podívat, ať už v sále nebo z galerie,
a nepřišli s dostatečným předstihem, neměli jste šanci. Před vámi totiž stály již tři řady nedočkavých
příbuzných každého z deváťáků. „Jen od Hujerů se dostavilo 14 lidí,“ proběhlo vám v tu chvíli hlavou…
Krásné šaty i účesy, rozveselené tváře, bohatá tombola, skvělá hudba a po letech také nová výzdoba. Byl to
kouzelný večer… Doufejme, že pro každého ze zúčastněných.
Mgr. Jitka Baránková
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FITNESS MARATON RAKVICE
V sobotu 12. ledna 2019 se ve školní tělocvičně v Rakvicích konal 1. ročník Fitness maratonu. Pro sportovní
nadšence byla připravena 3-hodinová nálož cvičení pod vedením zkušených instruktorek.
První lekci vedla Markéta Uhlířová z Břeclavi, která nám představila cvičení na balanční plošině bosu. Druhou
lekcí byl silový kruhový trénink pod vedením Lenky Foukalové. Na závěrečnou hodinovou lekci jógy nás
přijela protáhnout Lenka Růžičková z Velkých Bílovic. Sportovní akce se zúčastnilo celkově 20 účastníků
a podle ohlasů a jejich zpětné vazby se akce všem líbila.
Doufám, že na příštím ročníku se nás sejde zase o trochu víc!
Lenka Foukalová

PYŽAMOVÝ PLES
Po třech letech pořádala Tělocvičná jednota Sokol Rakvice opět ples. Nebyl to však již “tradiční“ Maškarní
ples, ale letos si dovolili pořadatelé experimentovat a připravili Pyžamový ples, který se konal v sobotu
9.3.2019. Zúčastnilo se něco přes 200 návštěvníků. K velké radosti pořádajících byla velká většina
v pyžamkách, což byl účel této první akce. Retro pyžamka, pyžamka elegantní, noční košilky, noční košile pro
pány – to vše se na parketu v sokolovně sešlo. K tomu papučky, župánky, natáčky, masky na oči - to byly
neodmyslitelné doplňky večera. Nikoho nic netlačilo. Pány netáhly pevné opasky, dámy netlačily lodičky.
Místo toho, aby se probíraly róby, tak se každý chlubil svým originálním pyžamem. K tomu hrála hudební
skupina Šarže 54 z Valtic, která udělala výbornou hudební atmosféru. Po předtančení břeclavské skupiny
Actiwity byla módní přehlídka všech pyžam, zatančilo se sólo k předešlému MDŽ, kde partnerka od partnera
dostala karafiát a jako zpestření večera proběhlo několik soutěží. O půlnoci se losovala tombola a v baru bylo
přichystáno občerstvení. Myslíme si, že to byla dobrá a veselá akce. Děkujeme všem účastníkům, kteří měli
odvahu a to „pyžamko“ si oblékli, a že nás přišli podpořit. Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli svými
cenami do tomboly. Nemalí dík patří všem, kteří pomáhali organizačně a dohlíželi na to, aby vše dobře
fungovalo.
Za TJ Sokol Rakvice Blažková Petra
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PROCHÁZKA
Průdková Miroslava
Po každé cestičce někoho potkáš.
Slovíčko prohodíš, ruku mu podáš.
Postojíš, dobrý den popřeješ,
na světě nikdy už sama nezůstaneš.
Světem se procházíš, oči své otvíráš,
okolo sebe ráda se podíváš.
Radost ti udělají ne jenom lidé,
ale i příroda, co kolem tebe bude.
Kdyby té cestičky na světě nebylo,
kdyby ani slunce na ni nesvítilo,
nikdy bys tu krásu neviděla
a citu lásky bys neporozuměla..

Rádi bychom touto cestou
vyjádřili velké poděkování Obci
Rakvice a jejím zaměstnancům
za pomoc a podporu při
zařizování posledního rozloučení
s panem Václavem Pospíšilem.
Rodina Pospíšilova
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NENÍ FOTBAL JAKO FOTBAL
Kdo je "stará garda"? To je parta bývalých hráčů, kteří hráli několik roků fotbal za Rakvice. Nejenže hráli
a drželi spolu jako dobrá parta, ale také pomáhali budovat a udržovat sportovní areál. V té době to rozhodně
nebylo nic jednoduchého. Někteří ještě po skončení aktivní kariéry pomáhali jako funkcionáři a trenéři. Udělali
pro rakvický fotbal strašně moc. Kolik práce se udělalo
ve volném čase, aby se dalo hrát na hřišti, snad nejde ani
popsat.
Vzpomínám ještě na první hřiště, kolik dalo práce dát ho do
provozuschopného stavu po dešti. Bylo horší než oraniště
a když uschlo, tak byly hrudy tvrdé jako beton. A protože
nebyla žádná mechanizace, tak jsme si vzaly motyky a hrábě
a šli rovnat terén. To muselo být po každém dešti, kdy jsme
stáli po kotníky v bahně. A jak vypadali hráči po fotbale, to
Vám ani nepřeji vidět.
Kabiny ještě nebyly a tak se umývalo venku v kalužích, které
byly po obou stranách hřiště. Když tam ve hře spadl balon, což
bylo dost často, tak se čekalo, až ho někdo podá. Obyčejně to byl nějaký hráč, který vběhl až po kolena do vody
a hrálo se dál. Balon byl totiž jenom jeden. Před každým zápasem se pochopitelně muselo hřiště připravit.
Nalajnovat - to také nebylo zrovna v té době nic jednoduchého. Nejdříve se muselo rozmíchat vápno, pak vzala
se konev na zalévání a lajnovalo se. Jak lajny vypadaly, si může asi každý představit. Později se pak už
lajnovalo práškovým vápnem.
Pověsily se sítě, roznesly praporky. Vše se dělalo v neděli dopoledne. Hospodář nebyl a tak si hráči brali své
dresy domů, kde jim to maminky, které ani nevěděly, jak fotbal vypadá, praly a žehlily. To už jsem zažil i já
sám. Byli jsme doma tři fotbalisté a nikdy jsem neslyšel, že nám věci maminka nevypere a nevyžehlí. Když
bylo pěkně, tak jsme se převlékali venku. Horší bylo, když pršelo. To se zajišťovalo, jak se dalo. Obyčejně
u někoho doma, kdy bydlel blízko u hřiště. Nejvíce v dílně koláře pana Böhma. A protože to bylo vše moc
náročné, tak se hledalo nějaké řešení. Nejlepší nápad byl vybudovat nové hřiště, jenže nebylo kde. A tak se
začalo přebudovávat na Trávníkách. Předseda z MNV zajistil dva parní stroje a začala se tahat hlína vedle
z cesty do dolin. Vyrovnávala se místa po kalužích, celá plocha se rovnala. Vše se dělalo i za pomoci traktorů
z JZD. Na to se navezla škvára, srovnalo se to, uválcovalo a terén byl připraven. Pak začala další práce pro
všechny hráče a funkcionáře. Vyměřit hřiště, sehnat trubky na
zábradlí, které se musely svařit a zabudovat kolem celého
hřiště. Dále se musely vyrobit a postavit branky. Od cesty se
vysadil živý plot, zasadily topoly a postavila zídka. A začaly
se budovat kabiny. Už to bylo trochu kulturnější, už jsme se
měli kde převlékat, kde umýt.
Po čase však přestaly vyhovovat, byly to malé prostory. Jen
dvě kabiny a když se hrál předzápas, tak další mužstva musela
čekat. A tak se začalo s přípravou stavby nových kabin. Znovu
příprava terénu, betonování základů a začátek stavby. Hodně
pomohli zedníci JZD, kteří kabiny celé pak dodělali. Na
dalších úpravách a okolí kabin pracovali hráči a funkcionáři.
Stojí za to je připomenout. Byli to strašně obětaví lidé. Někteří
ani fotbal nehráli, jako např.: Orálek J., Skrýval H., Blažek J., Prudík L., Frýbert J., Hrdina St., Hochman Fr.,
Prudík St., Peš L. Největší zásluhu měl předseda kopané Lukeš
Kv.. Zprovoznily se kabiny a přestalo však vyhovovat hřiště.
Začala se vozit hlína za kabinami. V tu dobu se zrovna stavěla
dálnice a tak se hlína vozila na hřiště. To už mělo být travnaté.
Na úpravě plochy udělali hodně práce traktory JZD. Všechno
krásně urovnaly a připravily k setí trávy. To byla starost
M. Burýška, který zajistil odborníka z Poštorné. Ten dohlížel na
výsev trávy. O výsev se postaral B. Hlavňovský, který dal
dohromady pět rakvických hospodářů - rolníků a ti rozhazovali
travní semeno ručně po celé ploše. Byli to: Peš Jos., Machač
Jan, Janošek Jos., Nič Jar. a Hrdina Jos. Celé hřiště se zatáhalo
a poválelo. Poté se spustil takový liják, že to vypadalo, že se všechno semeno vyplavilo ven z hřiště.
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Na štěstí to však trávě opravdu pomohlo. M. Burýšek každý den sledoval, jak tráva roste. Když jsem přišel na
hřiště, tak mně řekl, ať si lehnu. V té poloze jsem viděl, jak se hřiště krásně zelená. To byla paráda. A znovu
začala další práce. Vyměřit hřiště, znovu vyrobit a zabudovat zábradlí. Zabudovat branky a za ně zábrany,
postavit plot od Šutráku, střídačky. Vše se dělalo svépomocí. Muselo se upravovat a udržovat okolí.
Začalo sečení trávy. Další velký problém. Nebyla sekačka. Než se sehnala, tak se první sečení provádělo ruční
sekačkou. Sekl M. Burýšek sekačkou TERA a vedle něho někdo chytal na upravenou káru posekanou trávu. To
bylo kroků. Ale vše se podařilo. Trávník byl jeden z nejlepších na okrese, možná i trochu dál. Bývalí hráči
Slávie, kteří hráli při otevření hřiště, prohlásili, že na takovém hřišti ještě nehráli a to už něco viděli a zažili.
Toto vše dalo strašně moc práce. Dělali na tom všichni bývalí funkcionáři a hráči, z nichž někteří potom patřili
do "staré gardy". Není se co divit, že se ozvali, že musí platit za hřiště, když pořádali fotbalový turnaj. Za to, že
využili sprchy, že použili elektřinu, že si postavili stany za hřištěm pro hostující týmy. Ten turnaj by jim měl být
odměnou a pro SK Rakvice 1932 čest, že se vůbec něco takového konalo. Někteří nynější funkcionáři v té
době, kdy se vše budovalo, v Rakvicích vůbec nebyli, tak to nepoznali a nezažili. Všichni ti, co se zúčastnili
výstavby celého areálu zaslouží velké uznání a dík.
Na závěr mých vzpomínek musím dodat, že při té vší práci a budování se hrál "fotbal". Ne jen 3.třída, ale
hodně sezon I.B a také I.A třída. Že s úspěchem se hrál „Český pohár“, kdy se porážela mužstva o 2 až 3 třídy
vyšší. To hrálo mužstvo RAKVICE a na to by se nemělo zapomínat. Ti lidé - ti obětavci, kteří to dělali s láskou,
si to opravdu zaslouží.
S úctou Karel Blažek, nejstarší

ZASE SEŠLI JSME SE SPOLU, OPĚT U JEDNOHO STOLU
Rok s rokem se sešel a naše setkání proběhlo ve školní jídelně, kde jsme bilancovali to, co se za celý rok událo.
Nebylo toho málo. Akcí bylo dost a každý si mohl vybrat podle svého zaměření. Byly to akce zdařilé, kde jsme
získávali nové poznatky a prožili krásné přátelské chvíle.
Naše pozvání přijali také hosté, paní doktorka Studýnková a pan starosta Průdek. Potěšili nás svými slovy
a ujištěním, že i nadále nám z rozpočtu OÚ poskytnou finanční příspěvek na naše aktivity. Z jeho slov jsme
vycítili, že jim není lhostejné naše stáří, že jsou rádi, že se dokážeme ještě trochu ze života radovat
a obohacovat ho. Děkujeme.
Předsedkyně nás seznámila s novým programem. Čekají nás opět hezké akce plné nových poznatků a snad
i krásných chvilek. Zpestření přinesl kulturní program našich nejmenších přátel z MŠ. Poděkování patří jim
i paní učitelkám za jejich práci s nimi.
Paní Průdková opět obohatila naše sezení upřímnými veršovanými slovy. Vnesla nás tím do kouzla našeho
českého jazyka. Vždyť nejen holými větami se dá vyjádřit sdělená myšlenka.
Občerstvení bylo chutné, tombola bohatá a pan Ráček nám vše kvalitně zdokumentoval, abychom popsali další
stránku v naší, už dost bohaté, kronice. Pane Ráčku, díky.
Posíláme výboru také poděkování a přejeme hodně nových nápadů a inspirací při sestavování nového plánu
akcí a nám ostatním krásné a pohodové setkávání.
Za Klub důchodců zapsala Průdková Mirka

I letos byla uctěna památka legionáře Františka Štefky zástupci obce a členy Klubu vojenské historie 2. jízdní
pluk "Sibiřský" z Bratislavy. (foto František Trávníček)
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SK Rakvice 1932
9.února 2019 se v boleradickém divadle uskutečnilo vyhlášení Fotbalisty roku 2018,
které vyhlašuje OFS Břeclav. Z našeho oddílu jsme měly dva oceněné. Mezi
nejmladšími oceněnými byl Filip Konečný a v tabulce fotbalové jedenáctky skončil
na krásném třetím místě Michael Singer. Slavnostního večera se zúčastnil také pan
místostarosta Pavel Rous, který předal dary od Obce Rakvice. Oběma hráčům ještě
jednou gratulujeme.
Začala nám jarní část fotbalového ročníku 2018/2019. Všechna mužstva jsou beze
změn, pouze žáci, kteří se spojili s Velkými Pavlovicemi hrají svá domácí utkání
na hřišti ve Velkých Pavlovicích. Tímto zveme všechny fanoušky, ať už žáků, „B“
mužstva nebo „A“ mužstva, aby přišli naše hráče podpořit fanděním.
Za SK Rakvice 1932 Michaela Blažková

SK RAKVICE 1932 – rozpis utkání jaro 2019
„A“ MUŽSTVO
Ne 24.3.
So 30.3.
So 6.4.
So 13.4.
So 20.4.
Ne 28.4.
So 4.5.
Ne 12.5.
So 18.5.
Ne 26.5.
So 1.6.
Ne 9.6.
So 15.6.

15.00
15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
17.00
10.15
17.00
17.00
17.00
16.30
17.00

„B“ MUŽSTVO

Dubňany
Vyškov „B“
Ratíškovice
Hroznová Lhota
Veselí nad Moravou
Bučovice
Pačlavice/Dětkovice
Kyjov
Velká nad Veličkou
Rohatec
Velké Pavlovice
Milotice
Lednice

V
D
V
D
D
V
D
V
D
V
D
V
D

So 6.4.
So 13.4.
So 20.4.
So 27.4.
So 4.5.
Ne 12.5.
So 18.5.
Ne 26.5.
So 1.6.
So 8.6.
So 15.6.

13.00
13.15
13.45
16.00
14.30
17.00
14.30
10.45
14.30
17.00
14.30

Přibice „B“
Pohořelice „B“/Cvrčovice
Kurdějov
Velké Pavlovice „C“
Zaječí „B“
Hustopeče „B“/H.Bojanovice
Velké Hostěrádky
Velké Němčice „B“
Diváky
Brumovice
Šitbořice „B“

V
D
D
V
D
V
D
V
D
V
D

OBEC RAKVICE
MLADŠÍ + STARŠÍ ŽÁCI
So 30.3.
Ne 7.4.
So 13.4.
So 20.4.
So 27.4.
St 1.5.
So 4.5.
St 8.5.
Ne 12.5.
So 18.5.
So 25.5.
So 1.6.
Ne 9.6.

14.45/13.00
10.45/9.00
13.45/12.00
14.45/13.00
9.00/10.30
17.00/15.15
14.45/13.00
14.45/13.00
10.45/9.00
14.45/13.00
10.45/9.00
14.45/13.00
11.45/10.00

MLADŠÍ ŽÁCI „B“

Ždánice/Lovčice
Hustopeče
Šlapanice
Mutěnice
Svratka Brno „B“
Lednice
RAFK Modřice
Hodonín „B“
Bzenec
Újezd u Brna/Prace
Moravská Slávia
TATRAN Kohoutovice „B“
Sparta Brno „B“

D
V
D
D
V
D
D
V
V
D
V
D
V

MLADŠÍ + STARŠÍ PŘÍPRAVKA

Ne 7.4.
Ne 14.4.

16.00
16.00

Kobylí
Charvatská Nová Ves
VOLNO
VOLNO

D
D

So 4.5.

10.45

FKM Podluží

V

Ne 12.5.
So 18.5.

16.00
10.00

Brumovice
Krumvíř/Klobouky

D
V

Ne 7.4.
Ne 14.4.
Ne 21.4.
Ne 28.4.

14.00
14.00
10.30
14.00

Charvatská Nová Ves
Lanžhot
Moravská Nová Ves
FKM Podluží

D
D
V
D

VOLNO
Ne 12.5.
Pá 17.5.
Ne 26.5.
So 1.6.

14.00
17.00
14.00
13.30

Hrušky
Valtice
Velké Bílovice
Podivín

D
V
D
V

Mladší a starší žáci hrají domácí zápasy ve Velkých Pavlovicích, mladší žáci „B“ hrají domácí zápasy
v Rakvicích.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RAKVICE
Vážení spoluobčané, každý z vás ví, že u nás v obci máme hasiče, ale už málokdo tuší, že ve skutečnosti jde
o dvě nezávislé organizační složky, které spolu úzce spolupracují. Dovolte mi tedy stručně popsat rozdíl mezi
SDH a JSDHO.
Rozdíl mezi SDH a JSDHO
SDH (Sbor Dobrovolných Hasičů) – dobrovolná organizace, která je postavena na společném zájmu několika
osob. Náplní činnosti je prevence v oblasti požární ochrany, výchova mládeže (oddíl mladých hasičů), požární
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sport a jiné společenské a kulturní akce. V čele SDH stojí starosta sboru a výkonným orgánem je výkonný
výbor SDH.
JSDHO (Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů Obce) – je to organizační složka, jejíž zřizovatelem je obec
nebo město. V čele JSDHO je velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce starostovi obce. JSDHO je
zcela závislá na rozpočtu obce a veškerá technika, výstroj a výzbroj pořízená pro činnost JSDHO je majetkem
obce. JSDHO provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných
událostech.
Členové JSDHO jsou velmi často i členy SDH, což usnadňuje spolupráci těchto organizačních složek.
Například výchova mládeže v SDH pomáhá připravovat a vzdělávat mladší generace na jejich možnou budoucí
činnost v JSDHO.
Činnost sboru
Jako již každý rok se v lednu konala výroční valná hromada SDH, které se zúčastnili také zástupci obce pan
starosta Radek Průdek a pan místostarosta Ing. Pavel Rous. Do sboru byli přijati dva noví členové a novým
starostou sboru byl zvolen pan Ing. Jakub Cabal. Zde musím poděkovat svému předchůdci panu Josefu
Ivičičovi, který již desítky let aktivně působí v našem sboru a od roku 2012 svědomitě a pilně zastával funkci
starosty.
V sobotu 9. února 2019 proběhlo školení první pomoci pro JSDHO a také pro oddíl mladých hasičů. V úterý
26. února 2019 se v naší hasičské zbrojnici konala schůze rady mládeže Okresního Sdružení Hasičů Břeclav,
jejíž členem je i zástupce našeho sboru.
Prevence – pálení klestí
Jelikož se s pěkným počasím začalo uklízet na zahradách, pojďme si k tomu říct alespoň pár základních
informací.
Plošné vypalování trávy a porostů je zákonem zakázáno a za jeho porušení vám hrozí nemalá pokuta. Pálení
přírodních materiálů po úklidu zahrad provádět lze, ale pouze za dodržení několika pravidel:
 Pálení musí kontrolovat osoba starší 18 let a místo pálení může opustit až po úplném uhašení ohně.
 Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů.
 Velikost hromady klestí volte tak, aby shořela před odchodem dozoru.
 Oheň se NESMÍ rozdělávat pomocí hořlavých kapalin (benzín, …).
 Oheň se NESMÍ rozdělávat za nepříznivého počasí (silný vítr, inverze, velké sucho, …).
 Při zhoršení počasí je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit.


Nezapomeňte, že větší pálení je vhodné hlásit také na Hasičský záchranný sbor. To je možné
jednoduše provést přes webovou stránku na adrese paleni.izscr.cz.
Z historie rakvických hasičů
Na jaře roku 1885 se v obci Rakvice objevila myšlenka zřídit spolek
hasičů, ale až po třech velkých požárech téhož roku obec zřídila peněžitou
sbírku, která vynesla 97 zlatých. Z této sbírky a z doplatku obce byla
zakoupena ruční stříkačka od firmy Smékal a Syn v Praze v hodnotě 650
zlatých. První schůze výboru Dobrovolné jednoty hasičské v Rakvicích se
konala 16.12.1885 a prvním náčelníkem(velitelem) byl zvolen Josef
Krčka. Nově založený sbor neměl žádné zkušenosti, a proto byl najat
cvičitel hasičských sborů Heřman Braš, který během října 1886 provedl
výcvik za 25 zlatých. Od roku 1891 do roku 1898 se do hasičského sboru
přihlásilo 30 nových členů, za podmínek zúčastňovat se pravidelně
Hasiči v roce 1928
cvičení a zakoupení výzbroje a stejnokroje z vlastních prostředků. V roce
1905 oslavil sbor 20 let od založení.Za odměnu, vytrvalost a věrnou působnost bylo odměněno 13 členů. V roce
1913 pořádal sbor hody a hodky, výtěžek byl použit na zaplacení pohledávek z let minulých. V roce 1913 čítá
sbor 20 členů činných a 18 přispívajících. V roce 1914 obec zakoupila novou dvouproudní stříkačku od firmy
R. A. Smékal v Praze, ale následkem vypuknutí první světové války byla činnost sboru úplně zastavena až do
roku 1919.
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Den otevřených dveří
Po nějaké době máte opět možnost nás
navštívit a prohlédnout si naše zázemí
hasičské zbrojnice. V sobotu 27.
dubna 2019 od 12:00 vás srdečně
zveme na den otevřených dveří
hasičské
zbrojnice
v Rakvicích.
Budete mít jedinečnou možnost
prohlédnout si požární techniku,
seznámit se s rakvickými hasiči,
shlédnout ukázku činnosti oddílu
mladých hasičů, nebo se k nám rovnou
přidat. Těšíme se na vás.
Ing. Jakub Cabal - Starosta SDH
Rakvice www.sdhrakvice.cz

STOLNÍ TENIS
Oddíl stolního tenisu měl po skončení soutěžního ročníku 2018/19 3 mužstva dospělých a 1 mužstvo
dorostenecké. Mužstva skončila s těmito výsledky:
A mužstvo – hrající druhým rokem krajskou soutěž 2. třídy, skončilo na 7.místě tabulky s bilancí 10 výher,
1 remíza a 11 porážek. Oproti minulému ročníku, kdy jsme se umístili na 10. místě tabulky a cílem pro tento
ročník byla snaha o záchranu v soutěži, se jedná o milé překvapení, ze které jsme rádi a ještě je umocněno
faktem, že některé oddíly mají ve svých řadách slovenské hráče bez vztahu ke klubu, hráčům a harjí zápasy
kvůli jiným okolnostem. Smělý cílem pro následující sezónu je hrát klidný střed tabulky.
B mužstvo – hrající okresní soutěž 2. třídy skončilo po základní soutěži na 6. místě tabulky s bilancí 10 výher,
2 remízy a 10 porážek. Cílem byla jednoznačná snaha o záchranu v soutěži, která se nerodila snadno, neboť po
10 odehraných kolech jsme se nacházeli na 10. místě tabulky s náskokem 2 bodů před soupeři. V následujících
6 zápasech mužstvo všechny zápasy vyhrálo a ve zbývajících zápasech s klidem dohrálo soutěž. Cílem pro
nadcházející sezónu bude stejně jako u A mužstva, hrát klidný střed tabulky.
C mužstvo – hrající okresní soutěž 3. třídy skončilo na předposledním 11. místě tabulky s bilancí 5 výher,
2 remíz a 15 porážek. V konečném zúčtování to znamená sestup do okresní soutěže 4. třídy. Cílem zprvu byla
nerealistická myšlenka záchrany soutěže, ale po skončení první poloviny soutěže byla možnost se zachránit
díky změně žebříčku ohledně nasazování hráčů, která pomohla všem našim mužstvům. Je potřeba říci, že druhá
polovina soutěží byla ze strany některých hráčů mírně řečeno neprofesionální, což vyvrcholilo nejen dvěma
kontumačními výsledky, ale hlavně s mužstvy hrajícími o záchranu se nastupovalo ve 3 hráčích. V současné
době jsou ve hře tři varianty další působnosti C mužstva, vzhledem i ke skutečnosti, že řady opustí jeden hráč.
Je potřeba, abychom si určité věci spolu vyříkali a nastavili
jasná pravidla v jejich případném dalším účinkování
v okresních soutěžích. Cílem je další účinkování v okresní
soutěži.
V dorostenecké soutěži skončilo mužstvo na 11. místě tabulky.
Novinkou je, že k mistrovským zápasům nastupovali dva noví
mládežníci a snad jim chuť a elán vydrží nejen v následující
sezóně. Touto cestou bychom rádi poděkovali Vojtovi
Pohankovi za roky výborných výkonů v dorostenecké soutěži,
neboť vzhledem k věku již končí a přejeme mu hodně úspěchů
na poli studijním, soukromém a doufáme, že i v případné
kategorii mužů. Cílem je zachování účasti dorostenců
v soutěži.
Zajímavosti ze skončeného soutěžního ročníku 2018/19:
A mužstvo – nejvíce odehraných utkání v krajské soutěži měl Jiří Hanák (68 utkání). Nejlepším hráčem
mužstva byl Jiří Hanák s bilancí 54 výher a 14 porážek.
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B mužstvo – nejvíce odehraných zápasů v OP 2. tř. měl Daniel Průdek (66 utkání) a procentuálně nejlepším
hráčem byl František Valoušek s bilancí 28 výher a 10. porážek.
C mužstvo – nejvíce odehraných zápasů měl Dominik Straka (65 utkání) a procentuálně nejlepším hráčem byl
Filip Průdek s bilancí 22 výher a 10 porážek.
Dorost – nejvíce odehraných zápasů a nejlepším hráčem mužstva byl Vojtěch Pohanka s bilancí 22 výher a 11
porážek.
V roce 2019 jsme odehráli turnaj v Šitbořicích a dála nás čekají
turnaje v Hodoníně, Lednici, Adamově a osobní pozvání na
turnaj jsme obdrželi od starosty obce Rebešovice.
V prosinci jsme uspořádali pro mládež Vánoční turnaj, který
probíhal ve dvou termínech, kdy zvlášť byla vyhodnocena
mládež z řad veřejnosti a
zvlášť
mládež
hrající
mistrovské zápasy.
16. března se uskutečnil 5.
ročník turnaje El presidento
cup ve čtyřhrách za účasti
50 hráčů z Břeclavska,
Hodonínska a Brněnska,
včetně 9 předsedů oddílů a za účasti starosty obce Rebešovice. Vítězem se
stal domácí pár Jiří Hanák – Zdeněk Anth, na 2. místě byl Marek Koníček –
Imrich Wirth (Lanžhot) a na 3. místě pár Jindřich Hušek – Jan Hušek
(Hustopeče). Menší kaňkou byla neúčast 3 párů bez omluvy.
Touto cestou oddíl stolního tenisu děkuje za sponzorské dary a poděkování
patří: Obci Rakvice, Pohostinství Beseda, Vinařství Vajbar a Makuch,
Vinařství Tomáš Nečas, Vinařství Radovan Foukal, Vinařství Gréger,
Vinařství Vinopa, Vinařství Libor Průdek, Vinařství Pfeffer, Vinařství
Straka Dominik, Vinařství Švarc a Bílek, Vinařství Miloš a Viktor Foukalovi, Vinařství Radek Vajbar, Vinařství
Zdeněk Janoušek, Vinařství Réva Rakvice, Vinařství Vladimír Minařík, Vinařství Luděk Kaňa (Přítluky),
Vinařství Josef Vajbar (Velké Bílovice), Vinařství Petr Konečný (Velké Bílovice), Kamilovi Sedlákovi, Zdeňku
Hochmanovi a Daliborovi Průdkovi.
Vítězslav Vala – předseda oddílu

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
MATYÁŠ HAMAN

17
GABRIELA SALAY

FRANTIŠEK LUKEŠ

ROZÁLIE HANÁČKOVÁ

18
JIŘÍ PAPEŽ

MILAN ŘEZNÍČEK

Obec Rakvice – kulturní komise
Vás srdečně zve na akci pro děti

BARBORA HOŠKOVÁ

2. 6. 2019 od 14 hodin
start a cíl v areálu u sokolovny
Pro děti bude připravena pohádková trasa se
soutěžními úkoly, občerstvení, diskotéka a
hasičská pěna.
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OSUDY RAKVICKÝCH RODÁKŮ
Ve dvacátých letech minulého století opustilo Rakvice spoustu obyvatel a vydali se
na cestu přes moře za prací a snad i lepším životem.Jedním z nich byl i můj prastrýc
František Bednařík narozen 29.9.1903.
Pocházel z deseti sourozenců manželů Martina Bednaříka a Veroniky roz.Krůzové,
přes oceán odplul František Bednařík někdy kolem roku 1923. Za prací odešli i jeho
další tři sourozenci Václav (vrátil se zpět), Ludmila (Argentina) a Marie (Kanada).
František se usadil v Kalifornii ve městě Eureka, kde pracoval plných 40 let až do
důchodového věku. Po celou dobu byl zaměstnán jako kuchař v dřevařské firmě,
nikdy se neoženil a v kontaktu na americkém kontinentu zůstal se sestrou Marií,
která pobývala v Kanadě a s některými dalšími rodáky z Rakvic. Na rodné Rakvice
nikdy nezapomněl, což ve svých dopisech, které adresoval své sestře Kateřině,
provdané Rozsypalové (mojí babičce),
vždy zdůrazňoval.
Toto je jeden z mnoha příběhů tehdejší
doby, kdy v té době tisíce lidí hledali
na americkém kontinentu lepší život. Shodou náhod při tvorbě
rodokmenu, jsem ale zjistil, že tento osud Františka Bednaříka byl
jiný. Jiný v tom, že František Bednařík nar.29.9.1903 se přihlásil
dobrovolně během 2.světové války do americké armády. Bylo mu
téměř 40 let, což je doloženo i v odvodovém listu. Sloužil jako
kuchař v Texasu a Luisianě. Stal se válečným veteránem a zemřel
ve svých 81 letech 15.7. 1984. Pochován je na vojenském
hřbitově v Eurece v Kalifornii.
Václav Střelec

SETKÁNÍ SBORŮ

Srdečně zveme všechny členy na setkání sborů,
které v Rakvicích před 40 lety
zakládal pan Václav Peša (Základní umělecká škola Břeclav).
Přijďte si zavzpomínat a třeba si i zazpívat.
Jsou vítány všechny ročníky (generace) a členi souborů.
Více informací: zpevankyrakvice@seznam.cz, Tel.: +420 721
450 955 (Navrátilová M.), FB událost: Setkání sborů Zpěvanky
a Skřivánek
Budeme se na Vás všechny těšit!
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