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Zas konec léta Zas je blízko k vínu
a čistý vítr zpívá o podzimu
tak jako tenkrát dávno kdysi
Ať život sklání se či nesklání
dny lásky jsou jak sklepy ve stráni
lisovny s dubovými lisy
(Jan Skácel- Sonet o lásce a modrém portugalu)

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Během prázdninových měsíců proběhla výměna všech oken na budově radnice,
hasičské zbrojnice, pošty a galerie. Moderní dvoukomorová plastová okna sníží
náklady na vytápění obou budov. Po dobu prací jsme se snažili zajistit fungování
úřadu, i když často ve značně ztížených podmínkách. Rád bych poděkoval všem
zaměstnancům Obce Rakvice za zajištění chodu úřadu, pomoc při úpravách
vnitřních prostor radnice a také za úklid po skončení stavebních prací.
Stavbu obchodního areálu společnost Proneco v průběhu její realizace doprovázejí
komplikace, a to především díky prodloužení vodovodního řadu, kanalizace a
plynu směrem do průmyslové zóny. Prodloužení inženýrských sítí, které umožní
v budoucnu zřizovat nové přípojky bez nutnosti zasahovat do nově vybudované
komunikace, byl požadavek obce a společnost Proneco zajistila realizaci projektově, inženýrsky i stavebně
v souběhu s vlastní stavbou. Pokládka sítí měla být dokončena do 20. srpna, po té se sítě měly zasypat a cesta se
měla provizorně otevřít. I když se práce stihly v plánovaném termínu, správci sítí nepovolili cestu zprůjezdnit.
Obnovení provozu bude možné až po přeložení sloupu elektrického vedení a pokládky asfaltového povrchu
koncem září. Jako jediné možné řešení nouzové situace v období vinobraní je objízdná trasa po pozemcích firmy
Proneco. Na této možnosti jsem se dohodl s vedoucím stavby, který zajistil také úpravu terénu náhradní trasy.
Doufám, že možnost staveniště alespoň objet zmírní dopravní komplikace v místě stavby.
Podobná situace nastala i v ulici U Měšťanky, která je kvůli kompletní rekonstrukci plynové stanice stále
neprůjezdná. Z důvodu zpoždění dodávky technologií se nepodařilo stavbu dokončit v plánovaném a obci
požadovaném termínu, tedy do konce prázdnin. Provoz školní jídelny není nijak omezen, protože vozidla
zásobování mohou ke kuchyni i nadále zajíždět. Rodiče, kteří vozí svoje děti do školky a školy tímto žádám
o zvýšenou pozornost při otáčení nebo couvání v ulici s ohledem na pohyb dětí. Běžný provoz v ulici
U Měšťanky bude obnoven prvního října.
V ulici Obchodní probíhá kompletní oprava velmi frekventovaného chodníku. O lokální opravy se pomalu hlásí
také další úseky chodníků hlavně v ulici Zahradní a Družstevní, kde se objevují propadliny a nerovnosti.
V parku před poštou byly z důvodu nestability a špatného stavu pokáceny dva jehličnany. Na uvolněné místo
bude zasazena památeční lípa, jako připomínka sta let od vzniku samostatného Československého státu.
K tomuto významnému výročí se váže i oprava památníku obětem první a druhé světové války. Vojenský
historik Mgr. František Trávníček při studiu jmen padlých rodáků naší obce zjistil, že současná pamětní deska,
která nahradila původní během poslední opravy památníku v roce 1992 neodpovídá historické skutečnosti.
Restaurátoři během citlivé renovace vymění pamětní desku za novou, která se vzhledem i obsahem vrátí
k původní podobě desky z roku 1922, kdy památník vznikl. A k nápravě chyb není lepší příležitosti než právě
stoleté výročí. Vzpomínka, zasazení pamětního stromu i představení zrestaurovaného památníku proběhne
v předvečer výročí, tedy v sobotu 27. října tohoto roku.
Po získání dotace na výsadbu v extravilánu v hodnotě téměř pěti milionů korun jsme zadali zpracování dalšího
projektu. Výbor životního prostředí tentokrát doporučil výsadbu větrolamů v lokalitě Herniva, kde dochází
k půdní erozi vlivem větru. Projektová dokumentace by měla být dokončena s ohledem na termín podání žádost
o dotaci z Operačního programu životního prostředí ve druhé výzvě v září letošního roku. Bohužel,
připravenému a několika orgány posouzenému projektu vystavil nekompromisní stopku orgán územního
plánování. Důvodem je ochranné pásmo zamýšleného vysokorychlostního koridoru železniční tratě, která je
situován do prostoru mezi dálnicí a současnou železniční tratí. Minimálně do roku 2020, kdy by měla být
dokončena studie proveditelnosti vysokorychlostního koridoru, tak náš projekt zůstane v šuplíku. Projekční
firma se tak může věnovat dalšímu projektu a to revitalizaci a úpravě okolí Šutráku. I v tomto případě počítáme
s dotací.
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo uzavření příslušných smluv s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových na základě kterých dojde k převodu vlastnických práv k pozemkům od
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státu na obec. Jedná se o pozemky u hřbitova a v ulici Družstevní.
Vážení spoluobčané.
Komunální volby se blíží a s nimi také konec funkčního období současných zastupitelů. Proto mě dovolte
poděkovat jim za jejich práci ve prospěch nás všech. Za práci, která se stává v nepřehledném prostředí
neúměrného množství zákonů, vyhlášek, směrnic a nařízení stále náročnější. Nezbývá už moc prostoru,
ve kterém se mohou samosprávy svobodně pohybovat. To vše za cenu částečné ztráty svého soukromí, práce na
úkor svého volného času ale s velkou zodpovědností. Proto jim patří upřímné poděkování a uznání.
Radek Průdek
starosta

Během prázdnin byla proveden výměna oken v budově obecního úřadu a ve vedlejší budově, kde je
pošta, galerie a hasičská zbrojnice.

OBEC RAKVICE VÁS SRDEČNĚ
ZVE
NA ADVENTNÍ JARMARK,
KTERÝ
SE KONÁ V SOBOTU
1. PROSINCE 2018
OD 15. HODIN NA NÁMĚSTÍ

Zájemci o prodej se
mohou nahlásit
do 7. 11. 2018
kontakt: Mgr. Blanka
Hrabalová
knihovna@rakvice.cz,
519349208

CO SE ZA 4 ROKY (NE)ZMĚNILO
Opět uplynuly 4 roky jako voda a blíží se další volby do obecního zastupitelstva. Minulých komunálních voleb,
které se konaly 10. a 11. října 2014 se zúčastnilo 5 volebních stran.
S jejich programy jsem vás seznámila v Rakvickém zpravodaji 2/2014. A proto bych se nyní chtěla znovu vrátit
ke kandidátům a ohlédnout se s nimi zpět, abychom zjistili co se za tu dobu změnilo.
Zeptala jsem se všech současných zastupitelů a vždy prvního člověka z kandidátní listiny na pár otázek.
Děkuji všem za vstřícnost a ochotu.
Kateřina Suchyňová
1. Obec, jako taková, změnila se za 4 roky?
(chodníky a cesty, budovy, zeleň apod…)
2. Z Vašeho pohledu, nastaly nějaké změny/posuny, ať už k lepšímu či horšímu, za toto
volební období v následujících tématech?
Splnily se některé body z Vašeho volebního programu?
a) Dílce
b) Dům pro seniory
c) Spolupráce se spolky a organizacemi (chasa, hasiči, senioři, fotbalisté…)
a kultura v obci
d) ZŠ a MŠ Rakvice
3. Je ještě něco, co je potřeba v obci nutné změnit?
4. Litujete některého rozhodnutí (myšleno v zastupitelstvu), které teď s odstupem času
vidíte jinak?

SDRUŽENÍ PRO RAKVICE (2014)
Radek Průdek (1)
1) Přibyly nové úseky chodníků a některé prošly kompletní opravou. Dokončila se úprava dvoru v Sokolovně.

Změnila se ulice Svislá a Dvorní. Vysadily se nové stromy a keře uvnitř obce. Obec získala dotaci na rozsáhlou
výsadbu v extravilánu v hodnotě 5 mil. Kč. Odkanalizovala se ulice Rybářská. Proběhla kompletní rekonstrukce
objektu Medo, který nyní slouží jako bistro. Každý rok se zpevnilo několik stovek metrů polních cest. Prodloužil
se veřejný vodovod v ulici Dvorní. Rozšířila se vozovka v ulici Hřbitovní. Opravil se železniční most.
Aktualizovalo se dopravní značení. Vyměnily se okna na budově OÚ a hasičské zbrojnice. Vyměnilo se oplocení
sportovního areálu. Začal výkup pozemků v Dílcích. Byl přijat nový územní plán a uzavřely se nové pachtovní
smlouvy na všechny obecní zemědělské pozemky. Podařilo se získat státní pozemky do vlastnictví obce (hřbitov
a v ulici Družstevní). Osadily se dvě nové autobusové zastávky. Vybudovalo se záchytné parkoviště u Šutráku.
Kompletní revizí prošel park u Základní školy. Opravil se povrch vozovky u Cyrilky. Obec do svého vlastnictví
získala uličku u zahradnictví.
Dílce
Projekt zástavbového území se podařilo posunout vpřed. Obec vykoupila více jak třetinu pozemků. O úspěchu
lze hovořit ale až v okamžiku, kdy obec získá všechny pozemky v daném území. A to se bohužel nepodařilo.
Dům pro seniory
Vznik domu pro seniory s pečovatelskou službou je vzhledem k současné sociální politice státu nereálný.
Podporovány jsou projekty pro sto a více klientů, což není případ naší obce.Došlo k přehodnocení záměru a na
místo domu pro seniory se bude jednat o malometrážních bytech nejen pro seniory ale také pro mladé rodiny
jako o bytech startovacích.
Spolupráce se spolky a organizacemi a kultura v obci
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Spolupráce se spolky probíhá a lze vidět i konkrétní výsledky. Chasa dostává finanční podporu a sama zajišťuje
provoz občerstvení během hodů. Hasiči obnovují za přispění obce svoji techniku a pořizuje se nové vybavení.
Mladí hasiči se pravidelně účastní kulturních akcí pořádaných obcí. Seniorům se přispívá na akce, které si sami
organizují. Myslivci dostaly kromě příspěvku na činnost i podporu k výsadbě zeleně, výměně oken na myslivně
i vybudování přístřešku pro krmivo. Rybáři dostaly kromě příspěvku na činnost i finance na pořízení sociálního
zařízení. Fotbalisté kromě příspěvku na svoji činnost dostali nové oplocení části areálu, nové zavlažovací
čerpadlo a byl ošetřen trávník na hlavním hřišti.
ZŠ a MŠ Rakvice
Došlo k výměně osvětlení sportovní haly za nové. Byla provedena obnova povrchu palubky v tělocvičně.
Kompletní rekonstrukcí prošly umývárny ve školce. Škola od obce získala novou samochodnou travní sekačku
a byla instalována síť proti holubům na střeše staré budovy. Byla připravena projektová dokumentace
ke generální opravě elektrických rozvodů a ploché střechy objektu družiny a vstupu do sportovní haly.
3) Je potřeba řešit naprostý nedostatek stavebních míst, dopravní zatížení tranzitní nákladní dopravou,
vymahatelnost dodržování obecních vyhlášek a zákonů, jde zejména o divoké táboření v katastru nedodržování
povolené rychlosti, udržování čistoty veřejného prostranství, parkování na chodnících, černé skládky a podobně.
4) Některé věci se mohly dělat jinak a lépe, ale žádného rozhodnutí zastupitelstva nelituji.
5) Tím tématem je posílení pravomocí samospráv. Volení zástupci měst a obcí nesou svoji kůži na trh, ale
o mnoha věcech rozhodovat nemohou. Naopak rozhodují ti, kteří se svým voličům zodpovídat nemusí. A tady je
prostor pro práci, která je pro občany sice neviditelná za to ale velmi důležitá. Proto podporuji činnost Svazu
měst a obcí ČR (naše obec je aktivním členem svazu) a Akademie samospráv v osobě Mgr. Jany Zwyrtek
Hamlové s podporou senátora Ivo Valenty.
Petr Valoušek (4)
1) Změnila a dle mého přesvědčení k lepšímu. Každý soudný člověk to vidí. A když navíc cestuje po republice
a vidí, jak to vypadá jinde, musí to uznat. Tím nechci ale naopak říci, že není co dál zlepšovat, udržovat,
vybudovat. To je už ale o novém volebním programu, řídící a rozhodovací práci zastupitelstva, obce
a samozřejmě i samotných občanech.
Dílce
Snad nejdůležitější a největší investice za několik let zpětně. Navíc věc tolik potřebná. Můžu říci, že se tomu
věnovalo doposud velké úsilí a už i peněz. Bohužel se nepodařilo to, co bylo naším konečným záměrem. Na
dvou nevykoupených pozemcích skončilo dosavadní naše úsilí. Z mého pohledu je už třeba ale přijmout
náhradní řešení, něco jako z varianty A, přejít na variantu B. Bohužel, nebude již tak komplexní, plně
vyhovující a logická, ale čekat dál, přesvědčovat někoho kdo o to vůbec nestojí, už nelze. Je lépe mít alespoň
něco, než vůbec nic. Já jsem pro řešení problematiky s variantou B, kde se dá na vykoupených pozemcích
záměr realizovat, byť v jiné podobě, ale už s nějakým jasným výsledkem a neztrácel by se už tak drahocenný
čas. Bohužel, nelze takovou investici a záměr zrealizovat v jiné části obce, proto i tento fakt v rozhodování hraje
svoji roli. Ale to už je na delší debatu.
Dům pro seniory
Tady musím konstatovat, že se záměr z mého pohledu trochu ocitnul na druhé koleji kvůli investici „Dílce“
a také tomu, že jsme definitivně dospěli k závěru, že vybudovat původní „dům pro seniory“ je z mnoha důvodů
velký problém. Hlavně co se týká do budoucna s financováním a legislativou. Již teď panuje na záměru shoda
a věřím, že i nové zastupitelstvo může současně s investicí Dílce začít s přípravou a realizací druhé a taktéž
důležité investici. Tu už bych nenazýval „domem pro seniory“, ale třeba „dostupné bydlení“. Tedy vybudovat
malometrážní byty jak pro soběstačné seniory, tak pro mladé rodiny jako byty startovací, než si vlastní bydlení
zajistí. Případně i jako byt pro stabilizaci učitelů apod. Důležitá poznámka z mého pohledu nakonec, pro místní
občany, nikoliv pro rizikové skupiny osob či přespolní.
Spolupráce se spolky a organizacemi a kultura v obci
Dlouhodobě jí hodnotím jako dobrou a vím z osobních zkušeností, že je moc málo obcí v okrese, kteří věnují
tolik peněz do těchto spolků a organizací. Máme zájem na udržení jejich prospěšných aktivit. Hlavně i z pohledu
péče a výchovy dětí.

ZŠ a MŠ Rakvice
„Vlny na vodě se uklidnily“ a situace s personálním obsazením školy se stabilizovala a dle slov nového pana
ředitele je dobrá. Obec jako zřizovatel, má také kromě personálního obsazení zájem na dobrém stavu
předškolního a školního zařízení. Připravují se plány na další investice a zlepšení. Jenom malá poznámka, patří
sem i vyřešení problému s provozem vozidel a parkování v jejím okolí.
3) Bylo by jich množná víc, zmínil bych z mého pohledu kruhový objezd (zatím nedělá dobrou reklamu obci),
dodržování zákonů místních vyhlášek v oblasti parkovaní, nočního klidu, vandalismu, pořádku při větších akcích
v obci aj. Okolí místního hřbitova, „Šutrák a Kamenšťák“ silnice pod areálem ZD, cyklotrasy a další věci, by
neměly ujít pozornosti nového zastupitelstva.
4) Na takové rozhodnutí, kterého bych nyní litoval, si za posledních několik let nevzpomínám. Snažím
se rozhodovat podle svých schopností a zkušeností a používat selský rozum.
5) Těší mne postupné zapojování do veřejného života od mladých lidí, kéž by bylo ještě ve větším měřítku.
Nejbližší příležitost, jak ovlivňovat život v obci, můžou všichni projevit u nadcházejících říjnových voleb
a ukázat, že jím na rozvoji a životě v obci záleží.
MUDr. Blanka Studýnková (9)
1) Ano, postupně probíhá dostavba chodníků, zpevňování polních cest, výsadba zeleně, probíhá jednání
o omezení tranzitu těžkých nákladních aut přes obec.
Dílce
podařilo se vykoupit asi 1/3 zemědělské půdy v Dílcech, projekt vázne na naprosté neochotě některých majitelů
pozemky prodat.
Dům pro seniory
zůstal břemenem z minulých období, současná legislativa nepodporuje výstavbu takovýchto malých zařízení
sociálních služeb, proto jsme se rozhodli na tomto místě vybudovat malometrážní byty.
Spolupráce se spolky a organizacemi a kultura v obci
je stále na dobré úrovni, je v našem zájmu tyto činnosti i nadále podporovat.
ZŠ a MŠ Rakvice
po odchodu bývalého ředitele a několika učitelů se podařilo stabilizovat personální obsazení, ze strany obce jako
zřizovatele nevidím žádný podstatný problém.
3)Nutné je dokončení příprav na realizaci výstavby v Dílcech, rozšíření kapacity MŠ výstavbou další třídy,
omezit těžkou nákladní dopravu, začít s výstavbou malometrážních obecních bytů.
4)Domnívám se, že zastupitelstvo neučinilo žádné významné rozhodnutí, kterého by muselo litovat.

„PRO LEPŠÍ RAKVICE“ (2014)
Michaela Blažková (1)
1)Zdá se mi, že obec zamrzla. Vůbec se nerozvíjí, je pořád stejná jako před x lety. Tím, že jsem pořád na
cestách, mám možnost srovnávat. A můžu říct, že i velmi malé vesničky jdou kupředu, rozrůstají se, jsou krásně
upravené, jenom Rakvice jsou stále stejné. Kolik let se mluví o kruhovém objezdu u nádraží – nic se nestalo.
A přitom je to to první, co člověk uvidí při vjezdu do Rakvic, kde nás teď, pár měsíců vítá nový nápis na mostě.
Vystoupíte na náměstí z autobusu a přivítá vás nemožně polepená zastávka. Není přece nic jednoduššího, než
udělat vedle zastávky panel, ať si lepí plakáty tam.
Dílce
Možná by se nemělo upínat jen na jednu variantu. Kolik roků se jen a jen plánuje a stále nic. Nebylo by
rozumnější, když to nejde na Dílcech, začít se zabývat jinými prostorami? Jen aby, než se vyřeší Dílce, mladí
neutekli do okolních vesnic, kde se stále buduje.
Dům pro seniory
Téma staré nejméně 10 let. Kdyby byly plány na penzion ze železa, tak už jsou dávno zrezivělé.
Spolupráce se spolky a organizacemi a kultura v obci
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Veškerá spolupráce se spolky je ta, že dají dotace. A tím jejich práce končí. Zastupitelé by se měli zajímat, jestli
spolky fungují, co je jejich práce, jak všechno probíhá. Doufám si říct, s trochou nadsázky, že někteří zastupitelé
ani nevědí kde je třeba hřiště. Natož aby věděli, jak to tam funguje. Nevím o žádné organizaci, že by se
zastupitelstvo o ně nějak víc zajímalo. Schválí rozpočet a je to. Potom vznikají různé neshody, jak mezi spolky,
tak mezi lidmi. A kultura v obci? Veškerá žádná. Když ani nemáme kulturní komisi, která by mohla nějaké akce
vytvářet, tak se ani nedivím, že je to tu s kulturou, jak to je. Obec, když už nechce nebo nemůže pořádat akce,
tak by se měla aspoň zapojit třeba jako spolupořadatel a vytvořit, jak spolkům, tak i ostatním, takové podmínky,
aby ti dotyční tu danou akci rádi zopakovali. Vždyť se jedná i o propagaci obce. Ať už to jsou hody, výstavy vín,
otevřené sklepy, guláše, Túfarankafest, atd. Tyhle akce dělají reklamu celé obci, ne jenom té dané akci a tomu
pořadateli. Jedna akce za rok – vánoční jarmark, je docela málo na tak velkou obec, jako Rakvice jsou.
ZŠ a MŠ Rakvice
Nebudu komentovat situaci ve škole, jelikož mám zprávy jak z jedné, tak z druhé strany a pravda je asi někde
uprostřed. Jestli bylo dobré vypisovat konkurz na ředitele, ukáže až čas. Jen je mi líto, že spolupráce se školou
byla a zatím ještě je na bodě nula. Bývá dobrým zvykem, že škola úzce spolupracuje s obcí. Ať už je to v rámci
nějakých vystoupení, pořádání společných akcí nebo různých jiných činností. Uvidíme, jestli nové vedení školy
najde nějakou společnou řeč se zastupiteli, ať už s těmi, co jsou momentálně v zastupitelstvu nebo s těmi, kteří
přijdou po volbách.
3) Za prvé se musí změnit postoj zastupitelů ke všem občanům Rakvic. Zastupitelé by měli být vidět. Ne jenom
na zasedáních, ale hlavně v obci, mezi lidmi. Měli by naslouchat občanům. Myslím si, že taková akce jako třeba
Den Obce, kdy by byly otevřené prostory radnice, kde by byli všichni zastupitelé, kdy by se mohly prezentovat
všechny spolky, že není špatný nápad. Dále pak spolupráce s okolními obcemi, se starosty, se zastupiteli těchto
obcí.
4) Nejsem v zastupitelstvu, takže to nemůžu komentovat.
5) Smuteční obřadní síň v Rakvicích. Proč se důstojně nerozloučit se zemřelými zde v Rakvicích? Ti, kteří
nechtějí mít pohřeb z kostela nebo z domu, musí jezdit do Hustopeč nebo do Mikulova. Tato síň by mohla
sloužit i pro okolní vesnice. A doufám si říct, že by byla využívána.
Mgr. Miroslava Klímová (3)
1)Vznikly nové chodníky, zpevnily se polní cesty. Nechali jsme vytvořit projekt na výsadbu zeleně v extravilánu
a zažádali o dotaci na tuto výsadbu. V obci se zasadilo několik stromů nových a stromy nemocné nebo stromy
ohrožující život občanů (např. u základní školy) se nechaly vykácet. Nechali jsme vypracovat projekt na
revitalizaci Šutráku a jeho okolí. Ale toto jsou změny, které budou vidět, až se začnou projekty realizovat.
Dílce
Řekla bych, že to je jeden z nejstěžejnějších bodů k řešení situace v obci. Podařilo se nám vykoupit několik
pozemků. S ostatními majiteli je odkup předjednaný. Samotná realizace stojí na odkupu pozemku, který je
důležitý proto, aby se podařilo vytvořit co nejvíce stavebních míst, ale jehož majitel(é) prodej či směnu pozemku
odmítají. Nechali jsme proto vytvořit novou zástavbovou studii, která s danými pozemky nepočítá. Stavebních
parcel tak vznikne daleko méně, ale za stejné peníze. Proto se ještě pokusíme se s majiteli pozemků nějak
dohodnout, a pokud k této dohodě nedojde, bude již „nutné“, aby další zastupitelstvo učinilo potřebné kroky
k realizaci druhého, méně výhodného projektu.
Dům pro seniory
Vzhledem k tomu, že stavba byla navržená s vyhlídkou financování z dotací EU a tyto dotace jsou již nereálné,
přijde mi stavba domu pro seniory nerealizovatelná. V první řadě by nepředstavitelně zatížila finanční náročností
obec jak stavbou, tak i udržitelností celého objektu do budoucna. Se současným zastupitelstvem jsme uvažovali
o změně záměru využití pozemku např. výstavbou malometrážních bytů, kde bychom vytvořili mimo jiné
i přízemní byty pro seniory.
Spolupráce se spolky a organizacemi a kultura v obci
Nevím, jak to vidí spolky a organizace samotné, ale řekla bych, že jsme se snažili vyhovět vždy a všem
žádostem. Vím tedy o jedné akci, na které se údajně obec nechtěla podílet, o to víc mě mrzí, že se jednalo o akci
pro děti, ale výpovědi obou stran se liší a tak nemůžu soudit. A proto bych chtěla již po několikáté požádat

občany, pokud budou chtít něco řešit, ať osloví jednotlivé zastupitele zvlášť, nejlépe emailem, který je
zveřejněný na stránkách obce.
ZŠ a MŠ Rakvice
Co se týče ZŠ a MŠ Rakvice, tam došlo k velikým změnám. Počáteční změnou bylo obnovení školské rady a její
veřejné zasedání. Původní myšlenkou tohoto rozhodnutí bylo zkvalitnění komunikace mezi školou, rodiči a obcí.
Dalšími změnami byla např. nová výsadba zeleně kolem školy, síť proti holubům nebo oprava střechy. Asi tou
největší a nejvíc viditelnou ač původně neplánovanou změnou je po všech nešťastných peripetiích nový pan
ředitel školy Mgr. Petr Florián. Věřím, že se svého úkolu chopí svědomitě a zodpovědně a že pokud nastanou
v naší škole nějaké změny, budou to změny k lepšímu.
3) Myslím, že v obci je stále co rozvíjet a budovat.
4) Nemůžu říct, že lituji, nicméně musím přiznat, že jako nový zastupitel jsem se dlouho adaptovala, než jsem se
dostala do nějakého rozumného vhledu a utvořila si vlastní pohled. Pokud bych zpětně v těch čtyřech letech
mohla udělat něco jinak, asi bych několik věcí našla.
5) Chtěla bych občany požádat, ať se více zajímají o dění v obci, chodí na zastupitelstva a komunikují nejen
s panem starostou a místostarostou, ale i s ostatními zastupiteli. Pokud si budou problémy sdělovat jen mezi
sebou, nedostanou se k zastupitelům podstatné informace a nemůžou na ně reagovat a občanům vyhovět. Vím,
že samotné zasedání zastupitelstva se zdá, že je to jen samý souhlas zastupitelů a bezmyšlenkovité zvedání
rukou, ale věřte, že tomu tak není. Zasedáním předchází neveřejné schůze, kde se k věci každý zastupitel vyjádří
a mnohdy proběhne i ostřejší výměna názorů. Samotné zasedání je potom výsledkem mnoha kompromisů. Proto
se možná zdá, že zastupitelé vždy a ve všem jen souhlasí.

SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ (2014)
Ing. Radek Švarc (1)
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. (3)
1. Z mého pohledu předsedy výboru pro životní prostředí se v obci udělalo mnoho potřebného a viditelného.
Někomu se to tak třeba nezdá, ale i já, než jsem se stal zastupitelem jsem mylně podléhal dojmu, že změny
k lepšímu jdou provést nejlépe v jednom roce. Později již jako zastupitel jsem pochopil, že svět i naši obec
svazují neskutečné byrokratické obstrukce…
Pokud bych měl za sebe vyjmenovat „akce“ které pokládám za významné tak jsou to například:
- oprava chodníků, (jistě ocení maminky s kočárky a senioři), vybudování chodníku od školy v ulici
Luční pokládám za vysoce přínosné zejména pro bezpečnost dětí;
- zpevňování a opravy polních cest to - je a bude nekonečný boj i pro používanou těžší techniku, která
na polňačkách jezdí…
- instalace nových košů na odpadky a psí exkrementy což je záležitost zvyšující ohleduplnost obyvatel,
no jen je teď důležité to pejskaře naučit používat…
- zeleň - o té by se dalo mluvit opravdu dlouze, ale určitě si každý všiml, že je dosazována
a každoročně ošetřována alej hrušní v ulici Dolní, že na novém parkovišti u Šutráku byla vysazena
zeleň, v ulicích u náměstí byly dosazeny keře, v ulici Nádražní stromy, proběhla revitalizace
(zabezpečení) zeleně okolo školy, a zejména pak v letech 2018 (podzim) až 2019 bude probíhat velká
revitalizace a výsadba zeleně v extravilánu obce v hodnotě přes 6 mil. Kč. Zpracovává se projekt na
revitalizaci koupaliště Šutrák, včetně potřeby zkvalitnění vody apod. Nesmím zapomenout na
spolupráci na výsadbě zeleně s rakvickým Mysliveckým spolkem, který ve spolupráci s obcí vysadil
několik remízků a příkop v nemalém počtu stromů a keřů.
Domnívám se, že k dalším realizovaným záležitostem se vyjádří i ostatní členové zastupitelstva, přenechávám
tímto prostor i ostatním.
Dílce
Podle mého názoru ano, je nezbytné si uvědomit, že výkup pozemků od soukromých vlastníků je velmi složitá a
často problematická záležitost. Vzpomeňme si například na kauzy často prezentované v médiích (pozemky pod
dálnicemi), řešené desítky let. Domnívám se, že k posunu došlo, obec vykoupila větší část pozemků, bohužel
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dořešení celé záležitosti brání neochota některých majitelů dotčených pozemků tyto prodat. Tím jsou ruce
svázány jakémukoliv vedení obce….
Dům pro seniory
Bohužel, jak ukazuje aktuální situace v republice a trendy v oblasti sociálních služeb, je megalomanský projekt
tak jak byl v minulosti zpracován pro Rakvice v současné době nerealizovatelný. Takto pojatý projekt by obec
finančně zruinoval, a byl by zdrojem neskutečných problémů. Navíc by potřeby obce z hlediska flexibility
potřebnosti ubytování neřešil. Domnívám se ale, že obec potřebuje alternativu pro seniory i mladé rodiny. Tu
alternativu spatřuji v bytovém domě s malometrážními byty.
Spolupráce se spolky a organizacemi a kultura v obci
Jsem přesvědčen, že spolupráce se zájmovými spolky je bezesporu na vynikající úrovni. Spolky každoročně
získávají finanční podporu z obce. A stejně tak mají otevřeny dveře na obci kdykoliv a v jakékoliv záležitosti. Ze
strany vedení obce je kulturní život taktéž podporován například: předhodové koncerty, jarmarky, svařák apod.
Také jsou podporovány individuální kulturní akce jednotlivých spolků. Podle mého názoru je ale potřebné, aby
na kulturním životě v obci zapracovali i samotní obyvatelé Rakvic…
ZŠ a MŠ Rakvice
Tato problematika jde více méně mimo mou oblast působnosti, ale domnívám se, že přijetím nového ředitele
školy a školky se vyřešilo mnoho problémů o kterých se ve stínu stromů v Rakvicích jen tiše mluvilo. Doufejme,
že tato změna bude pro budoucnost školy a školky jen změnou pozitivní a rodiče dětí budou spokojeni a hrdi na
to, že jejich děti absolvovali rakvickou základní školu.
3)Samozřejmě, že je nezbytné změnit mnoho dalších věcí, na mnohých se stále pracuje, jako např. cesta v ulici
Rybářská a s tím spojená kanalizace, obnova zeleně v okolí kostela a na celém náměstí a také ve špici u cukrárny
(prostranství okolo lisu od Přítluk). Je potřebné najít kompromis a realizovat větrolamy na velkých honech a
také realizovat opravy Kamenského šutráku i koupaliště Šutrák. Dořešit situaci se zelení na hřbitově apod.
4) Pokud mluvím sám za sebe, tak si nejsem vědom, že bych se rozhodl v nějaké záležitosti tak, že jsem později
změnil nebo obrátil názor.
5)Na konci bych chtěl jen říci, že jako nováček v komunální politice jsem měl zpočátku jiné představy o
možnostech ovlivňování dění v obci. Nicméně jak člověk získává zkušenosti, vytváří si reálný obraz o systému
ve kterém pracuje, který je svázán mnoha omezeními a obstrukcemi, o kterých nezasvěcený občan neví. Dále
musí najít určitý způsob, jak s tím bojovat a vyrovnat se s tím a být přitom nadále obci a jejím obyvatelům
prospěšný.
Nechci zde nějak chválit nebo kritizovat, to je na obyvatelích Rakvic, ale domnívám se, že když srovnám
s minulostí jednání předešlého zastupitelstva, kam jsem několikrát zašel jako čerstvě přistěhovaný, tak i kdyby
z pohledu obyvatel bylo naše zastupitelstvo „neúspěšné“, jedno se odepřít podle mého názoru v žádném případě
nedá. A to, co chci takto pojmenovat je slušnost, kultivovanost, respekt, pochopení a myslím si, že i často
získaná nová přátelství. Takto bych si dovolil charakterizovat vlastní jednání tohoto končícího zastupitelstva.
Také bych chtěl poznamenat, že realizovat velké změny také vyžaduje odpovídající přípravu, přičemž 4 roky i
s tím, než se zastupitelé zapracují, není mnoho. To by si všichni měli uvědomit. Myslím si, že stabilní,
nekonfliktní a fungující zastupitelstvo je dobrou volbou pro připravované velké změny.
Na závěr bych chtěl poděkovat voličům, kteří mě z jakékoliv pohnutky volili a umožnili mě tak udělat něco
přínosného pro obec ve které společně žijeme, získat nové zkušenosti a také získat nové přátele z řad zastupitelů,
kterým tímto děkuji za spolupráci a pochopení toho všeho co bylo mým záměrem přinést obci ku prospěchu.
Radovan Foukal (4)

KDU-ČSL
Jakub Cabal (1)
1) Naše obec za poslední čtyři roky neprošla žádnou revoluční změnou, ale plynule se vyvíjí: opravují se obecní
budovy, budují se nové chodníky, pečuje se o obecní zeleň, ale to už tak patří ke spořádanému obecnímu
hospodaření… Osobně mě nejvíc potěšilo, že se obec stará i o svou historii, o čemž svědčí například kniha
o rakvických legionářích, uložení ostatků rakvického učitele B. Horňanského na místním hřbitově, nebo
Masarykova vatra. Když známe naši historii, můžeme se z ní poučit.

Dílce
Dostupných stavebních parcel v naší obci mnoho není, což mohla řešit realizace zástavbové zóny mezi ulicemi
Nová a Zahradní. Myslím si, že současné zastupitelstvo nabídlo férové podmínky pro výkup těchto pozemkům.
Bohužel ne všechny pozemky se podařilo vykoupit, což blokuje rozvoj naší obce. Je třeba realizovat novou
zástavbovou zónu alespoň z nějaké části. Čím déle se bude otálet, tím víc mladých občanů bude z Rakvic
odcházet pryč, protože nebudou mít kde bydlet.
Dům pro seniory
Z mého pohledu se tento projekt nikam nepohnul. Bohužel situace s bydlením se v posledních letech zhoršuje
a je třeba ji řešit. Já bych doporučoval projekt přepracovat do podoby obecního bytového domu nejen pro
seniory ale také pro mladé rodiny (tzv. startovací byty).
Spolupráce se spolky a organizacemi a kultura v obci
Spolupráce mezi spolky a obcí funguje velmi dobře, alespoň tak já to vidím z pohledu hasičského sboru, kde
zastávám funkci jednatele. Bohužel kultura a spolkový život v obci má ještě mezery ke zlepšení. Je škoda, že
občanů, kteří se aktivně zapojují do spolkového a kulturního života je opravdu málo. Prý je to celospolečenský
problém, ale opravdu nemůžeme pro svou obec a spoluobčany udělat něco více? Zkusím drobný příklad: Je
pěkné, že občany zajímá, kam k požáru jeli naši hasiči, ale kolik dobrovolníků se najde, když rakvičtí hasiči
potřebují nového člena?
ZŠ a MŠ Rakvice
V poslední době bylo v této oblasti asi největším tématem výběrové řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ. Jsem rád,
že se po dlouhé době konalo, nemám naprosto nic proti bývalému řediteli, ale pravidelné výběrové řízení na tuto
pozici by mělo být stejně běžné, jako jsou i volby do obecního zastupitelstva.
3) V posledních letech nás v létě trápí urputná vedra a sucha, možná nám jen příroda oplácí to, jak jsme se k ní
roky chovali. Udělejme něco pro přírodu, vysázejme více zeleně. Každý strom nás v létě odmění svým stínem.
Obnovme rozorané meze a remízky, při dešti zachytí více vody a pomůžou nám v boji se suchem.
4) Do zastupitelstva jsem se v posledních volbách nedostal, takže jsem měl to „štěstí“ a nemusel jsem činit
mnohdy náročná rozhodnutí obecního zastupitele.
5) Již asi rok bydlím mimo Rakvice, přesto se o dění v naší obci zajímám a není mi lhostejné. To by měla být
povinnost každého občana. Každý z Vás má možnost do života naší obce něčím přispět, existuje tolik možností:
můžete se aktivně zapojit do místních spolků, vzorně se starat o svou zahrádku před domem, navštěvovat
kulturní akce, a tím podpořit jejich organizátory, a mnohé další… Prostě nesedět jen doma u televize, ale raději
žít Rakvice!

ODS
Mgr. David Foldyna (1)
1) V průběhu volebního období jsme zrealizovali opravu větší části chodníků v obci. Velkým projektem, který
jsme řešili na začátku volebního období, byla rekonstrukce ulice Svislá a Dvorní. Postupně opravujeme všechny
budovy ve vlastnictví obce. V budovách radnice a pošty jsme v letošním roce vyměnili stará okna a v prostorách
pošty jsme nechali nainstalovat klimatizaci pro lepší komfort jak zaměstnanců, tak i občanů. Ještě v letošním
roce bude zahájena výsadba zeleně v extravilánu obce. Dále připravujeme projekt na komplexní úpravu Šutráku
(úprava břehů a zlepšení kvality vody). Dále probíhá jednání s pozemkovým úřadem ohledně rekonstrukce
„panelky za družstvem a Hladové cesty“, kterou by měl plně hradit stát. Vzhledem k tomu, že obec má na tuto
rekonstrukci malý vliv (není investorem), tak se nám nepodařilo v průběhu volebního období tuto akci
zrealizovat, i když jsme o rekonstrukci požádali hned v roce 2015 na základě komplexních pozemkových úprav.
Na základě těchto KPÚ se stát zavazuje opravit tato společná zařízení. V současné době se připravuje projekt na
tuto rekonstrukci.
Dílce
Když jsme na začátku volebního období začínali vyjednávat s vlastníky pozemků, nevlastnila obec žádné
pozemky v dané lokalitě. V současné době je vykoupeno více jak 50% pozemků a s dalšími vlastníky je
předběžná dohoda o výkupu (jedná se o podmínkách prodeje). Současně ale dva vlastníci pozemků nechtějí své
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pozemky prodat. Tyto pozemky jsou bohužel pro realizaci infrastruktury velmi důležité, a proto nelze zatím
realizovat ani částečnou výstavbu infrastruktury pro rodinné domy v dané lokalitě. V případě, že by se nám
podařilo vykoupit pozemek aspoň jednoho z těchto dvou vlastníků, dala by se okamžitě zahájit částečná
realizace výstavby.
Dům pro seniory
Tak jak byl projekt „Dům pro seniory“ navržen, je nerealizovatelný. A to jak ekonomicky, tak i stavebně.
Bohužel byl projekt navržen velmi nevhodně a to byla chyba nás zastupitelů z předchozích období nikoli tohoto
zastupitelstva. Na tyto problémy jsem upozorňoval již v minulosti, i když jsem původně hlasoval pro přípravu
daného projektu. Současné zastupitelstvo se nedokázalo za celou dobu funkčního období shodnout na nové
podobě bytového domu. Navrhujeme proto, aby na daném místě vznikl bytový komplex, ve kterém budou různé
typy bytu (1+kk až 3+kk). To proto, aby byl využitelný primárně pro všechny občany Rakvic a nikoli jen pro
seniory.
Spolupráce se spolky a organizacemi a kultura v obci
Spolupráce se spolky si myslím je na dobré úrovni. Pravidelně podporujeme všechny spolky a snažili se pro ně
vyjednat nejvýhodnější podmínky. Téměř vždy dostali dotace ve výši, o které si zažádali. Například pro chasu
jsme vyjednali s TJ Sokol Rakvice, aby jim přenechali po dobu hodů „okénko s občerstvením“. S mysliveckým
sdružení spolupracujeme na výsadbě zeleně v extravilánu. V letošním roce bude zahájena výsadba zeleně za více
než 6 mil. korun. Na tuto výsadbu získala obec dotace. S SK Sokol Rakvice (fotbalisté) jsme upravili způsob
přerozdělování dotace na provoz areálu, aby byl více transparentní. Dotace je striktně rozdělena na provoz areálu
a provoz jednotlivých oddílů. Dotace pro oddíly je účelově vázána pouze na děti a dorost, nikoli na provoz
„A“ mužstva.
Hasiči jsou „výkladní skříní Rakvic“ a jsme na ně právem hrdi. Vždy nám vychází vstříc, když je požádáme
o pomoc a spolupráce s nimi je na velmi dobré úrovni.
Ve spolupráci s panem Lekavým pořádáme pravidelné předhodovní koncerty. Pro lepší komfort jsme také
rozhodli o přemístění hodovních atrakcí z nevhodného místa do centra obce, ke kostelu.
ZŠ a MŠ Rakvice
Školská rada byla v uplynulém volebním období velmi aktivní. V letošním roce byl vypsán zřizovatelem
konkurz na pozici ředitele školy. Z tohoto konkurzu vzešel nový ředitel školy – Mgr. Petr Florián.
3) Největší problém v obci je nedostatek volných stavebních parcel pro rodinné domy (viz lokalita Dílce). Více
uvádíme ve volebním programu naší kandidátky.
4) Za svými rozhodnutími si stojím a jsem připraven je kdykoli na veřejnosti obhájit.
5) Podařilo se nám například vyjednat se zemědělci nové pachtovní smlouvy na obecní pozemky. V předchozím
období měla obec příjem z pronájmu těchto pozemků přibližně 120.000,-Kč za rok. Nově jsme vysoutěžili tyto
pozemky na celkovou částku cca 980.000,-Kč za rok. Dále jsme zavedli elektronickou dražbu veřejných
zakázek, čímž jsme vysoutěžili zakázky o 15-35 % levněji oproti původním nabídkám. Na období 2017-2018
jsme pro obec vyjednali slevu na dodávkách energií (elektřina a plyn) 30-47% podle druhu komodit. Rozpočet
obce na další rok připravujeme vždy v předstihu, tak aby zastupitelstvo schválilo rozpočet na následující rok
ještě ke konci roku a nemuselo zároveň schvalovat rozpočtové provizorium, které bylo v předchozích letech
pravidlem.
Ing. Igor Švásta (2)
Ing. Pavel Rous (3)
1)Podařila se celá řada projektů a dílčích úprav, které zlepšily podmínky pro život občanů v obci (obecně se
jednalo o opravy chodníků i celých ulic, řešení dopravního značení v obci, vytvoření parkovacích míst
u Šutráku, proběhla úprava prostor ve dvoře sokolovny, průběžně se zpevňovaly polní cesty, byly vyměněny
okna u obecních budov na náměstí, realizuje se projekt na výsadbu zeleně v obci i mimo obec, apod.). Byl
zaveden informační systém s využitím aplikace „V obraze“ pro majitele chytrých telefonů.
Záležitosti, které se nepodařilo splnit (př. změna jízdních řádů, vyasfaltování polních cest pro sportovní aktivity

a revitalizace Šutráku) jsou aktuálně v řešení.
Dílce
Složitá situace byla dána „historickým“ vývojem a je v podstatě dlouhodobě blokována dvěma vlastníky, kteří
nechtějí své pozemky prodat. Vedení obce se sice podařilo vykoupit část pozemků, ale i přesto se nepodařilo
vytvořit alespoň jednu ucelenější plochu a pokročit v její následné úpravě (inženýrské sítě, cesty, chodníky,
apod.) pro tolik potřebnou výstavbu obytných domů.
Dům pro seniory
Nedořešená záležitost - v průběhu čtyř let vedení obce nepředložilo zastupitelům k projednání projekt, jeho
změnu a ani jinou alternativu. Dle mého názoru je jisté, že projekt domova pro seniory (v původní podobě) je
pro obec nereálný a bude nutné zamyslet se nad jiným, vhodnějším využitím (např. bytový dům).
Spolupráce se spolky a organizacemi a kultura v obci
Nastavená spolupráce je funkční. Byla stanovena pravidla pro podávání žádostí o dotace, které pamatují
především na podporu spolků a ty tak mají vytvořeny podmínky pro svoji činnost. Vážím si nadšení lidí, kteří
nezištně a na úkor svého volna zorganizují akce pro širokou nebo zájmově orientovanou veřejnost. Za to jim
patří mé poděkování!
ZŠ a MŠ Rakvice
Žádné z kandidujících uskupení v roce 2014 nemělo v programu zásadní změny ve škole. V průběhu volebního
období pracovala školská rada s podněty a nespokojeností rodičů, kteří měli obavu vyjádřit se k určitým
záležitostem veřejně. V roce 2018 končilo funkční období ředitele školy, při projednávání této záležitosti
v zastupitelstvu došlo ke shodě a k jednomyslnému rozhodnutí, vyhlásit konkurzní řízení na pracovní místo
ředitele školy. To se následně stalo významným tématem k diskuzím v letošním roce. Z konkurzního řízení
vzešel nový ředitel školy, který se od 1. srpna ujal funkce. Osobně věřím, že se tato změna pozitivně odrazí
v chodu školy, přístupu k rodičům a hlavně k dětem.
2) Myslím si, že obec má vše potřebné ke spokojenému životu svých občanů. Každý z nás může přispět svým
dílem a ne jen čekat, co pro mě udělá obec a poukazovat na to, co se nedaří (byť to může být mnohdy
oprávněné). Uvítal bych, aby se občané ve větším počtu účastnili veřejných zasedání zastupitelstva a v případě
potřeby se aktivně vyjádřili k řešeným záležitostem.
3) Státní správa a mechanismy pro podávání různých žádostí, vydávání úředních povolení, přístup všelijakých
institucí, u kterých je rozhodující papír s „kulatý razítkem“ jsou tak zdlouhavé a nepružné, že občan může mít
dojem, že vedení obce - jednoduše řečeno „nic nedělá“. Není tomu tak vždy a vše chce svůj čas.
4) Práce pro „veřejný sektor“ je závazkem, kterého by si měl být vědom každý, kdo se rozhoduje kandidovat
do obecního zastupitelstva. Časově se jedná o náročnou činnost.
Nelituji ničeho, co jsem jako zastupitel v průběhu mandátu činil - svoji práci v zastupitelstvu jsem po celé
období konal s nejlepším vědomím a svědomím. I proto jsem se rozhodl opětovně kandidovat v nadcházejících
volbách.
5) Co se mi nelíbí a nedaří se „napravit“ je bezohlednost některých našich spoluobčanů při parkování
automobilů na chodnících a v zónách - značkami vyznačujícími zákaz stání (př. podél komunikace u Šutráku,
v ulici Na Řádku - podél restaurace U Raka, na autobusové zastávce Rakvice „kostel“, apod.). Dále považuji za
nutné, aby bylo pro občany obce dostupné přímé autobusové spojení do Břeclavi.

KOMUNÁLNÍ VOLBY – 5. a 6.ŘÍJNA 2018
Kandidátní listina ODS do obecního zastupitelstva
Poř.
číslo
1

Jméno a příjmení

Věk

Mgr. David Foldyna

39

Navrhují
cí strana
ODS

Politická
příslušnost
ODS

Povolání
podnikový právník,
místostarosta

13
2
3
4
5
6
7
8
9

Ing. Pavel Rous
Ing. Igor Švásta
Michal Navrátil
Mgr. Lucie
Bartošová
Ondřej Průdek
Václav Šabata
Ing. Radek Švarc
Bronislav Vajbar

49
38
43
30

ODS
ODS
ODS
ODS

BEZPP
BEZPP
ODS
BEZPP

ředitel G-centrum Mikulov
technolog ve vinařství
živnostník
učitelka ZŠ

23
37
36
42

ODS
ODS
ODS
ODS

BEZPP
BEZPP
BEZPP
ODS

osobní bankéř
vinař
manažer řízení kreditního rizika
podnikatel

Volební program ODS Rakvice pro komunální volby
1) Opravy vozovek
• Budeme pokračovat v přípravě projektu a následné realizaci opravy panelové cesty
za areálem družstva a „hladové cesty“ – tato rekonstrukce vychází z komplexní pozemkové
úpravy a bude hrazena ze státního rozpočtu.
• Budeme pokračovat v jednání s Jihomoravským krajem o rekonstrukci povrchu cesty v ulici
Nádražní.
• Budeme pokračovat v postupných rekonstrukcích polních cest v katastrálním území Rakvice.
• Začneme vyjednávat se SŽDC o rekonstrukci přístupových cest na vlakové nádraží.
2) Bytová zástavba a veřejná prostranství
• Budeme pokračovat ve vyjednávání s majiteli pozemků v lokalitě Dílce. V případě, že nebude
možné vykoupit všechny potřebné pozemky v dané lokalitě, budeme iniciovat realizování
omezené varianty výstavby.
• Budeme chtít zrealizovat místo „domu pro seniory“ bytový komunitní dům s variantními
velikostmi bytů k pronájmu (od 1+kk až po 3+kk).
• Rozšíření hřbitova – nepoužívané schody přeměnit na plochu pro další hřbitovní místa,
odstranění přerostlých tújí v daném místě).
• Výstavba odpočinkové zóny v „trojúhelníku“ (vedle cukrárny) – vybudování vodních prvků
a výsadba zeleně.
• Ulice Luční (za Janami směrem ke „Kamenšťáku“) - realizace opravy části povrchu vozovky
a výsadba zeleně.
• Oprava památníku a místa „U Tří lip“ – památník umístěný v poli za areálem družstva.
3) Škola
• Rekonstrukce nevyužitých prostor školy za účelem vzniku nových výukových prostor pro
mimoškolní aktivitu (půdní vestavba).
• Budeme podporovat tradiční školní i mimoškolní akce (výlety, vánoční koncert, školní ples,
lyžařský výcvik, apod.)
4) Životní prostředí
• Dokončení projektu revitalizace štěrkovišť Trávníky a Kamenský („Šutráku“ a „Kamenšťáku“).
• Dokončení projektu výsadby zeleně vyplývající z komplexní pozemkové úpravy.
• Revitalizace stávajících prvků zeleně v extravilánu obce, zejména větrolamů.
• Vytváření nových prvků zeleně za účelem stabilizace krajiny z hlediska eroze půdy a zadržování
vody v krajině.
5) Spolky
• Budeme i nadále podporovat místní spolky v jejich aktivitách.
6) Doprava
• Budeme se snažit vyjednat lepší autobusové spojení do Břeclavi.
7) Otevřený úřad
• Budeme chtít častěji svolávat zastupitelstvo (v roce 2018 bylo svoláno zasedání zastupitelstva
pouze 3x).
• Budeme více informovat o připravovaných investičních akcích a dění v obci
(ve zpravodaji, na internetových stránkách, atd.).

Sdružení pro rozvoj Rakvic (vylosované č. 3)
Vážení spoluobčané,
čtyři roky uběhly a znovu se budeme potkávat u volebních uren do místního
zastupitelstva 5. a 6. října. Dovolte mi proto, abych se představila jako lídr kandidátky
Sdružení pro rozvoj Rakvic a zároveň uvedla náš volební program
a tým. Svou
dosavadní profesní kariéru věnuji regionálnímu rozvoji, podpoře venkova a
zemědělství a tématika fungování obce je mi blízká. Ráda bych přispěla svou
iniciativou k dobrému fungování obce a lepšímu životu občanů tak, aby se nám a
našim dětem v Rakvicích lépe žilo. Naše kandidátka vznikla z intenzivního pocitu, že
v Rakvicích není dostatečně využíván potenciál rozvoje obce. Obec nedostatečně reaguje na potřeby, které
obyvatelé mají a je třeba iniciovat, projednávat a pružně řešit témata, která jsou pro kvalitní život v obci
důležitá. Obec je pasivní. Chceme být aktivní, aby tu občané chtěli nejenom bydlet, ale i žít.
V našem týmu se potkávají osobnosti, které mají různé profesní zaměření, které mohou být v rozvoji obce
využity. Jsou to např. lidé pracující s pozemky v obci, mají zkušenosti s propagací a médii, podnikáním,
životním prostředím, administrací dotací či pořádáním širokého spektra kulturních akcí. Především se ale jedná
o tým čestných lidí, kterým jde o nezištný rozvoj obce pro všechny věkové kategorie.
Volební program:
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Nové stavební pozemky – pokračovat ve výkupu pozemků Dílce, dosud jsou vykoupené
pozemky od pěti majitelů, od dvanácti dalších je zbývá vykoupit. Pokud nebude toto řešení
úspěšné v horizontu jednoho a půl roku, sdružení navrhuje změnu územního plánu na výstavbu
rodinných domů na obecních pozemcích za budovou bývalé drůbežárny
Výstavba bezbariérového penzionu pro seniory včetně zabezpečení lékařské péče také
s bezbariérovým přístupem – iniciativa nalezení zdroje financování z dotace, v případě
nemožnosti získání dotace iniciovat výstavbu penzionu bez dotací
Spolupráce se Základní a mateřskou školou Rakvice – sportovní akce, kulturní akce, zapojení
dětí například do úklidu veřejných ploch – dětských hřišť apod., podpora vzdělávání moderními
metodami například pomocí interaktivních pomůcek aj., příspěvek obce na výuku cizích jazyků
rodilými mluvčími
Podpora kultury, vzdělávání, činnosti spolků a rozvoje turismu v obci – zavedení kulturní
komise, podílení se na příspěvcích do Zpravodaje, podpora kulturních akcí pořádaných nejen obcí
Zeleň v obci i mimo obec – výsadba stromů řeší zásadní problémy se suchem i nejrůznější
druhy eroze půdy. Považujeme za důležité zasáhnout v boji proti její další degradaci. V návrhu je
husté dosázení stromů podél polních cest – funkce větrolamů. V případě výstavby nových budov
a parkovišť považujeme za důležité smysluplné zakomponování (rozmístění) zeleně, ve smyslu,
že např. parkoviště nemusí sloužit pouze jako místo pro parkování auta, ale i místo, v jehož
blízkosti je prostor sednout si na lavičku pod strom. V současné době chceme vytipovat malé
volné plochy v zástavbě a upravit je – vysázet stromy a umístit lavičky, např. u obchodního
střediska aj. Předpokládáme zapojení spolků a zemědělských podnikatelů do iniciativy řešení
zeleně zejména v extravilánu obce.
Rozvoj obce ve spolupráci s místními podnikateli a spolky
Podpora a propagace místních chráněných lokalit (například Rybníčky) a zvýšení povědomí
o evropsky významných lokalitách v obci – vidíme příležitost k vybudování naučné stezky
(informační cedule a místa k relaxaci) a posilování místního patriotismu už u dětí s cílem
pěstovat v nich vztah k půdě a ochraně životního prostřední
Zlepšení dopravní obslužnosti Rakvic – častější dopravní spoje nejen do Břeclavi a Brna,
(například i ve spolupráci s okolními obcemi), možností pro seniory je do budoucna zavedení
„senior taxi“ například pro odvoz k lékaři, které funguje již v některých obcích
Podpora sportovního vyžití pro různé skupiny obyvatel – podpora sportovních oddílů a jejich
dětských týmů, zbudování stezky pro in-line bruslaře a cyklisty podél Trkmanky, ke zvážení

•
•
•
•
•
Kandidáti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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výsadba lesoparku k vycházkám
Zlepšení informovanosti občanů – zavedení moderního bezdrátového rozhlasu na sloupy
veřejného osvětlení, v současnosti častější uveřejňování zpráv o dění v obci, aktualit a aktivit
pomocí sms a internetových stránek obce
Vzhled obce – např. úprava kruhového objezdu - osázení prostoru okrasnými rostlinami,
případně výroba tematického symbolu pro obec; úprava okolí Šutráku, zejména pláží, plán
pravidelné údržby
Spolupráce s jinými obcemi a institucemi v okolí Rakvic při budování infrastruktury
(cyklostezky, in-line stezky, opravy silnic, podpora a regulace turismu, dopravní obslužnost,
bezpečnost – policie, hasiči)
Využití dotačních programů – obec využívala dotací dosud málo; obce často mohou čerpat až
devadesát procent z celkových nákladů akce
Tvorba koncepčních materiálů (bydlení, zeleň a úprava veřejného prostranství, bezpečnost,
ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství a jiné)
Mgr. Miroslava Poštolková, 42 let, odborný pracovník regionálního rozvoje na venkově
Tomáš Horáček, 51 let, soukromý zemědělec
Bc. Iva Haghofer, 31 let, manažerka PR
MVDr. Vladimír Janoušek, 63 let, veterinární lékař
Bc. Marie Havelková, 27 let, provozní vinařství
Oldřich Líznar, 48 let, OSVČ
Pavel Puklický, 50 let, soukromý vinař
Michaela Blažková, 49 let, obchodní zástupce
Roman Horčic, 40 let, řidič
Mgr. Miroslava Poštolková

Sdružení pro Rakvice
Volební program nezávislých kandidátů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Radek Průdek
Ing. Tomáš Nečas PhD.
Mgr. Miroslava Klímová
MUDr. Blanka Studýnková
Petr Valoušek
Mgr. Ludmila Hrdinová
Rudolf Oslzlý
Radovan Foukal
Václav Horáček

50
46
34
59
65
41
38
46
39

Starosta obce
Akademický pracovník
Speciální pedagožka
Praktická lékařka
Pojišťovací specialista
Učitelka
Státní zaměstnanec
Soukromý vinař
Soukromý zemědělec

Stavební pozemky
Budeme pokračovat ve výkupu pozemků v lokalitě Dílce. V případě, že se nepodaří vykoupit všechny pozemky
od soukromých vlastníků, navrhneme změnu již existující zástavbové studie tak, aby bylo možné začít
s přípravou nových stavebních parcel a vybudováním dopravní infrastruktury spolu s inženýrskými sítěmi i za
cenu, že dojde ke zmenšení zástavbového území. Řešením může být i rozložení realizace celého projektu do
několika etap, které na sebe budou navazovat v závislosti na odkupu zbývajících parcel. V současné situaci není
řešení usilovat o změnu platného územního plánu. Změna umístění zástavbového území není podle orgánu
územního plánování nyní možná.
Výstavba malometrážních bytů
Současná sociální politika státu nepodporuje vznik a provoz malých zařízení s pečovatelskou službou pro 20 až
50 klientů a to z důvodů vysokých nákladů na poskytování sociálních služeb a provoz takového zařízení. Proto

chceme na místě původně plánovaného domova pro seniory realizovat menší bytový dům s několika
malometrážními byty, tak aby obec získala dostupné bydlení nejen pro seniory, ale i pro mladé rodiny jako byty
startovací. Byty budou určeny výhradně občanům naší obce a naopak nebudou dostupné pro rizikové skupiny
osob. Počítáme i s bytem pro překlenutí krizových situací způsobených požárem, živelnou pohromou nebo
demolicí.
Vybudování nové veřejné kanalizace a silnice pod areálem ZD Rakvice
Vybudování nové veřejné kanalizace je systémové řešení odvodu odpadních vod z této lokality a také podmínka
ke stavbě nové silnice, kterou bude financovat stát v rámci Komplexní pozemkové úpravy. Část nové kanalizace
už nepovede přes soukromé pozemky, jako je tomu nyní, ale bude situována na pozemky obecní. Podél nové
komunikace vysadíme stromovou alej.
Další body volebního programu naši kandidátní strany „Sdružení pro Rakvice“ vám představíme
prostřednictvím tiskového materiálu, který vám bude doručen.

Volby do zastupitelstva obce Rakvice se budou konat
v pátek 5. 10 od 14 do 22h a v sobotu 6. 10. od 8.00 do
14.00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Vážení občané a především drazí rodiče,
dne 1. 8. 2018 jsem byl jmenován zřizovatelem, kterým je obec Rakvice, do
funkce ředitele ZŠ a MŠ Rakvice po absolvování řádného konkurzního řízení,
které se konalo v měsíci květnu 2018. Mé jméno je Petr Florián, je mi 40 let,
bydlím v Podivíně, jsem ženatý, mám téměř tříletou holčičku a druhá je na
cestě. Ve své kariéře jsem prvních 10 let pracoval u Policie ČR na různých
pozicích a dalších necelých 10 let jsem působil jako učitel na Vyšší a Střední
policejní škole v Brně v hodnosti vrchní komisař, kde jsem získal potřebnou
pedagogickou praxi. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy
univerzity v Brně obor Speciální pedagogika, kde jsem získal titul Mgr. Dále
jsem ve studiu pokračoval na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity
obrany v Brně, kde jsem získal kvalifikaci pro učitelství na střední škole a na
Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity jsem vystudoval učitelství pro 1. stupeň. Mimo jiné jsem absolvoval
celou řadu vzdělávacích kurzů. Také se zajímám o spoustu mimoškolních aktivit vč. zájmových činností jako
jsou kroužky, tábory, školy v přírodě a další, kde mám více než 20-ti letou zkušenost a chtěl bych s těmito
aktivitami dále pokračovat i na půdě Vaší obce. Mým cílem je navázat na činnost bývalého pana ředitele, který
zde dokázal opravdu hodně a pokračovat v dobře fungujícím systému. Jednou z priorit je nastavení co nejlepší
formy komunikace s veřejností, především s rodiči a spolu s nimi a obcí se podílet na celé řadě zajímavých
mimoškolních aktivit. Stěžejní záležitostí je ovšem vzdělávání Vašich dětí, kde bych chtěl udržet současný velmi
dobře nastavený trend. Budu velmi rád, když se do celého dění zapojí rovněž rodiče a já se budu snažit jim,
stejně jako všem učitelům, vytvořit ty nejlepší podmínky pro práci. Více informací budu/budeme průběžně
uveřejňovat transparentně na webových stránkách školy, kdykoliv se na mě můžete obrátit ať už telefonicky
nebo osobně.
Mgr. Petr Florián

Z předškoláků prvňáčci
V červnu proběhlo už tradiční pasování předškoláků, kteří opouští mateřskou školku a od září nastupují
do školy. Slavnostní den si užili všechny děti.
Mateřská škola přeje všem prvňáčkům ve škole hodně úspěchů!
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Už jsme školáci...
Tak jako každý rok, i letos přívítali první školní den prvňáčky zástupci obce i nový pan ředitel.

A ZASE TY ODPADKY...
Stále více a více se množí odložené odpadky u kontejnerů (u sokolovny a u Jednoty) a v odpadkových koších
v obci. Každý týden leží u kontejnerů pytle a igelitové tašky s odpadky – zbytky jídel, ošacení, konzervy a další.
Můžete si říct: vždyť koše jsou na odpadky. Ano, jsou! Ovšem dávat tam zbytky jídel a kusy masa, které tam
pak rychle hnít, obzvláště v tak teplém počasí, je asi trochu odvaha. Přála bych Vám ty koše vysypávat –
zápach, plíseň, tekutiny nevalné konzistence a vůně a v neposlední řadě červi, kteří jsou na denním pořádku.
A to se koše každý týden vysypávají! I to sklo se dá uložit na sběrném dvoře. Když už někdo vyřadí „demižón“
ze sklepa, tak ho může na ten „sběrný dvůr“ i odvést. Nevím, jestli je to někomu za těžko, ale „ sběrný dvůr“ je
otevřen vždy ve středu a v sobotu .
Buďme k sobě trošku ohleduplní a slušní. Nekažme dojem krásně upravené obce stále se hromadícími odpadky
a přeplněnými koši v ulicích.
Výtažek z Čl.2, OZV č.3/2012 – čistota ulic a jiných veřejných
prostranství
Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných
veřejných prostranství.
Znečištěním ulice či jiného veřejného prostranství se pro účely této
vyhlášky rozumí volné uložení odpadů mimo sběrné nádoby,
nepovolené skládkování materiálu, znečištění výkaly domácích zvířat,
vylepování plakátů …. (celou OZV č.3/2012 naleznete na obecních
stránkách).
Petra Blažková

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Vážení přátelé,
čas prázdnin a letních dovolených je za námi a přichází podzim.
V myslivosti se jedná o období, kdy jsou nejvíce vidět výsledky práce
z předešlých období a také je
již na čase připravovat se na
zimu, která nám zanedlouho
zaklepe na dveře. Těžko
však myslet na zimu, když
máme ještě v čerstvé paměti
nekončící úmorná horka.
Letošní léto nám v tomto
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směru dalo opravdu zabrat. Usychající vegetace a zem bez kapky vláhy komplikují život nejen lidem, ale i
všemu živému v přírodě. Zvířatům jsme se snažili pomáhat rozmístěním napájecích zařízení a to plošně po celé
honitbě. Jednalo se o cca 20 nádrží na vodu s objemem od 40 l do 150 l, které byly pravidelně doplňovány.
V období největšího sucha i třikrát týdně. V každém případě se snaha vyplatila. Pomocí fotopastí jsme
monitorovali návštěvnost napajedel. Zvěř pomocnou ruku s vděčností přijala a v kteroukoliv denní i noční dobu
zdroje vody hojně navštěvovala. Vodu využívalo téměř vše živé. Od hmyzu (někdy byly větve a dlažba, které
byly do napajedel umístěny jako záchrana v případě pádu menšího živočicha, úplně obsypány včelami a jiným
hmyzem) přes ptactvo až po srnčí zvěř. Do honitby jsme navezli tisíce litrů vody, které usnadnily (a některým
snad i zachránily) život spoustě živých tvorů. Osobně jsem přesvědčen, že je to i jedna z cest, jak snižovat škody
způsobené zvěří na porostech, které jsou i v tomto období zelené, především na vinicích. Zvěř je totiž za
takových podmínek odkázána pouze na vodu získanou z potravy, tedy z plodin, které má ve svém okolí
nejdostupnější. Následkem toho dochází ke zvyšování škod způsobených zvěří na zemědělských porostech a
vinicích.
Přesto má teplé léto i jisté výhody. Jako každý rok jsme pořádali tzv. Mysliveckou noc, která se v letošním roce i
díky počasí docela vydařila. Lidé přišli v hojnějším počtu než v loňském roce a dle všeho se dobře bavili. Také
zvěřinové speciality chutnaly a to je asi nejvíce, co si můžeme přát. Jedinou kaňkou byly opět problémy s pivem,
které v teplém večeru přišlo opravdu vhod, ale nás znovu zradila technika. Bereme si z toho v každém případě
ponaučení a příští rok zajistíme zařízení, které bude s přehledem zvládat poptávku hostů. Velice nás těší přízeň
návštěvníků a upřímně doufáme, že se na stejné akci sejdeme opět v hojném počtu i v roce příštím.
Radek Švarc za MS Rakvice
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VINAŘI Z RAKVIC
PROVOZ PLYNOVÝCH DĚL V ROCE 2018
Provozování plynových děl na preventivní ochranu vinic před špačky je v letošním roce
ve stejném rozsahu jako v roce 2017, tj. 9 ks plynových děl.
Poplatky za uvedenou službu se vybíraly od 15.srpna do 12.září 2018 ve výši 15,-Kč/ar,
každou středu od 16.00 do 19.00 hod. ve vinotéce pod sokolovnou.
O provoz našich plynových děl se starají hotaři, kteří „svědomitě“ děla ráno zapínají
a v podvečer vypínají. S podněty či stížnostmi ohledně střílejících děl v noci se prosím obracejte na
konkrétního vinaře, popř. na Obec Rakvice, která eviduje provozovatele plynových děl. Vaše náměty,
připomínky nebo případné zkušenosti z jiných obcí rádi
uvítáme
a
můžete
je
posílat
na
email
vinarizrakvic@seznam.cz .
Tuto službu dotuje Spolek „Vinaři z Rakvic“ vlastními
prostředky. Žádáme všechny vlastníky, kteří pronajali
či prodali své vinice, aby nám sdělili nového
nájemce/vlastníka (netýká se viniční tratě Trkmansko).
Děkujeme všem poctivě-smýšlejícím spoluobčanům /
vinařům, kteří včas hradí poplatky a velké díky patří
obzvlášť těm, kteří provozují vlastní děla nebo používají ochranné sítě a přesto přispívají poměrnou částkou, aby
byla prevence proti špačkům zachována a škody
na vinicích byly co nejmenšího rozsahu.
Krásný závěr léta přeje výbor spolku „Vinaři z Rakvic“
V květnu se vinaři vypravili na zájezd za poznáním do Porýní a Moselské oblasti.

TÚFARANKAFEST 2018
V letošním horkém létě se již po třinácté sešli v areálu rakvické sokolovny milovníci dobré dechovky, aby
druhou červencovou sobotu strávili příjemné odpoledne s Túfarankou a jejími hosty. Tentokrát jsme v Rakvicích
přivítali Mistříňanku, Stříbrňanku a ze Slovenska za námi přijela DH Drietomanka.
Festival v Rakvicích se stal srdeční záležitostí všech posluchačů. Moderování se ujal jako již tradičně Karel
Hegner a my doufáme, že lidé při krásných písničkách alespoň na chvilku zapomněli na své každodenní starosti.
Závěrem bych ráda jménem pořádající Túfaranky poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
organizaci našeho festivalu. Děkujeme především rakvickým vinařům, kteří přispěli výbornými vzorky a také
Obci Rakvice, která každoročně zajišťuje lavičky na festival. Ráda bych taky poděkovala všem, kteří ihned po
ukončení festivalu pomáhali s úklidem. Jako každý rok, jsme ráno po festivalu pokračovali na další vystoupení,
takže i všem pomáhajícím s úklidem patří velké díky od nás muzikantů.
Poděkování ale patří především vám, kteří jste přišli, podpořili nás a svojí účastí tak přispěli k výborné
atmosféře celého festivalu.
Hana Bílková
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KNIHOVNA INFORMUJE
Obecní knihovna se v letošním roce zapojila do projektu Jižní Morava čte. Téma roku 2018 je „Moje obec –
moje město – můj kraj“. Vyhlášena byla literární i výtvarná soutěž pro děti v několika kategoriích. Projekt
doprovodí výstavka knih týkajících se regionu a beseda o Augustě Šebestové, která velmi pečlivě zaznamenala
ve svém jediném díle, jak se žilo v našem kraji na konci 19. století (datum besedy bude včas zveřejněno).
Projekt se snaží zajímavou formou vzbudit u dětí zájem o literaturu a historii místa, kde je člověk doma.
Podrobnější informace najdete zde:
Individuální soutěž má kategorii literární:
I. kategorie literární soutěže: 8–10 let
II. kategorie literární soutěže: 11–15 let
Individuální soutěž má i výtvarnou kategorii:
III. kategorie výtvarné soutěže: 4–7 let
Soutěž kolektivů má tři kategorie:
IV. kategorie speciální literárně-výtvarná: soutěž
pro kolektivy 8–15 let (2 - 5 dětí, 1-3 strany)
V. kategorie audiovizuální: soutěž pro kolektivy
8–15 let (2 - 5 dětí a max. délka 3 min.)
VI. kategorie výtvarné soutěže: 4–7 let
Každá soutěžní práce je přijata na základě včas podané a správně vyplněné přihlášky, kterou dostanete
v knihovně. Povídky, pohádky, eseje, básničky nebo jiné slohové útvary na dané téma musí být zaslány nebo
osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné podobě na adresu knihovny nebo v elektronické formě na
e-mailovou adresu knihovny – knihovna@rakvice.cz
Termín pro odevzdání prací: 31. října 2018.
Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.
Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením a prezentací vytvořených děl se
uskuteční v zapojených knihovnách během měsíce listopadu 2018. Soutěžící práce bude hodnotit v 1. kole
zapojená knihovna v místě bydliště autora. Vítěz z každé kategorie se zúčastní v doprovodu slavnostního setkání
autorů vítězných prací, které se bude konat v prosinci 2018 v brněnském Divadle Polárka (kategorie nejmenší
děti a kategorie prací kolektivů) a ve Hvězdárně a planetáriu Brno (kategorie 8–10 let a 11–15 let literární
soutěže a audiovizuální kategorie).

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.
Mgr. Blanka Hrabalová

Výročí vzniku republiky
„Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem ..."
Tato věta se objevila na začátku provolání Národního výboru, které bylo spolu se zákonem o zřízení
samostatného státu československého zveřejněno 28. října 1918. Pro českou státnost je rok 1918 pravděpodobně
jeden z nejdůležitějších. Vždyť toho roku byl obnoven po třech staletích samostatný český stát.
Vznik Československé republiky byl nadšeně přivítán a nové státní zřízení se brzy stalo samozřejmostí.
Nicméně až do jara roku 1918 nebylo vůbec jasné, že nějaký takový stát vznikne. Češi po samostatném státě
toužili, ne každý byl ovšem přesvědčen, že je možné ho dosáhnout, a patrně nikdo by si ani nepředstavoval,
že vznikne poměrně protáhlý stát zahrnující nejen Slovensko, ale i Podkarpatskou Rus. Počátkem toho roku by
si lidé jistě odhadovali, že se z Rakouska-Uherska stane spíše nějaká federace národů.
Velká část české společnosti nikdy nepřijala rakousko-uherský stát za svůj. Vyhlášením první světové války
roku 1914 došlo k odsunutí bující národnostní otázky do pozadí. Počáteční snaha českých politiků o prosazení
samostatnosti byla hned v zárodku potlačena represemi a tak se česká politika víceméně odmlčela. Jediné snahy
vyvíjel pouze český exil v čele s T. G. Masarykem a úzký kroužek příznivců, kteří pod vedení Edvarda Beneše
vytvořil tajnou organizaci Mafie. V průběhu roku 1916 sestavili T. G. Masaryk, Edvard Beneš a M. R. Štefánik
pozdější Československou národní radu, která se stala hlavním orgánem protirakouského odboje. Silnou
podporu nalezli v československých zahraničních legiích. České veřejné mínění radikalizovalo teprve
na počátku roku 1917. Velký vliv na tuto situaci měl tzv. Manifest českých spisovatelů. Domácí politici se
objevili na scéně až při Tříkrálové deklaraci na počátku ledna 1918. Deklarací byl zahájen společný postup za
osamostatnění doma i v zahraničí. Dne 28. října 1918 v ranních hodinách převzali Antonín Švehla a František
Soukup jménem Národního výboru Obilní ústav, aby zabránili odvozu obilí na frontu. Následně se rozšířila
zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Navečer vydal Národní výbor první zákon o zřízení
samostatného státu. Do předsednictva Národního výboru byli zvoleni Vavro Šrobár, Alois Rašín, František
Soukup, Antonín Švehla a Jiří Stříbrný. Dva týdny před koncem války tak vznikla tzv. "První republika", což je
dodnes označení pro Československo v
období od roku 1918 až do vzniku
Obec Rakvice vás srdečně zve na slavnostní
Mnichovské dohody v roce 1938. Na
připomenutí 100. výročí založení republiky, které se
jejím území se hovořilo více než půl
odehraje v sobotu 27. 10 2018. Součástí připomínky
tuctem jazyků - česky, německy,
slovensky, maďarsky, polsky, rusínsky,
bude odhalení opraveného památníku, zasazení
různými nářečími Ukrajiny, romsky,
památečního stromu – lípy a v galerii si budete moc
rumunsky, jidiš apod.

prohlédnout výstavu zapůjčenou Národním

Rok 1918 je posledním datem v
pedagogickým muzeem s názvem Tady nová republika!
letošním roce plném významných
doplněnou o informace vztahující se k Rakvicím. Bližší
výročí dotýkajících se historie naší
země a končící pověstnou osmičkou.
informace budou včas zveřejněny.
Rok 2018 byl ve znamení připomínání
významných historických událostí,
protože na dějiny bychom neměli zapomínat nejen pro poučení v minulosti, ale třeba jen pro to, že historie je
jedno velké dobrodružství naplněné lidskými osudy, událostmi, skutky, které nám poskytne nejen poznání, ale
i zábavu.
Mgr. Blanka Hrabalová

OHLÉDNUTÍ ZA RAKVICKÝMI HODY
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Tak jako každým rokem, tak i letošním, začala příprava hodů sběrem železného šrotu. Železa se podařilo
nasbírat nad naše očekávání, a proto bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří nám touto cestou
vypomáhají.
Mája byla přivezena z Valtic koňmi z Lanžhota. I přes první neúspěch byla postavena v pátek 22. června. Velké
díky patří všem statným mužům, kteří přišli a pomohli nám i přes nepříznivé počasí ji postavit. Jmenovitě
bychom chtěli poděkovat Bohumilu Hlavňovskému, Václavu Rampáčkovi, Dominiku Vajbarovi, Martinu
Kabrieli , Tomáši Hamanovi a Petru Haladyovi.
Hody letos začaly sobotou 23. června. Krojový průvod se 24 páry a 6 sklepníky doprovázela po dva dny výborná
DH Legrúti. Nedělní den byl zahájen návštěvou našeho kostela, kde jsme uctili jeho vysvěcení věnované sv.
Janu Křtiteli. Nedělní zábavy se účastnily nejen místní, ale i chasy z okolních vesnic. Letos „trhli“ rekord
v počtu platících návštěvníků. V pondělí nám bylo potěšení přivítat 27 mužáků a 6 žen v krojích, kteří zpestřili
tento den nejen svým speciálním nástupem. O pondělní taneční zábavu se postarala DH Zlaťulka. Hodky,
zdobily krojované děti, pro které připravila chasa sladké sólo. Za toto lízátkové sólo vděčíme Kateřině Blažkové.
K tanci a poslechu nám hrála DH Liduška. Doufáme, že jste si tuto tradici společně s námi užili.
Neměli bychom zapomenout na podporu místních vinařů, kteří nám dodali
výborné víno. Děkujeme panu starostovi Radku Průdkovi za jeho vstřícnost.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat hlavně rodičům, babičkám, protože
bez nich by tato krásná tradice vůbec nebyla možná. Velké dík také všem
ostatním, co nám poskytli sponzorský dar i v jiné podobě, ale i těm, kteří se
jakkoliv snažili vyjít vstříc.

Na závěr si vás všechny dovolujeme pozvat na Kateřinské hody,
budou se konat 24. listopadu ve 20 hodin za doprovodu dechové
hudby Túfaranky. Těšíme se na vás.
Chasa Rakvice

RAKVICE KDYSI A DNES
V rubrice Rakvice kdysi a dnes Vám opět přinášíme novou galerii fotografií, které zaznamenaly obec v jejích
různých podobách a okamžicích. Pomalu tak vzniká poměrně vzácná sbírka obrazů, které by jinak skončily na
dně skříní nebo ve starých albech. I vy můžete přispět, pokud máte doma nějaké fotografie, které by stály za to
uveřejnit. Můžete je zaslat na emailovou adresu NecasovaEliska@seznam.cz, nebo na stránky Rakvice kdysi
a dnes na facebooku.

Hostinec u Rolníka - Václav Bednařík po návratu
z Ameriky, kde vydělal peníze, zřídil Hostinec
u Rolníka (dnešní Hostinec u Průdků).
uprostřed v klobouku stojí právě Václav Bednařík,
vedle něj Božena Polášková, Václav Bednařík byl jejím
prvním manželem, poté co ovdověla se podruhé vdala.

nedatovaná fotografie - dvůr Sokolovny, přispěla Eliška Grégerová

František
Hrdina "Maran"
(1829 – 1908)
− bratr
starosty
Jakuba
Hrdiny
ve své
době
druhý

−

nejbohatší člověk v Rakvicích
praděda Petra Poláška
Přispěl Petr Polášek

Na cestě z vinohradu asi v roce 1975. Na teře sedí pan
Petr Polášek. Kdybyste se na stejné místo postavili dnes,
uviděli byste cestu,vinařství Binder a podél vinohradů je
mnohem méně ořechů. Přispěl Petr Polášek

Kuchařky ve škole
Zleva: Jindra Kamenská, Marie Polášková, paní Kamenská,
paní Průdková, paní Osiková
Přispěl Petr Polášek

Kuchařky na svatbě
zleva: tetička Paulína, Lidenka Vajbarová, ??, paní Jílková,
paní Prudíková. Zajímalo by nás, kdo je ten malý
chlapeček, který sedí mezi tetičkami.
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Přispěl Rostislav Jáchymek.

"Rakvice baví Rakvice" - tak se prezentovala akce na
Silvestra 1980 v sále Sokolovny v Rakvicích
zleva: Pavel Lukeš, Lubomír Skrýval, Tomáš Průdek,
Jaroslav Průdek
Přispěl Petr Polášek

Betonování placu ve dvoře Sokolovny, rok
neurčen. Přispěla Jitka Grégerová

Na spartakiádě – přispěla Ladislava Zachová

Bubeník Václav Foukal (nar.1861) v Rakvicích
k 81.narozeninám - rok 1942. Přispěl Rostislav
Jáchymek

HURÁ NA PRÁZDNINY A NECKYÁDA
1.7. se konalo zábavné a soutěžní odpoledne pro všechny děti s názvem HURÁ NA PRÁZDNINY. Na
programu byly soutěže pro děti s odměnami, které nám věnoval v převážné míře Mikro Trading a.s., skákací
hrad, který sponzoroval Jiří Valenta a dovádění v pěně, kterou nám udělali hasiči z Bulhar a Přítluk. Všem moc
děkuji.

V sobotu 4.8. se konal 2. ročník Rakvické NECKYÁDY opět v duchu zábavy pro celou rodinu a na celý den.
Od rána soutěžili jak pro děti, tak dospělí. Následovala promenáda plavidel na ruční pohon , kdy vítěze určovali
diváci, kteří hodnotili hlavně originalitu. Pobavit jste se mohli u tombola na zasmání, děti opět na skákacím
hradě pod záštitou Jirky Valenty. A nakonec jsme si zadováděli v pěně udělané hasiči z Bulhar a Přítluk. Musím
poděkovat všem, kteří se zapojili do této akce. Všem organizátorům, hasičům z Rakvic, že nám hlídali, aby se
nikdo neutopil, a hlavně všem vinařům za víno, které jsme použili jako ceny.
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Všechny tyhle akce dělají lidé dobrovolně, ve svém volném čase. Vkládají do nich ne jenom svůj čas, ale také i

TVOŘIVÝ TÁBOR SE SABIŠOU
peníze, takže děkuji všem, kteří nám přispěli v dobrovolném vstupném, které zdaleka nezaplatí vložené
investice. I tak jsme rádi, že jsou akce hojně navštěvované jak dětmi, tak dospělými. A doufám si říct, že se akce
líbí. Jen je škoda, že pár jedinců – nadšenců zastupuje něco, co by měla dělat v první řadě obec. Jenže, pokud
máme zastupitelstvo, které se nezajímá co se kde děje (až na pár vyjímek), obec, kde máme jakékoliv komise,
jen ne kulturní (asi žádnou kulturu nepotřebují), tak takové akce budou a nebo spíš nebudou součástí kulturního
života v Rakvicích. Je mi líto, že i daleko menší obce se dokáží postarat o různé akce, ať už pro děti nebo pro
dospělé, jen v Rakvicích to nejde. Jedna akce za rok – vánoční jarmark, je pro tak velkou obec hodně málo.
Michaela Blažková

Na přelomu letošního července a srpna (30.7.-3.8.2018) proběhl první Příměstský tábor se Sabišou v Rakvicích.
Všichni jsme si to báječně užily a to nejen tvořením - a že ho nebylo málo, ale také různými zábavami a dobrou
zmrzlinou. Každý den měl nějaké téma - květinový, recyklační, šperkový atd. Vyrobily jsme hodně šperků,
někteří i 50 náušnic, ale také pomalovaly trička a tašky. Samozřejmě nechyběly zažehlovací korálky, které
ovládly plaměňáci.Moc děkujeme Obci Rakvice a knihovně za podporu a zapůjčení obecní klubovny.
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Pozvání na adventní dílny
Adventní tvoření se už připravuje. Srdečně všechny zveme na sobotu
24. 11, kdy se budou vyrábět adventní věnce, v sobotu 1. 12 bude
tradiční jarmareční tvořivá dílna a následovat budou tvořivé středeční
podvečery ve znamení ozdob. Bližší informace najdete včas na
vývěskách a webových stránkách obce.

Ing. Sabina Nolčová

PRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ KLUBU DŮCHODCŮ
Tak jako včelky, které létají celou svoji sezónu za pilnou prací a pak se večer vracejí do svého domečku ke svým
kamarádům a kamarádkám, tak i my jsme se po své poctivé práci (opatrování vnoučat, pomoci dětem a starostmi
o rodiče, kteří už potřebují naši péči) sešli 25. 8. 2018 na sedánku v Sokolovni.
Léto bylo až moc horké a často jsme to snášeli velice těžce, ale v sobotu, po dešti, se ochladilo. Nedalo se sice
sedět venku, to jsme oželeli, protože touha po dešti a ochlazení byla větší.
Sešlo se nás čtyřicet devět, pokud jsem počítala správně. Po úvodním přivítání a pohoštění mně naše sokolovna
připadala právě jako ten včelí úl, kde včelky bzučí a bzučí.
Nebylo snad ani jediných úst, která by nevypouštěla nějaká slova. Nebylo rozumět, co kdo u vedlejšího stolu
povídá, ale bylo zajímavé vnímat tu spletitost a melodičnost zvuků, které se nesly sálem. Chvílemi ve vyšší
tónině a chvílemi zase v nižší. To bylo jako štěbetání husí, které kdysi v době mého dětství pobývaly venku přes
den na Trávníkách. Ráno je tam hospodyně vyháněly a večer je zase naháněly zpátky do domů. Připomnělo mě
to také situace, kdy některá husa zůstala pod koly auta a hospodyně ji chytila za krk, běžela cestou domů

a sakrovala, proklínala nešťastníka, kterému se husa pod kola dostala. Co by to bylo teď za pochod s husy přes
silnici, když jezdí auto za autem? Jak dlouho by ten pochod trval? Kde by se asi husy scházely? Kolik husí by
tuto pouť přežilo? To je jen několik otázek a vzpomínek, které se mi vykouzlily v hlavě a dlouho do noci se mi
rozehrávaly do těch nejpodrobnějších detailů. Já děkuji za to krásné rozjímání a oživení si prožitků ze svého
bezstarostného dětství.
Věřím, že každý zúčastněný si našel nějaký moment, který ho potěšil, navodil nějakou vzpomínku, rozptýlil ho
a pobavil. Děkujeme výboru za pozvání na sedánek, za obsluhu při podávání občerstvení, za jeho obstarání
a těšíme se na další akci.
Za Klub důchodců zapsala Průdková Miroslava

Návrat domů
Miroslava Průdková
Jak ráda se vracívám k tobě, mámo, domů,
kde vítá mě tvé teplo, vůně a spousta
krásných dojmů
Tady prožila jsem překrásné své dětství,
tady přálo mi vždy jenom štěstí.
Našim domem vždycky dětské hlasy zněly,
tady společně jsme všechny krásné sny snily.
Tvá náruč vždycky něžně teplem hřála
a ty ses na mě vždycky jenom smála.

Čas uběhl a já stala se také mámou
a znám už tu cestu namáhavou,
kterou každá máma ujít zkusí
a kolik probdělých nocí prožít musí.
Jak ráda přicházím k tobě s vnoučaty,
právě, když voní na dvoře akáty.
Ty chvíle voňavé mě vždycky připomínat budou,
jak ráda jsem bývala maminko, tady s tebou.

Jedna zajímavá fotografie nakonec. Náhodné hodové
setkání tří mužů, které spojuje zásadní věc, a to
práce pro Rakvice a úděl starosty.
Pro nezasvěcené zleva - Petr Vajbar, František Zach,
Radek Průdek

Pro aktuální informace o dění
v obci sledujte webové stránky –
www.rakvice.cz, facebook
Rakvice, vývěsky a sms zprávy.
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