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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
v září letošního roku jsme obdrželi od Ministerstva životního prostředí návrh na vyhlášení nové Národní
přírodní památky Trkmanské louky. Návrh velmi rychle projednal Výbor životního prostředí a
jednomyslně navrhl zaslat ministerstvu k celé věci nesouhlasné stanovisko. S významnou pomocí
předsedy výboru pana Tomáše Nečase se Obec Rakvice k návrhu vyhlášení přírodní památky vyjádřila
následovně:
„Jako správce dotčeného obecního majetku a jako zástupce obyvatel obce Rakvice, vyjadřuji svůj
nesouhlas s návrhem na vyhlášení přírodní památky Trkmanské louky, respektive s rozšířením stávající
přírodní památky Trkmanec-Rybníčky o nová území uvedená v zaslaném návrhu na vyhlášení.
Uvědomujeme si význam lokality Trkmanské louky pro ochranu v České republice kriticky ohroženého
pcháče žlutoostenného, nicméně se domníváme, že současný způsob ochrany, jakož i areál podléhající
ochraně tohoto rostlinného druhu jsou dostatečné. Domníváme se, že aktuální přírodní památka
Trkmanec-Rybníčky s výměrou 44,3 ha dostatečně pokrývá potřeby biotopu pcháče žlutoostenného.
Zábor dalších, zejména zemědělských, pozemků pro vyhlášení této navrhované památky o celkové ploše
70,95 ha pro potřeby ochrany jednoho rostlinného druhu pokládáme za přemrštěný a zcela mimo realitu.
Vytyčení přírodní památky s cílem ochrany biotopu rostliny (dvouletky) mezi dvěma vysoce
exponovanými komunikacemi jako jsou dálnice D1 a silnice II/425 se vymykají základním principům
ochrany přírody v jejich logicky odůvodnitelné podobě. Dále je potřebné vést v patrnosti, že obec Rakvice
je agrární obec, v jejímž katastru a také na sousedních katastrech podniká více než deset zemědělsky
orientovaných subjektů různé velikosti. Současně velké množství vinohradnicko-vinařských a
ovocnářských subjektů taktéž významně ovlivňuje charakter a vlastnosti lokality. Tomu také odpovídá
intenzifikace využití zemědělské půdy a poptávce po ní. Z historického a společenského hlediska není
možné jednostranně vyhlásit jakoukoliv formu ochrany bez hlubší studie vlivu na region – obec a kvalitu
života v obci. Vzhledem k tomuto se nelze domnívat, že by vyhlášení památky mělo souhlasnou odezvu u
majitelů pozemků, které jsou v předmětné lokalitě aktivně zemědělsky využívány. Na tomto místě je
potřebné také připomenout nedávno proběhlou Komplexní pozemkovou úpravu v katastru obce, v rámci
které se řešily poměrně závažné vlastnické změny a přesuny pozemků, velmi často nepříliš pozitivně
vnímané. Lze proto očekávat, že další „svévolné“ nakládání s vlastnickým právem k pozemkům nebude
akceptováno. Při studiu dokumentu, který popisuje udržování přírodní památky je s podivem, kolik ryze
agrotechnických úkonů prováděných mechanizovaně je nezbytných provádět pro tzv. „ochranu
přirozeného biotopu“. V této souvislosti se ptám, jak vypadal a jak byl udržován tento tzv. biotop bez
působení člověka? Z výše uvedeného dokumentu spíše vyplývá, že vyhlášením této přírodní památky
vznikne umělý pseudo-biotop, využívající štědré ekologické dotace EU na nesmyslnou a zbytečnou
pseudo-ochranu, upřednostňovanou před skutečnými principy ochrany přírody, původních biotopů a
druhů“.
Kromě zaslání výše uvedeného stanoviska také proběhne veřejné projednání návrhu s vlastníky
dotčených pozemků a veřejností za účasti odpovědných osob ze strany Ministerstva životního prostředí.
Na rozdíl od vytváření umělých přírodních památek má větší smysl věnovat pozornost obnově přírody
v okolí obce. Nejen kvůli zlepšení životního prostředí, ale také z důvodu vlastní funkčnosti. Stromořadí a
aleje chrání polní cesty, zabraňují půdním erozím a prašnosti, pomáhají zadržovat vodu v krajině a
v neposlední řadě poskytují přirozené podmínky k životu zvěře. Proto se před více než rokem začal ve
Výboru životního prostředí za účasti Mysliveckého sdružení připravovat projekt krajinotvorné výsadby. Na
financování tohoto projektu jsme získali před nedávnem od Ministerstva životního prostředí dotaci ve
výši osmdesáti procent uznatelných nákladů. Samotná realizace výsadby v celkové hodnotě téměř šesti
milionů korun by měla začít na podzim příštího roku.
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SLOVO STAROSTY
I další téma se týká přírody. V tomto případě se jedná o Šutrák. Před několika týdny se začalo s přípravou návrhu
úprav břehu a jeho okolí. Především jde o stabilizaci břehu podél silnice na Podivín. V žádném případě nedojde
k rozdělení samotné vodní plochy na koupací a rybolovnou, jak naznačoval čtenářský příspěvek uveřejněný
v minulém čísle zpravodaje. Je pravda, že toto řešení je podle analýzy vody a sedimentů z hlediska udržení
kvality vody v Šutráku to nejúčinnější, ale technicky je téměř neproveditelné. Kvalita vody úzce souvisí se
sedimentem na dně nádrže. Výše zmíněná analýza vypracovaná společností Flos Aquae podrobně zmapovala
vrstvení bahna i jeho chemické složení. Jako alternativu k náročnému a nákladnému vytěžení sedimentu navrhuje
jeho ošetření přímo v nádrži, a to biologickým rozkladem. Návrh celkového řešení Šutráku projedná příslušný
výbor, na který budou přizváni i zástupci rakvických rybářů.
Společnost Proneco zanedlouho začne s výstavbou svého obchodního areálu na pozemku u nádraží. Podle
projektové dokumentace dojde k vybudování zpevněné asfaltové komunikace od ulice Nádražní směrem
k Vinařskému domu Dominant. Tato cesta i nadále zůstane cestou veřejnou. Obec Rakvice se bude podílet
jednou polovinou na nákladech spojených s vybudováním nové vozovky a také dojde k prodloužení vodovodního
a kanalizačního řadu. To v případě rozšíření průmyslové zóny v této oblasti umožní napojení dalších zájemců
k těmto inženýrským sítím bez nutnosti zasahovat do povrchu nové komunikace.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo výši nájmu hrobového místa. Pro příštích deset let zůstává
poplatek nezměněn. Ke konečné dohodě spěje i jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
o bezplatném převodu pozemku, na kterém leží hřbitov, do majetku obce. Stejně tak i v případě státního
pozemku vedle bytovky v ulici Družstevní, který by obec na základě nedávno zřízeného předkupního práva měla
získat do svého vlastnictví.
Vážení spoluobčané,
přeji Vám příjemné a klidné svátky vánoční. Do roku 2018 pak pevné zdraví a štěstí.
Radek Průdek

Barevně hýřivý podzim vystřídala zima, a s ní čekání nejkrásnějších svátků roku.
Tento zpravodaj je věnován nejen spolkům a sdružením a akcím končícího roku , ale i akcím roku nadcházejícího.
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OPRAVY, REKONSTRUKCE
Chodníky v Luční ulici

OPRAVY, REKONSTRUKCE
Chodník z Horní do
Luční ulice

Záhony podél chodníků

Záhony od školy do Horní Ulice.

Nový víceúčelový stroj Walker.
Sekačka a kartáč na sníh.

Záhony při chodníku z ulice
Horní na Náměstí.

Sběrný dvůr na odpad v Dolní ulici je otevřen naposledy
ve středu 20. 12. 2017 a pak až po Novém roce.
Svoz komunálního odpadu a pytlů je ve čtvrtek 28. 12. 2017
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Historie, příspěvky občanů, střípky doby
Rakvice kdysi a dnes
Příspěvek Eliška Grégerová

U Luže. Přispěl Václav Horáček st.

Ladislav Průdek - zahradník
přispěla Yvona Kadlecová

Kanalizace v ulici Družstevní
Přispěl Rostislav Jáchymek

Zájezd zleva Josef Gregr, Petr Polášek, Břetislav Rozsypal, Ludva Prudík, pí. Helena Grégrová, Lukešová,
Krůzová, za nimi Rostislav Obhlídal. přispěl Rostislav Jáchymek

Zájezd na Macochu
Přispěl Rostislav Jáchymek
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Historie, příspěvky občanů, střípky doby
Přání novoroční rodičům , rok 1900

Jak jsem prožívala vánoce.
Jako každé dítě, tak i já jsem se na vánoce každý rok těšila dlouho dopředu. Radovat
jsem se však začala až po Mikuláši, protože čerta jsem se hodně bála. Nebyla jsem totiž
ta vzorná, copatá, usměvavá holčička, kterou si přeje každá maminka. Byla jsem
vychována mezi samými chlapci a jejich kamarády, a tak se to klučičí chování ve mně
odrazilo. Proto, každý rok i čert chodil domlouvat. Teprve po tomto období začalo
moje dětské těšení. Vždy jsem měli stromeček s ozdobami, svíčkami, později i
elektrickými, ale kolekce, ty za nás ještě nebyly.
To jsme s maminkou navařily čokoládu z tuku, cukru a kakaa a tuto vlévaly do
formiček, a až zatuhla, tak jsme ji tajně po večerech až už šli bráchové spát, balily do
barevného staniolu.
Balily se také ořechy, aby toho bylo více, protože stromeček byl vždycky vysoký až do
stropu.
Bráchové zase lepili barevné řetězy a předháněli se, kdo bude mít nejdelší.
Pamatuji si, že jsme dostali od známých z Vídně krásnou, barevnou, figurkovou kolekci.
Byla to pro nás taková událost, že jsem si ji ani netroufaly jíst.
U nás totiž bylo zvykem, i když jsme byly mlsné děti, netrhat bonbóny ze stromečku
dříve, než po Třech králích. Teprve pak jsme jednu figurku ochutnali. Když se
stromeček odstrojil, a to bývalo až koncem února, jsme si bonbony rozpočítali a
pochutnávali si na nich. Já jsem si je však ještě dlouho schovávala.
Pak už se začaly prodávat kolekce i u nás. Byly sice skromnější, ale pro dětské jazýčky
dobré.
Z dárečků u nás bývala vždycky velká radost, vždyť pět dětí ji nedokázalo nikam
schovat. Dlouho do noci hrčela autíčka, motorky, kostky, kola, hrály se hry a na moje
panenky a pokojíčky kluci pokukovali ještě v mé posteli, když jsem je ukládala k
spánku.
Jak jsem začala rozum nabírat, tak se začala moje radost obracet od bonbónů k
dárkům. Vždy jsem se snažila každého obdarovat a vymýšlela vhodné dárečky tak, aby
každého překvapily.
Všechny vánoční svátky mého dětství byly krásné, opravdu radostné. Za to děkuji
svým rodičům. Oni to byli, kdo nám tu krásnou atmosféru vytvářeli a radostné chvíle s
námi prožívali a překvapení nám připravovali.
Vím dnes, že to nebylo jednoduché.
Mnoho poznatků jsem si přenesla i do svého života, a tak jsem i se svými dětmi
prožívala také krásné, pohodové a radostné vánoce plné překvapení.
Je totiž ten nejkrásnější zážitek vidět rozzářené oči, štěstí, smích a radost u svých dětí
uprostřed pokoje s vánočním stromečkem.
To tam odplyne všechno vyčerpání, únava, starost, která k tomu předcházela. Bylo
těch vánočních radovánek mnoho.
Dnes už moje děti mají svoje rodiny a naše vánoční radování spočívá v tom, že se
těšíme ne na dárečky, stromeček, ale na to, že přijdou. Přichází s našimi vnoučaty,
povypráví, jak prožily Štědrý večer a my je pak s pocitem uspokojení vyprovázíme ke
dveřím a děkujeme za to sladké potěšení s nimi. Nejtajnějším přáním zůstává, aby
ještě dlouho takto s námi přicházeli. Je to ten největší dárek, který nám mohou dát.
Přispěla Miroslava Průdková

Zima 1983 s hromadami sněhu a sněhulákem na křižovatce
Ladislava Zachová

Předměty z dřívějška.
Stojí tiše v kredenci na svoji chvilku čeká.
Trochu hluku, trochu vůně po kuchyni dělá.
Není sám, má kamaráda co mu v práci pomáhá,
bez něho by práce byla velice namáhavá.
Hmoždíř
Miroslava Průdková
Musel na svém místě stávat, častokrát se doplňovat.
Vždy se ven jít muselo, častokrát se nechtělo.
Obsah po částech se spotřeboval, všem okolo teplo dělal.
Jídlo vařit pomáhal, cosi černé ukrýval.
Uhlák
Miroslava Průdková

Vánoce v Rakvicích kdysi…
Zasněžené ulice projížděly sáně.
Podle rolniček se dalo rozpoznat, který hospodář právě zapřáhl
a kde asi projíždí ulici. Balíky s předvánoční zabijačkou vozil k
vlaku na saních pošmistr p. Mach.
Stromečky s ozdobami byly doménou městských domácností.
Nad stolem visel stromeček špičkou dolů, ověšený sušeným
ovocem, ořechy a vzácně domácí čokoládou ve staniolu.
O adventu se za třeskutých mrazů chodilo do kostela na ranní
roráty. Kostel byl plný. Službu mající ministranti chodili z
kostela rychle domů se rozehřát něčím teplým a hned šli do
školy.
Mráz maloval na okna obrázky a do postele se dávaly zabalené
nahřáté cihly.
Z archivu a vyprávění zaznamenala INed

Mikuláš, anděl a čert chodili vždy a chodit budou…
Rakvice, 5.12.2017
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VINAŘSTVÍ
Dějiny rakvických sklepů a vinařství
Vinaři z Rakvic – www.vinari-rakvice.cz
První písemná zmínka o vinných sklepech v Rakvicích je z roku 1595. Pro zdejší sklepy
je typická jemně okrová nebo béžová fasáda, což je pěkně vidět na starobylé
patrové lisovně číslo 63 v Družstevní ulici.
Pozoruhodný je sousední objekt, který stojí na samostatném ostrůvku; z jedné strany
se sestupuje do sklepa, na protější straně jsou na nasypaném sklepě dveře do lisovny
na patře. V Luční ulici je řádek sklepů z 19. století, většina z nich však má novodobé
kamenné průčelí inspirované obdobnými stavbami v Zaječí nebo ve Vrbici. Významný
je i radniční sklep číslo 91, nápadný svou polohou v jednom z vrcholů
trojúhelníkového náměstí. Areál U luže nabídne plácek s posezením, citlivě
zrekonstruovanou lisovnu se sklepem číslo 29. Dalšími ulicemi se sklepy jsou Vinařská,
Dvorní, Na kopcech.
Text webových stránek rakvických vinařů nás uvádí do témata sklepů, jejich zajímavostí.
Stařičké sklepy a presůzy přispívají ke koloritu obce. Mnohé sklepy s chodbami zůstaly v původním stavu, tedy nedotčeny stavebními zásahy. Spletité
chodby, kterými jsou jistě Rakvice doslova prošpikovány byly během staletí i z důvodů bezpečnosti zasypány a ukrývají svědectví dob.
Sklep v Horní ulici má před vchodem desku – opraveno 1858 má v horní části kdysi sýpku s nikami v čelní straně fasády a soškou patrona.
Začněme tématem nejstarších sklepů, pozoruhodných staveb z doby renesance, dochovaných památek úctyhodného stáří a jedné z nejzajímavějších
kapitol historie Rakvic …

Habáni

Dej vínu veškerou lásku a čas a získá ti srdce každého, komu je nabídneš. Tak zní habánský zákon.
Habáni

V Rakvicích se usadili Huterité.

Mnoho sklepů v centru obce Rakvice stavěli habáni.
O habánech bylo již mnoho napsáno. Habáni, vypovězení ze západu Evropy
v polovině 16 stol. nám zanechali sklepy s chodbami, keramiku a zvonky.
Doplňme si některá fakta.

90 % habánů tvořila větev tzv. huteritů (Hutterische Brüder- nebo
novokřtěnci).
Tedy stoupenců Jakoba Huttera, rodáka z
tyrolského Insbrucku. Na Moravu se dostali huterité v roce 1533.
V roce 1547 je na Moravě doloženo 25 lokalit osídlených huterity,
jsou to s Rakvicemi i Šakvice, Hustopeče (správní sídlo), Popice,
Pouzdřany, Kubšice, Bohunice, Hrubšice, Ivančice, Kurdějov,
Pavlov, Bořetice, Bzenec, Veselí nad Moravou, Bohuslavice,
Bučovice, Slavkov, Bulhary, Zaječí, Podivín, Velké Bílovice, Stará
Břeclav, Břeclav, Hodonín, Čejkovice.
Do roku 1558 byly správními středisky novokřtěnců na Moravě
Rakvice, odkdy není doloženo. Dále Němčičky, Přibice.
Od roku 1558 až do definitivního vypovězení novokřtěnců z
Moravy (v roce 1622) to byly Nové Mlýny, když se zde usadili v
roce 1558 původně v mlýně Liechtenštejnů. Postupně Nový
Mlýny habáni rozvíjeli a Nové Mlýny se staly jejich důležitým
správním centrem.

Habáni byli z reformační skupinou protestantů, která vznikla kolem 20. let 16. století
ve Švýcarsku. V době jejich pronásledování hledali nová působiště. Na jižní Moravu se dostali
díky pozvání Linharta z Lichtenštejna., vlastníka mikulovského panství, který se jim stal
ochráncem v době tehdy ještě tolerantního doby pro protestanty. S nimi přišel do Mikulova
rokem 1525 i Balthasar Hubmeier, protestantský kněz, který působil naposled v Zuerichu.
Hubmeier zůstal v Mikulově ca 1 rok, odchází, na útěku se musí ukrývat. V roce 1528 byl
upálen.
Habáni byli nazváni podle reformátora Huttera, kterého následovali. Nakonec jich na Moravu
přišlo na 80.000, počty se ale v pramenech liší. Nazváni Habány byli počeštěně, podle
zkomoleného „haben“.
Habáni, tedy Huterovci byli velmi pracovití a velmi vzdělaní. Nakonec si úctu u starousedlíků
získali, právě pro pracovitost .
Do současnosti se na Moravě zachovalo ještě stále mnoho habánských staveb, zejména
vinných sklepů. Stejně jako Rakvice, tak okolní obce jsou doslova prošpikovány spletitými
chodbami, které spojovaly sklepy a byly vyváděny i za hranice katastru. Habáni žili společně v
komunitách, nebyl důvod sklepy nebo obydlí oddělovat. Kvůli tvrdému pronásledování proto
spojovali své domy a sklepy, a to i z důvodů únikových.
Po habánech nám zbyly nejen sklepy, ale i keramika a nože. Habáni ale zvládali mnoho
řemesel.. Na výjimky se nedochovaly zvonky. Habánské zvonky byly jemně vypracované
mosazné a cínové zvonečky. Zavěšené na nitích mezi řádky jejich titěrný a vysoký zvuk plašil
špačky ve vinicích. Dochovány na výjimky nejsou a jsou cennými předměty starožitnických
aukcí.

Pajer, J.: Studie o novokřtěncích. Strážnice 2006
Hutterite Bruderhofs in Moravia, Slovakia & Transylvania - Mennonite Encyclopedia, a četné podklady
švýcarských archiválií Huterů

Odliv Huterů nastává po Bílé Hoře.
Na podzim roku 1622 vydal císař spolu s kardinálem Dietrichštejnem po porážce stavovského povstání zákaz
vyznávat jakékoliv jiné náboženství než katolické. Tento zákaz platil pro Čechy i pro Moravu. Všichni nekatolíci měli buď
přejít na katolickou víru nebo museli opustit zemi . Habáni museli narychlo opustit svoje sídla na Štědrý den v roce 1622,
jen s nejnutnější výbavou na cestu. Utíkali přes dnešní Rakousko, Asii do USA a Kanady. V USA se usadili v Severní a Jižní
Dakotě, založili svoje komunity a žijí tak dodnes.
Tekdejší přistěhovalci do USA nesli jen 15 jmen: Decker, Entz, Glanzer, Gross, Hofer, Kleinsasser, Knels, Mändel, Stahl,
Tschetter, Waldner, Walther, Wipf, Wollmann, Wurz. Od té doby najdeme jen několik lidí, kteří dosud nesou tato jména.
Pohyb Huterů za západu do Mikulova a na Moravu.
V té době přišli do Rakvic.

Pohyb Huterů po Bílé Hoře
Jsou vyznačena jejich správní centra.
Postupně de Huterité usazují v USA.

Prameny: Studie o novokřtěncích od českého archeologa a historika PhDr. Jiřího Pajera,
Csc.,
http://www.schweizerweinecke.ch/weinbaugeschichte.html
A. J. F. Zieglschmid - Die älteste Chronik der Hutterischen Brüder. Ein Sprachdenkmal aus
frühneuhochdeutscher Zeit
K huterské misii srov. VON SCHLACHTA, Astrid: „Searching through the Nations.“
Die älteste Chronik der Hutterischen Brüder. Ein Sprachdenkmal aus
frühneuhochdeutscher Zeit
Srov. ZEMAN, Jarold Knox: Historical Topography of Moravian Anabaptism, Mennonite
Quarterly
PAJER, c. d., s. 163–170; ROTHKEGEL, Martin: Od Nov ých Mlýnů až po Turecko 1607–1610.
VON SCHLACHTA, Hutterische Konfession und Tradition 1578 bis 1619
Rudolf Wolkan: Geschicht-Buch der Hutterischen Brüder. Standoff Colony bei Macleod,
Alberta (Kanada) 1923
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VINAŘSTVÍ
„Jižní Morava je civilizací révy vinné a kořeny této liány
nesmí být oddělovány od kořenů našich dějin.“
Etiketa President Cuvée, ročník 2013
VINSELEKT MICHLOVSKÝ, a.s.
Doc. ing. Miloš Michlovský, DrSc. – osobnost vinařství, vína nejvyšší úrovně.
Zkušenosti a um dávají vznikat vínům, které svou kvalitou nemají obdoby.
Špičková vína spolu s vysokou kulturou a špičkovou gastronomií se doplňují.
Stávají se uměním.

1.
Pane docente, vinařství je Vašim životním posláním, jste nejvýznamnější osobností
moravského vinařství a nejpřednějším odborníkem profesionálního vinařského
světa. Vaše vína dostávají vůbec nejvyšší ocenění ve světě.
Vybudoval jste jedinečnou vinařskou firmu, akciovou společnost. Vaše vína zdobí
nejvýznamnější stoly společenského a vedoucího života Čech vůbec i stoly
nejdůležitějších českých institucí nebo restauraci. Vínu dáváte cit a věnujete mu
podmínky pro nenásilný rozvoj jeho výjímečnosti.
Spojení životního poslání a dosažený úspěch - je štěstí...
Těžko si představit další cil...
Je ještě nějaký, možná dokonce i niterný ?
Cíl je stále stejný, a to je dělat vína, která budou lidem chutnat a bez kterých se
jejich domácí vinotéka neobejde.
2.
Dostat se na nejvyšší příčky světových vinařských soutěží tak brzy po revoluci.
Konkurence byla nepředstavitelná, když uvážíme fakt, že po generace obsazované
čelní pozice francouzských vinařství nebo vinařství známých zemí Evropy jsou
v neotřesitelná v mnoha generacemi akceptované pozici.
Přece jen, měli jsme oproti západní Evropě absenci na soutěžích.
V době komunismu se nikam nesmělo. To, že moravskému vinařství se poměrně
rychle podařilo vyšplhat na nejvyšší příčky, je i Vaše zásluha. Bylo to jistě velmi
těžké.
Vinařství na Moravě bylo, je a chci věřit že bude. Když to budeme dělat s
nejlepším vědomím a svědomím, musí se úspěchy dostavit. Nic víc a nic míň.
Pan doc. Michlovský ukazuje na citát na etiketě vína President Cuvée ze svého
vinařství:
„ Jižní Morava je civilizací révy vinné a kořeny této liány nesmí být oddělovány od
kořenů našich dějin“.
3.
Jakou nejvyšší ocenění Vaší práce Vás nejvíc těší a kolik ocenění Vaše vína dostala ?
Tuším, že police s oceněními je jistě plná.
Spočtené je nemám. Poslední ocenění jsou u nás na prodejním oddělení.
4.
Šlechtíte nové odrůdy, jste průkopníkem v zavádění nových technologií, jste
novátorem v uvádění i specialit jako eko vín, nealko a vin šumivých. Je další
novinka ?
Nebyla-li by před námi nějaká meta, kterou chceme dostihnout i v novátorství,
nemělo by smysl zabývat se touto činností. Před každým člověkem musí stát cíl,
jakmile se jen ohlídá, je vyhořelý a něco je špatně.
5.
Jak říkáte, vina musí byt určena všem lidem a nemají oslovit jen jednu skupinu
zákazníka.
Co žádá nejširší okruh zákazníka, mění se jeho přání, dá se již vytušit stálost ?
Jak se vyvíjí producent, tak se musí vyvíjet i konzument.
Producent se nesmí plně podřizovat zákazníku. Svého zákazníka si musí
producent vychovat a vést ho k tomu, aby po něm žádal to nejlepší. Podřídit se
tomu, že všichni chtějí sladké je špatné. Je to cesta do pekel.
6.
Jak se mění víno v průběhu desetiletí, i s ohledem na dějiny a polohu v Rakvicích
a jeho okolí se svahy ?
Rakvice jsou polohou podobné okolí jako Rakousko, Slovensko, Slovinsko - jsme
středoevropský region. Půda s vápencem ale není celá Morava. V okolních
státech mají všichni svou "Pálavu " – tedy původní horninu se svými svahy.
7..
Jak dlouhý je Váš pracovní den, máte vůbec den volna?
Pracovní den je od rána do večera, volný den soukromník nemá.
Na cestách stejně přemýšlí co se doma děje, proto na dovolené nejezdím.

8.
Jste partnerem kulturních akci nejvyšší úrovně.
Vyvstává mi na mysli degustační duel vín ve valtickém zámku s Českou filharmonii a
Vámi na jedné straně a na druhé flétnistka a zázračné dítě a malý vinař. Zdánlivě
nespojitelné. Genialita, lehkost a nezkušenost mládí a sotva odrostlého dítěte oproti
mistrovské zkušenosti, vypracované po desetiletí.
Vytříbenost v obou případech a vysoká profesionalita a kultivovanost posouvají
vinařství zase o krok dál. Jak vnímáte tyto duely a „souboje“ v uvozovkách, s mládím,
přináší Vám jistě radost.
Jistě radost. Princip duelu sportovního souboje je to, co člověka vede k vyšším metám.
Bez kvalitního soupeře nemůže být významného pokroku. Protože víno je umění, tak i
duel s vysokým uměním, především hudebním jsou to, co je nejkrásnější.
9.
Jak relaxujete a jde to vůbec ?
Když se projdu po vinohradě (proto nehraju golf – dodává s úsměvem pan doc.
Michlovský)
10.
Rakvic jsou vinařská obec. Hodně toho dosáhly právě díky Vám. Jaké víno jim "sluši",
které jej charakterizuje a vystihuje ?
Samozdřejmě nejvíc Rakvicim sluší víno, které je nejlepší. To znamená víno, které je
nejlepší, to víno, které je vítězem, nejen v rámci republiky, ale i v rámci významných
evropských soutěží.
11.
Turismus a vinařství. Mladší turista vyžaduje vynikající vína ale je nenucený, žádá
si pohodlí. Jezdí převážně ve skupině. Klidně si při otevřených sklepech sedne na
obrubník u silnice, nebo posedává na presůzu. Vinař s letitým sklepem může doslova
ihned začít, turista hledá charisma sklepa. Jiny turista vyžaduje kulinariku
a již jinou kulisu, která je daleko náročnější.
Je možno vysledovat trend, jakým směrem se vinařská turistika může ubírat ?
Vinařská turistika se stále víc a víc zdokonaluje a směřuje k zážitkové gastronomii, kde
samozřejmě víno hraje tu nejdůležitější nebo alespoň základní roli.
Proto párování vína s jídlem je vrcholem zážitkové gastronomie obzvláště když
dosáhnete enogastroefektu, kdy jedna a jedna se rovná šest. To jest kdy špičkové víno
Vám s vybraným pokrmem dá nový nebo třetí prostor.
12.
Kupování vinohradu a pěstování vína lidmi z velkoměst, kteří o vinohradnictví nic
nevědí a podceňují pracnost vinice. Je to nový trend ? tzv. chalupaření
ve vinicích ?
Bohužel je. A bohužel tím v určité míře trpí samo vinařství.
Protože představa investora že bude ze své investice mít „rychlé prachy“ se tak
zpravidla nenaplni. Tyto tzv. „rychlé prachy“ způsobují rychloobrátkovost, nejlépe
prodat víno již „do vánoc“, což není nic jiného než honba za mladostí, jež produkuje
vína spíše infantilní. Celý tento proces, to jest honba za mladostí nelze nazvat jinak
než vinařskou pedofilií.
13.
Ještě poslední otázka: které Vaše víno bude stát na Vaší vánoční tabuli a kterým Vašim
vínem si přiťuknetena Nový Rok ?
Myslím, že odpověď je jasná.
Vážený pane docente, moc Vám děkuji za rozhovor a děkuji Vám za Vás čas.
Přeji Vám krásné vánoce a jen vše nejlepší do Nového Roku 2018, hlavně zdraví a Vašim
vinohradům ideální počasí tak, aby se mohly rozvíjet a plodit k Vaší spokojenosti.
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. s osobností pana docenta Michlovského a
s výjímečností jeho firmy s nejkvalitnějším vínem - životní krédo znalostí vinného keře,
půdy vždy v souladu s přírodou - je zárukou zážitku nejvyšší úrovně.
Vysoká gastronomie se špičkovým vínem a vysokým uměním je souznění kultivovanosti,
vytříbenosti a umění všech protagonistů.
Bylo mi ctí uskutečnit rozhovor s jednou z největších osobností a odborníkem nejen ve
vinařství, který dává své firmě vše a posouvá hranice vinařství na umění.

9

Z dějin vinařství v Rakvicích
Rakvické sklepy z doby renesance

Statek měl charakter protestantstké stavby, s četnými vikýři ve
střeše.

Habánská
keramika.
Je dodnes oblíbená.

Hubmeierova bible

Z doby pobytu
Huterů
v Nových Mlýnech

Habánská náves, statek a sklep s z konce 16. století.
Asi tak vypadala rakvická náves v letech pobytu Habánů. Kostel se hřbitovem a obrovský
statek protestanské stavby se sklepem, četnými vikýři, hospodářskými staveními a studnou
a zahrádkou před statkem Podle pramenů by měly být kamenné základy ještě součástí
základů dnešní dolní školy, která je stavěna na původní základně statku.
Sklepy z tehdejší doby, protkané náměstím jsou jedním z nejzajímavějších dochovaných
svědectví života habánů. Sklep pod dnešní budovou hasičů byl zasypán v roce 1882, tehdy
při stavbě dolní školy.
Podle některých pramenů by měly být některé zachované kamenné základy někdejšího
statku ještě v základech dnešní školy.
Statek byl hlavním sídlem Huterů v Rakvicích.
Studna je dodnes před obecním úřadem. Měla by mít na dva 2 zkřížené kameny.
Kolem jak dodnes několik stavení na návsi se sklepy a sklepními chodbami. Statek sloužil
ca. 200 lidem a byl stavěn k jejich způsobu života, tedy společného života a práce, kdy
přízemí sloužilo dennímu životu, vzdělávání dětí a vaření. Pod střechou s četnými vikýři
se spalo.
Odsuzování jejich víry vedlo k pronásledování,
V roce 1607 si Andreas Fischer, katolický farář z Valtic, na huterity stěžoval: „Všechny své
knihy, které zachycují a popisují jejich blouznění, udržují v takové tajnosti, že se k nim
dostane sotva každý tisící. [...] Je třeba skutečně velké vynalézavosti (kterou jsem musel
projevit i já), aby bylo možné dostat se alespoň k některé jejich knize“.
Huterité si přísně chránili svůj styl života, i za cenu odmítání okolí.
Velmi pracovití ale pronásledovaní huterité ale dokázali během svých životů zde postavit a
dát život mnoha stavbám, které sloužily i po jejich odchodu, i když byly drancovány. Sklepy
se zachovaly takřka nezměněny dodnes…

Huterovský systém sklepů a chodeb
Habáni přišli z Insbrucku a Švýcarska a uplatnili svoje zkušenosti se stavbou sklepů. Jejich sklepy jsou převážně kamenné. nebo kombinované
Další cenné zkušenosti, které habáni přinesli byly specifické znalosti staveb chodeb.
Dvory si nikdy nebyly jisté před ničivými nájezdy tehdy Turků nebo vojáků, a tak habáni propracovali důmyslný systém chodeb a katakomb. Jsou ještě zachovány sklepy
nebo fragmenty sklepů. Dodnes nalézáme při výkopech klenby nebo pozůstatky jejich chodeb, které jsou nejen důkazem jejich činnosti, ale i místem nálezů předmětů
jejich života. Jsou cenným dobovým svědectvím jejich životů a činností a mají vysokou historicko-dokumentační cenu.

Habánský sklep, č. domu 23, dochováno torzo sklepa, je patrná šíje boční chodby, průduchy

Habáni museli neustále čelit loupeživým nájezdům a tak jejich propojovací chodby sklepů sloužily jako
úschovna cenností a měly i únikový charakter. Vedly za obec. Někdejší prameny uvádí východ propojením
chodeb sklepů z náměstí-sklep sokolovny, luže až na hranice správního centra Nové Mlýny – někde před
suškou.

Z které doby pocházejí vaše sklepy?
Napište nám.

Prameny: PhDr. Jiří Pajer, CsC. Robert Friedmann, A.J.F. Ziegelschmid
a četné materiály převážně rakousko-švýcarských archivů

Torzo vedlejšího – sousedního habánského sklepa, čp. 19

INed
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VINAŘSTVÍ
Moderní mladé vinařství Broňek Vajbar z Rakvic, s výrobnou ve vinohradech v zajímavé lokalitě Zaječí, posouvá vinařství
opět o krok dál. Vinařství Vajbar, orientované na marketing s medializovanými nejznámějšími akcemi kultury, divadla a
hudby, v neposlední řadě víno a ženy- Miss a soutěže krásy, oslovuje nejširší veřejnost vůbec. Víno dává akcím další
rozměr, kultivovanost, zvyšuje prestiž akce , korunuje oslavy a tím dává oslavě další prostor a společenskou dimenzi.

Broňku, jsi mladým dynamickým vinařem, který se velmi rychle dostává do
podvědomí vinařské í kulturní veřejnosti. Tvoje víno doplňuje nejznámější kulturní akce . Tvoje
firma se objevuje s názvy akcí nejoblíbenějších kulturních akcí v Čechách, sledovaných nejširší
veřejností.
Právě jsi se vrátil z Prahy, kde Tvoje firma byla partnerem Českého Slavíka. Jaké jsou dojmy z
Prahy ? Sál byl zaplněný 800 nejznámějších českých umělců a v následující oslavě se připíjelo
Tvým vínem.
Jsme patronem hudebního divadla Karlín v Praze. Letos nám bylo ctí stát se patronem
Českého Slavíka 2017 Mattoni. Byla to skvělá práce se skvělými lidmi.
Na oslavě se vypilo 1200 lahví vína.
Moderátoři Rey Koranentgy, herec Martin Pisařík a Vašek Noid Bárta obdivovali naše růžová
vína. Co mě nejvíc potěšilo, na večeru Zlatý Slavík Mattoni 2017 pan Karel Gott
pil celý večer naši Frankovku 2015.
Párty trvala do 6 hodin do rána. Přenocovali jsme a jeli do Francie.
V Tvém krédu spojuješ krásu a eleganci vina a krásou žen a určitě i zde je to šťastné rozhodnutí
zde orientovat svůj marketing. I zde se připíjí Tvým vínem. Dalšími akcemi bude tedy Tvoje víno
na Miss víno, a jaké jsou na obzoru další akce ?
Nadále budu udržovat marketing víno a ženy, protože krása a víno spolu ladí, souvisí
a doplňuje se.
Účast na těchto akcích musí vysokou kvalitou Tvých vín předpovědět, a určitě očekáváš další
stimul k rozvoji Tvé firmy.
Na kvalitu vín firmy Vajbar Broňek dohlíží více než 20 stálých zaměstnanců, ale hlavním
sklepmistrem jsem já.
Moje vína jsou moje děti a o svých vínech vím vše.
Tvoje úspěchy na soutěžích – je jich již celá řada. Jaké trofeje máš již doma a které si ceníš
nejvíc ?
Největší úspěchy vzpomenu v roce 2016, i když za 20 let podnikání ve vinařství jich byla
spousta. Nyní jsme ve Francii získali mezi 30.000 vzorky vín zlatou medaili pro Zweigeltrebe
kabinetní a dostali jsme se do Knihy 1000 vín pro rok 2016/17. Znamená to nejvyšší metu na
světě vůbec.
Tvoje vinařství sídlí v Rakvicích, výrobní provoz je v Zaječí. Velké vinařské firmy začínají své
výrobny budovat v zajímavých lokalitách při vinohradu. Je to další výzva, jak rozvíjet firmu, nyní
v orientaci na zákazníka a turistu.
Vyvýšená poloha dává turistu rozhled na nádrže a Pálavu, tedy řekněme romantická kulisa,
kterou turista velmi rad vychutná. Tady je další pole působnosti – ubytování. Myslím, že
Morava dostává další impuls, jak rozvíjet turismus.
V Zaječí máme tzn. všechno, letos jsem otevřeli vinný bar s kapacitou 30 hostů, kde můžou
hosté ochutnat z více než 50 šarží vín. Samozřejmě jsou cyklisté a turisté zde vítáni. Bar má i
zázemí kuchyně, tedy hosté si zde můžou dát i v letním období něco dobrého k zakousnutí.
Zážitková turistika. Turista objevil posezení u vína, opojeni Pálavou, odlesk ve vodních nádržích
a okolní scenerie s vinohrady. Až kýčovitá přírodní krása. K tomu žádá vyjížďku na kole jako
relax. Vinařská turistika má tento směr. Vzhledem k výbornému dopravnímu spojení s Prahou
by mohl náš kraj objevit víc turistů z Prahy. S ohledem na měnící se klima, kdy je na jihu
Moravy stále větší vedra a sucho a Morava dostává charakter subtrop, je vinařství ideálním
výzvou pro turistiku.
Turisty a milovníky vína můžeme uspokojit degustačním sklepem , který je stavěn a
vybaven tak , aby uspokojil i ty nejnáročnější zákazníky a hosty. Zde můžou degustovat vína i
s občerstvením. Sklep má kapacitu více než 80 osob.
V Rakvicích zůstává sídlo firmy a sklepní prostory, které jsou uzpůsobeny pro zrání červených
vín. V Rakvicích je celoročně otevřena naše podniková prodejna. Dále máme
v Rakvicích sektový sklep, kde zrají sekty a přírodně sladká vína.

Český Slavík Mattoni 2017 –
momentky ze sálu s vínem
Vajbar Broněk z Rakvic

Vinařství je celoroční dřina dřív než od východu slunce. To všichni známe.
Bez pokory k vinohradu vínu se vinařství dělat nedá. Nadšení a pak hrozba
neúrody při nepřízni počasí, da se eliminovat výběrem odrůd a poloh ? Dnešní
velkovinařstvi se orientuje i na okolí Rakvic, jak se dá zvládnout tak obrovské
penzum práce, když den má jen 24 hodin ?
Vinař v dnešní době musí umět vyrobit dobré víno. Musí znát klimatické
podmínky místa, kde pěstuje svá vína.
Musí být částečně i meteorolog, musí umět předpovídat počasí tak, aby mohl
vyrobit co nejkvalitnější vína. V posledních 2 letech je pro mne největším
problémem velké sucho.
Jak odpočíváš a jak budeš slavit vánoce a silvestr ?
V létě jezdím na kole. V roce 2016 jsem si uskutečnil můj "cyklosen". Jel jsem
s kamarádem z Prahy až do Barcelony . Za 30 dní jsme ujeli na kole 2.658 km.
Byl to pro mě největší zážitek, navíc když si člověk uvědomil,
jak je celá Evropa nádherná.
Tak odpočívám. I když se to někomu zdá být neuvěřitelné, tak dobíjím
„baterky „ a tak odpočívám.
Koníčků mám ale víc. Jsem již 7 let myslivcem. Momentálně jsem v polovině
kursu letectví pro ultralehká letadla.
Abych se nenudil, příští rok chceme podniknout další cyklocestu .
Dnem 11.6.2018 vyjíždíme na trasu Praha-Atény.
Byl tento rok dobrý ? Jaké je Tvoje přání pro Nový rok, Jaké jsou cíle a plány pro
přicházející rok ?
Určitě byl dobrý, i když bylo hodně smutných dní, například když nám
2x po sobě přemrzly naše vinice. Ale přesto, ve sklepech se rýsují
krásná vína.
V příštím roce chci obnovit vinice a začít reálně přemýšlet o
vybudování penzionu v areálu vinařství v Zaječí.
Čím si přiťuknete u štědrovečerního stolu a na silvestra ?
O štědrovečerního stolu si již roky připíjíme mladým vínem daného ročníku.
Pro silvestrovský přípitek je to jednoduchá volba. Bude to můj sekt, kvašený
v láhvi, ročník 2014, Blanc de Noir Brut.
Přeji Ti krásné vánoce a vše nejlepší pro Nový rok a mnoho invencí, které
posouvají dál nejen Tvoji firmu ale také rakvické a moravské vinařství a
podvědomí o něm.
Děkuji Ti za rozhovor.
Na závěr Broňek nabízí besedu pro spoluobčany, kdy se rád podělí o zážitky
z více než dvoutisícikilometrové tůry napříč Evropou Praha-Barcelona.
S kamarádem z Mostu, kdy by byla beseda s promítáním uskutečněna v Mostu
a posléze v Rakvicích, bysme se mohli těšit na nevšední zážitky jednoho z
nejúspěšnějších vinařů z Rakvic.
Broňek dává v podvědomí Rakvice nejen na domácí půdě, ale i ve světovém
podvědomí úspěšného rakvického vinařství. V neposlední řadě Broněk Vajbar
přispívá velmi významnou měrou propagaci vynikajícího rakvického vinařství
přes intenzivní reklamu při součinnosti v kultuře a jejích medializovaných akcí
nejširšího záběru a oblíbenosti v Čechách vůbec.

2017

Zlatá medaile Vinalies Internationales 2017
Zweigeltrebe rosé 2016 kabinetní víno
Stříbrná medaile Vinalies Internationales 2017
Pálava 2016 výběr z hroznů
Salon vín České republiky 2017
Pálava 2015 výběr z bobulí
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TURISTIKA, VINAŘSTVÍ

Poohlédnutí za činnostmi vinařského spolku 2017
.. jeden by si ani nepomyslel a ejhle, ono už je tomu 10 let co se koncem parného léta sešla skupinka vinařů se starostou obce a dala
základ nynějšímu spolku Vinaři z Rakvic.
Za ta léta se stihlo zorganizovat mnoho akcí, ale to by bylo na delší povídání.
Konec roku se blíží neúprosným tempem, tak se spolu poohlédněme alespoň za letošními hlavními akcemi spolku, které jsou zachyceny
na fotografiích.
Sobota 25.února - setkání u .zabíjačky, ochutnávka mladých vín

Srpen - říjen - preventivní ochrana vinic proti náletům
špačků (9 plynových děl, která jsou po celou dobu provozu
důsledně vypínána hotary)
1. - 7. září - odborný zájezd s vinařskou tématikou do
Portugalska, návštěva vinařské oblasti Lisabon, jižní Alentejo
a sevení vinařské oblasti Douro

Pátek 24. března - návštěva Salonu vín ve Valticích a
posezení na Rychtě
Neděle 16. dubna - Velikonoční výstava vín
Sobota 29. dubna - Den otevřených sklepů aneb Za vínem do Rakvic

8. - 9. května - odborný vinařský zájezd do Rakouska, vinařská oblast
střední a jižní Burgenland

Sobota 11. listopadu
Svatomartinský den otevřených sklepů

Děkuji všem, kteří přiložili ruce k dílu a ti, kteří stáli opodál, ať se polepší.
Do nového roku přeji všem spoluobčanům pevné zdraví, méně závisti a vinařům kvalitní vína.

Vladimír Minařík za výbor spolku Vinaři z Rakvic
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MS Rakvice
Vážení spoluobčané,
opět za námi bude další rok, a jak bývá dobrým zvykem, konec roku bývá obdobím vhodným k ohlédnutí či případnému bilancování. Vyhodnotit, jaký uplynulý rok byl, co se
nám podařilo, co ne a co je třeba udělat v obdobích příštích.
Jako každý rok se i letos uskutečnily tradiční Střelecké závody a Myslivecká noc. Obě uvedené akce se v tomto roce těšily velkému zájmu veřejnosti, která v hojném počtu
využila příležitostí pobavit se, občerstvit a také ochutnat nějakou tu specialitu ze zvěřiny. Potěšilo mě, že se návštěvníkům letos velice líbila Myslivecká noc, za což patří velký
dík zejména skupině Kombet, která významnou měrou přispěla ke skvělé atmosféře. Dobrou zprávou je, že kapela přislíbila svou účast i v roce 2018.
V úvodu mého článku jsem zmínil akce pořádané naším spolkem, přesto naší hlavní činností je péče o zvěř, její ochrana a hospodaření s ní. Rok 2017 poznamenalo
významných způsobem dlouhé sucho, které se podepsalo zejména na stavu drobné zvěře, především zajíců. Přesto jsme letos dodrželi slib, že se ve vinohradech uskuteční
hony se snahou předejít škodám způsobených zajíci hlavně na mladých výsadbách. Bohužel, stavy zajíců jsou na tak nízké úrovni, že by stálo za zamyšlení, zda vůbec v tomto
počtu představují pro vinaře až takovou hrozbu a zda je nutné je lovit. Mimo jiné je povinností každého vinaře mladou výsadbu ošetřit proti okusu vhodným oplocením nebo
ochrankami. Stavy srnčí zvěře jsou celkem stabilní, zde však chci důrazně varovat před stále narůstajícím počtem srážek vozidel s touto zvěří. Přestože je srnčí dost subtilní
zvíře, náraz do něj zpravidla způsobí minimálně nepříliš levnou opravu vozidla, při vyšší rychlosti mohou být následky mnohem vážnější. Jedná se především o úsek státní
cesty z obou stran kruhového objezdu, okolí Trkmance a silnici od čističky směrem na Podivín. V případě této problematiky zkusíme iniciovat umístění značek upozorňující
řidiče na hrozbu srážky se zvěří a také využití různých nových způsobů plašení zvěře u cest.
I v letošním roce se nám podařilo vytvořit myslivecká políčka, která slouží ke krmení i úkrytu zvěře. Ta jich využívá hlavně v zimním období, kdy je krytiny i potravy nejméně.
Bohužel se dlouhé sucho podepsalo na vzrůstu i na množství vzešlých druhů pěstovaných plodin. I přesto políčka slouží svému účelu a zatím děláme všechno proto, aby
kontinuita jejich zřizování byla i v dalších letech.
Při této příležitosti bych rád zmínil i další téma, které se myslivosti a ochrany přírody v Rakvicích dost intenzívně dotýká. Jedná se o záměr Agentury ochrany přírody a krajiny
rozšířit chráněnou oblast v okolí území Trkmanec - Rybníčky. Při pročítání plánovaného projektu jsem opět velmi zklamán. Dle všeho můžeme očekávat kvůli ochraně jedné
preferované rostliny negativní dopad na druhy ostatní a to jak mezi rostlinami, tak mezi živočichy. Například úmysl vykácet nemalý počet vzrostlých stromů jen proto, že se
jedná o nepůvodní topoly, mě velice mrzí. Detailnější informace o plánovaném projektu můžete získat na obci. Upřímně doufám, že dojde k plánované schůzce zástupců
agentury s občany naší obce a tam se vyjasní všechny nesrovnalosti a možná (s nemalou dávkou mé naivity) by se mohlo zkusit najít s ochranáři i nějaké kompromisní řešení.
Na tomto místě bych také využil příležitosti a
upozornil na velký nešvar, který se již delší dobu
v okolí rozmáhá. Někdo se nelegálně zbavuje
zbytků ze zpracované zvěřiny tak, že je vyváží do
příkop v okolí obce. Viz přiložené foto. Toto
„dílo“ se například nachází u remízku za
hřbitovem. A je jich více. V tomto směru
podnikneme určité kroky směřující k tomu, aby
byl viník při některém z příštích pokusů dopaden
a řádným způsobem byl hnán k odpovědnosti.

Střelecké závody lákají nejen sportovní střelce, ale i širokou veřejnost Střelecké
závody jsou hojně navštěvované.

Očekávat může především velice
Z naší zvěře to být
tučnou pokutu , protože mezi zbytky bývají
nemůže, některé druhy se
i zbytky po zpracování z divokých prasat a
zde vůbec nevyskytují.
na toto jsou patřičné státní orgány v této
době obzvláště citlivé, vzhledem k výskytu afrického moru prasat a
Aujezskyho chorobě na území ČR. Ale i kdyby nebylo těchto hrozeb, toto si
nesmí nikdo dovolit, a jak jsem již dříve uvedl, doufám, že se za použití
dostupných technologií v budoucnu podaří pachatele identifikovat a takto
tomuto jednání jednou pro vždy zabránit.

Pro rok 2018 plánujeme pokračovat v započaté rekonstrukci myslivny, protože to již bylo potřeba a byli bychom rádi, abychom její prostory udrželi v takovém stavu, aby se
tam dobře cítili i příležitostní hosté, kteří jejich prostor čas od času využívají. Dále samozřejmě plánujeme pokračovat ve spolupráci s obcí na rozvoji a budování
krajinotvorných prvků a zeleně. První z projektů by se měly začít realizovat již na podzim příštího roku, z toho mám opravdu velkou radost. Mimo jiné nás také očekává
zásadní doplnění a opravy mysliveckých zařízení, protože nedávná vichřice nám způsobila dost veliké škody a opravy či úplné nahrazení zničených zařízení také nebude až
tak úplně snadná záležitost. Když se zamyslím, je práce okolo našeho koníčku opravdu hodně. Přesto pevně doufám, že se nám z plánovaných činností podaří realizovat co
nejvíce, a že se také v hojném počtu opět setkáme na nějaké akci pořádané naším spolkem.

Na závěr mi dovolte popřát hodně štěstí a zdraví do nadcházejícího roku, poklidné prožití svátků vánočních
a zejména přírodě, zvěři a myslivosti Zdar!
Radek Švarc
Předseda MS Rakvice

Políčka slouží jako stálý zdroj krmiva a krytu pro různé druhy zvěře zejména v období nouze.
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JK Rakvice

Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu…
Koně. Inteligentní a ušlechtilá zvířata, s puncem
aristokracie, noblesy.
Kůň nám dává všechno co má. Rychlost, vytrvalost,
sílu. Jeho pyšná krása a sebevědomí vyžaduje to
samé od nás. Nesnese buď anebo. Děti se učí s
pomocí koně i svoje možnosti a hranice:
Učí se poznávat samy sebe a zodpovědnosti ke
zvířeti snadněji, než je tomu u jiných zvířat.

Letní selanka na louce před penzionem

Vážení příznivci koní
Opět se blíží zima,kterou moc nemusíme, a s ní vše, co k tomu patří.
Uklízíme listí a vozíme ho do domečku prasátku Pepině(tedy spíš praseti), která si na něm pěkně
lebedí. Pepča taky likviduje kopřivy, které má ve výběhu, a všechno si odnáší do pelíšku. Kozy se na
tom přiživují a dělají jí v tom pěkný nepořádek. Ale Pepina jim to trpí. Neznám zvíře, které by bylo
čistotné jako toto prasátko. Už má čtyři roky a stále vypadá spokojeně. Které prase by se mohlo
něčím takovým chlubit?
Pepina má ke svým kamarádkám kozám vůvec zvláštní vztah. Minulý rok dokonce pomohla odrodit
jedno kůzle. A to si ji přivlastnilo jako vlastní matku a dokonce nechtělo od své matky kozy pít, tak
jsme ji museli krmit mlékem z lahve. Pepina bydlí s „kozenáči“ v jednom domečku a nechá je po
sobě skákat.
Letos jsme se museli rozloučit s naším hřebcem Nolánkem. Byl už starý a nemocný a
letošní zimu by už nezvládl. Prožil si u nás skoro 26 let života. Byl to velice charakterní kůň,
Zvířátka na adventním jarmarku 2017
kterého mohly čistit i malé děti. Jako plemenný hřebec- byl jako jeden z mála Haflingů v ČR
zařazen do plemenné knihy- po sobě zanechal asi 100 potomků od našich i cizích klisen.
Připouštění nebylo zpočátku zrovna jednoduché, žádná umělá inseminace. Za vydatné
pomoci a rad „ starého koňáka“ Jožky Rampáčka se ale vše vždycky podařilo. Později jsme
Nolánka pouštěli do výběhu společně s jeho harémem 4-5 klisen a všechno si už organizoval
sám.
Nolánek byl za mladých let trochu veselejší, rád „kozloval“ a podařilo se mu několikrát
shodit svého jezdce, který na to nebyl připravený. Ale zlý úmysl v tom nikdy nebyl.
Vzpomínám si na jednu veselou příhodu z dob, kdy jsme jezdili na území dnešní obory. Zjara byly louky zaplavené
a koně milovali brodit se po kolena nebo i po břicho ve vodě. Jednoho krásného jarního dne jsme projeli zaplavenou
louku za Podoxem a najednou jsem zjistila, že vedle mě cválá Nolánek bez jezdce. Rozverně zakozloval ve vodě a
jezdkyně Studýnková se v té vodě pěkně vymáchala. Všechno dobře dopadlo. Domů jsme dojeli v plném počtu a bez
zranění, jen nás bolela břicha od smíchu.
Jeho skvělý charakter se projevil i v roce, kdy jsme v Rakvicích pořádali licenční zkoušky jezdců. Jednou s disciplín
je parkůr a jelikož někteří jezdci měli své vlastní koně, ale poněkud divočejší, využili jsme Nolánka k absolvování
této zkoušky, což zvládnul s přehledem, ikdyž jako parkůrový kůň zrovna nevypadal.
Ale dost sentimentu a načněme něco z jiného soudku. Jedna nejmenovaná členka našeho jezdeckého klubu
mělav létě svatbu v Rakvicích v Sokolovně. A protože je to dobrým zvykem, nastrojili jsme dva koně a děvčata s
nimi vyrazila na „plac“ povozit něvěstu a ženicha. Byla to skvělá legrace a všichni zúčastnění se dobře pobavili.
Na letošním obecním jarmarku jste opět mohli vidět naše zvířátka- minikoníky, kozy a ovce. A nejen vidět, ale i
si je pohladit a nakrmit.
Také k nám již tradičně chodí děti z mateřské školy se svými učitelkami. Jsme rádi, že tyto děti jsou vedeny k
lásce ke zvířátkům.
Ať jim to vydrží i v dopělosti.
Chceme touto cestou poděkovat našim sponzorům a v neposlední řadě všem kolemjdoucím, kteří mnohdy
donesou příděl suchého pečiva a jablek.

A úplně na závěr:

Užijte si krásné a pohodové vánoce
a přejeme hodně zdraví a spokojenosti
v novém roce.
Za JK Rakvice
Jaroslava Nachtigalová
Blanka Studýnková
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Rybáři

Sport a spolky

Rybníky a vodní nádrže jsou pravidelně
zarybňovány. Váha nasazených ryb a zarybnění
je zveřejněna na webových stránkách svazu
rybářů.
Po dohodě s obcí se nesmí ryby lovit pouze v
prostoru pláže a mola. Rybařit může každý, kdo
je členem Moravského rybářského svazu.
Z rybářských závodů 20.-28. 5. 2017

Rybářský svaz Rakvice má úctyhodných 768 dospělých členů a 65 dětí.
Pro děti pořádáme nejen rybářské závody, ale jezdíme s nimi na revíry, pořádáme kroužek rybaření
a letní tábor na kačenárně.
Rybářské závody
Dospělých účastníků: 103
Počet chycených ryb 89 z toho 67 kaprů.
Dětí se zúčastnilo 67
Chyceno 207 ryb, z toho 173 kaprů.
Na rybářských závodech si přijde na své
všichni – malí i „velcí“ kluci.

V rakvickém katastru je několik vodních ploch, které jsou nejen rájem rybářů, kteří sem přijíždí chytat ryby ze širokého
okolí ale i rájem vodomilného ptactva nebo chráněných zvířat.

Ledňáček

Bobři.
Není nezvyklé zahlédnout dokonce samici,
jak vozí na zádech svoje mladé.

Připomínka pro stanování, rozdělávání ohně…apod.
Upozornění pro rybáře o platnosti obecně závazných
vyhlášek.
V obci Rakvice je platná vyhláška
č. 3/2012. Článek 3 odstavec 3.
Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) rozdělávát oheň
b) stanovat
c) jízda,zastavení a stání dopravních prostředků a
zemědělské techniky

Od 1.7.2016 platí v k.ú. obce Přítluky a
místní části Nové Mlýny obecně závazná
vyhláška č. 2/2016, která zakazuje stanování,
kampování, rozdělávání ohňů, vjíždění
motorových vozidel mimo komunikaci a
umisťování jakýchkoliv dočasných přístřešků
a podobně na veřejná prostranství mimo
pozemní komunikaci.

Nezapomeňte na šupinku ze štědrovečerního kapra-- šupina pod talířem přinese štěstí - šupina v peněžence přinese peníze -

PF 2018
přejí
Rybáři Rakvice

24
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Sport a spolky
YMCA BRNO
KLUB RAKVICE

Letní dětský tábor

Ve dnech 12. – 26. srpna 2017 jsme pořádali již 23. ročník letního tábora pro děti v areálu Kláskův mlýn, který se nachází u obce Police u
Jemnice.
Tématem letošního tábora bylo „Bohové Olympu. Legenda se nesla v duchu řeckých bájí a pověstí, přičemž táborové oddíly tvořily
antické vesnice. Vítězná družstva získala mimo sladké odměny také trička s tématem tábora. Děkujeme rodičům za přípravu kostýmů
dětem, které děti využívají při hrách.
Poděkování za klidný a úspěšný tábor patří všem, kteří tábor připravovali a starali se celý rok, aby děti prožily krásných čtrnáct dnů.
Obci Rakvice děkujeme za poskytnutí finanční dotace.

„Bohové Olympu. Legenda se nesla v duchu řeckých bájí a pověstí, přičemž táborové oddíly tvořily antické vesnice.

Oddíl

Oddíl 1. a 2

Oddíl 2

Vedoucí

Již nyní připravujeme pro děti letní tábor v termínu 11. – 25. srpna 2018 s tématem „Superhrdinové“.
Tradičně se uskuteční v Kláskově mlýně v Polici u Jemnice..
Případní zájemci o přihlášky se mohou hlásit již nyní na e-mail: zsmutna@seznam nebo tel. čísle 604 510 486.

Kláskův mlýn

Hry

Vesnice

Hry u bazénu

Přejeme vám poklidné prožití Vánoc a v novém roce hodně zdraví a štěstí.
Za YMCA Brno, Klub Rakvice
Zlatuše a Pavel Smutní , Svislá č. 802, Rakvice
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Klub důchodců

Pozdní podzim, cesta k majáku od Bulhar
INed

Prodloužení léta
Krásná podzimní příroda nás provázela při cestě do Pasohlávek na koupání do Aqualandu Moravia, abychom
si prodloužili radovánky léta.
Odjeli jsme ve 13hod. a těšili jsme se, protože mnozí z nás jsme tam ještě nebyli. Tak jak na nás zapůsobila
krásně zbarvená příroda, kterou jsme projížděli, tak majestátně na nás zapůsobil celý areál Aqualandu
Moravia. Nestačili jsme se obdivovat lidské vynalézavosti a šikovností se kterou byl areál zbudován, a co vše
se uvnitř nacházelo.
Dva velké bazény s teplotou 37stupňů C, tobogány, vířivky, sauny, restaurace, kavárna. Bazény jsou
naplněné termální, minerální vodou, která má blahodárný vliv na zdraví člověka.
I my jsme si ji s radostí vychutnali a mnozí z nás vychutnali i posezení při alkoholickém
i nealkoholickém drinku v POOL BARU, přímo v bazénu. Byl to příjemný zážitek. Prožili jsme tady krásné
odpoledne plné relaxu a nových zážitků. Někomu se zdála voda chladnější, ale to se jen odráželo vnitřní
nastavení teploty těla každého jedince.
Koupali se všichni. Odjížděli jsme v 18 hod. plni dojmů a s přáním příště opět v Aqualandu.
Ještě nás čeká zájezd na Vánoční trhy do Brna, abychom nasáli příjemnou vánoční náladu a s chutí
se mohli pustit do vánočního vypékání a zdobení domů.
Na výroční schůzi zhodnotíme vše, co se nám za celý rok podařilo uskutečnit, a jak jsme hospodařili.
Určitě patří poděkování výboru i všem, kteří se na organizacích našich akcí podílejí.
Zapsala Miroslava Průdková

I letos navštívil Mikuláš, anděl a čert naše nejmenší ve školce.
MIKULÁŠ – paní MOUDRÁ, ANDĚL – paní STEHLÍKOVÁ, čerti paní ONDŘEJOVÁ, paní PIRNUSOVÁ
Dohromady je jejich „věk“ 291 let.

.

S přáním hodně zdraví, radosti
a vždy příjemnou pohodu na všech akcích,
které na nás v příštím roce čekají
se loučíme s tímto rokem.
zapsala Průdková Miroslava
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SDH MH Rakvice

Letní soustředění

Soutěž Velké Pavlovice - požární útok

SDH Oddíl mladých hasičů
Ohlédnutí za rokem 2017
- SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU
- SOUTĚŽ POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ
- SBÍRÁME VÍČKA PRO DOMINIKU
- PLAVECKÝ VÝCVIK
- PÁLENÍ ČARODĚJNIC
- VEŘEJNÁ SBÍRKA – ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
- ÚKLID HASIČSKÉ ZBROJNICE A TECHNIKY
- SPOLEČNĚ S DOSPĚLÁKY VÝCVIK PRVNÍ POMOCI
- PŘEDNÁŠKA O „PERU“
- VÝLET BRNO – DEN SE ZÁCHRANÁŘI
- LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ V DOMANÍNĚ
- PŘIPRAVA VYSTOUPENÍ, VÝROBKŮ NA JARMARK(vystoupení, prodej)
- VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ VAŇKOVKA BRNO
- VÁNOČNÍ BESÍDKA
SCHŮZKY MÁME V SOBOTU 9.30 – 12hod.V HASIČSKÉ ZBROJNICI.

Bystřice nad Pernštejnem
HASIČI 150
Napsal Toník Drozd, 11 let

Lukostřelba

Sbíráme víčka pro Dominiku

I obyčejná dětská hra může způsobit škody ve výši až několika miliónů Korun, zvláště poté když
se dítě dostane k zápalkám. O chvíli později už zazvoní na hasičském ústředí telefon. Za pár
minut jsou na místě hasiči, lidé bojující s požáry. V okně zahlédnou bezradně vyhlížející ženu s
křičícím dítětem v náručí.
Hasiči roztahují plachtu a naznačují ženě, aby skočila. Jenže ta se bojí.
A tak hasiči nasazují dýchací masky, do rukou berou sekery a odhodlaně vyrážejí do domu.
Prosekávají se skrz hořící trámy. Když už je od ženy odděluje jen několik spadlých trám jeden z
hasičů zakopne a poraní se. Mezitím se další hasič dostal k ženě.
Omdlela. Její dítě vedle ní leží na podlaze a křičí. Hasič přivolá do domu své kolegy. Dva
vezmou ženu, jeden bere di náručí dítě a v klidu jej vynesou ven.
Mezitím jsou už způsobeny požárem velké škody, ale hašení pokračuje.
Jakmile majitel domu spatří svou ženu a dítě, rozběhne se k nim, aby jim pomohl.
O hodinu později již žena s dítětem leží v nemocnici. Sice vznikly velké škody, ale tito lidé jsou
rádi, že jim zůstal jejich život…

Střelba ze vzduchovky

CHCEŠ ROZEZNAT HASIČSKÉ NÁČINÍ A NAUČIT SE S NÍM PRACOVAT ?
CHCEŠ SE NAUČIT VÁZAT UZLY ?
CHCEŠ ZNÁT ZÁKLADY ZDRAVOVĚDY ?
CHCEŠ SE VYZNAT V MAPÁCH A UMĚT ZACHÁZET S BUZOLOU ?
CHCEŠ SE NAUČIT STŘÍLET ZE VZDUCHOVKY ?
CHCEŠ JEZDIT NA SOUTĚŽE A NA TÁBORY ?
CHCEŠ POZNAT NOVÉ KAMARÁDY ?
POKUD SI ALESPOŇ NA JEDNU OTÁZKU ODPOVĚDĚL ANO,
TAK SE K NÁM PŘIDEJ.
PŘIDAT SE K NÁM MŮŽE KAŽDÝ OD 5 DO 18 LET - 100 let

KDO JSOU HASIČI ?
LIDÉ, KTEŘÍ VYRÁŽEJÍ DO KAŽDÉ AKCE…
LIDÉ BOJUJÍCÍ S OHNĚM…
LIDÉ, KTEŘÍ SE NEBOJÍ POSTAVIT ŽIVLU…
LIDÉ ZACHRAŇUJÍCÍ SPOUSTY ŽIVOTŮ…
LIDÉ, KTERÝM PATŘÍ OBROVSKÉ DÍKY!!!
Práce byla oceněna 1. místem v okresní soutěži Požární ochrana očima dětí - literární
kategorie.
CO:

VÁNOČNÍ KONCERT

KDY:

18. PROSINCE 2017

ČAS:
KDE:
KDO:

11.00 hod.
VAŇKOVKA BRNO CAFE PRAH
MLADÍ HASIČI RAKVICE

První pomoc

PF 2018
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JSDHO Rakvice
Zásahová jednotka..
K 30. 11. 2017 JSME VYJÍŽDĚLI K 14 ZÁSAHŮM V RAKVICÍCH
I MIMO NAŠI OBEC.
- ÚDRŽBA TECHNIKY, VÝZBROJE, VÝSTROJE
- VÝCVIK JEDNOTKY
- VÝCVIK PRVNÍ POMOC
- PÁLENÍ ČARODĚJNIC
- DĚTSKÝ DEN PŘÍTLUKY
- SLUŽBA YACHT CLUB PAVLOV
- ASISTENCE VATRA

Pozor na riziko vzniku požárů v zimním období. Častou příčinou je zanedbaný stav uvnitř komínového tělesa.
Nutnost čištění, kontroly a revize komínů a kouřovodů je podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. O podmínkách požární
bezpečnosti povinností každého uživatele.
Pokud vznikne požár v komíně, volejte tísňovou linku 150 a odstraňte hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.
V čase adventu, vánoc a novoročních oslav pozor na svíčky, prskavky a pyrotechniku.

CHODÍME TAM ODKUD OSTATNÍ UTÍKAJÍ
Naším krédem je pomáhat, obětavě a s nasazením
POŽÁRY ŽIVELNÉ POHROMY ZÁSAHY VŠECH MOŽNÝCH TYPŮ ŠKOLENÍ, NÁMĚTOVÁ CVIČENÍ, UKÁZKY TECHNIKY A VYBAVENÍ, ÚDRŽBA A PRÁCE S RŮZNOU TECHNIKOU
Ale i zábava SPORT, SOUTĚŽE
Jsme parta na kterou je spolehnutí
Láká Tě být jedním z nás ? STAŇ SE I TY HASIČEM

PŘIJĎTE MEZI NÁS
PRO PŘIJETÍ DO SBORU NENÍ TŘEBA ŽÁDNÝCH
HASIČSKÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ, JEN CHUŤ A
ČAS, SE JE NAUČIT. DO SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ OBCE RAKVICE SE MŮŽE PŘIHLÁSIT KAŽDÝ,
KTERÝ JIŽ DOVRŠIL 18ti LET.
DVEŘE DO SDH MAJÍ OTEVŘENÉ I DÍVKY A ŽENY…
POKUD CHCEŠ SPORTOVAT A NEMÁŠ TALENT NA
KLASICKÉ SPORTY, VYZKOUŠEJ POŽÁRNÍ SPORT.
POKUD MÁTE ZÁJEM NEBO JAKÝKOLIV DOTAZ,
TAK PŘIJĎTE MEZI NÁS.
STAČÍ ZAVOLAT 606 167 087, 728 994 939,
776 578 027 A DOMLUVIT SI SCHŮZKU.

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH RAKVICE.
Rádi přivítáme nové členy.
Členem Zásahové Jednotky SDH Rakvice se může sát
každý.
Podmínky přijetí:
Trestní bezúhonnost
Věk min. 18 let
Zdravotní způsobilost
Dobrá fyzická kondice
Zodpovědnost a ochota pomáhat druhým
Chuť pracovat
Ochotu jezdit na školení, výcviky..
Bydliště v Rakvicích nebo blízkém okolí
Výhodou je platné řidičské oprávnění sk. C

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM SPONZORŮM A PŘÍZNIVCŮM, KTEŘÍ PODPORUJÍ NAŠI ČINNOST
I MALÝ ČIN JE VÍC NEŽ POUHÉ ŘEČI.
JE NA NÁS, ZDA SE NÁM PODAŘÍ MÍT POTĚŠENÍ ZE ŽIVOTA A ČASU, KTERÝ MÁME VYMĚŘEN,
JAKOŽ I ZE ZDRAVÍ A POCITU ŠTĚSTÍ KE KTERÉMU SE MŮŽEME CÍLEVĚDOMĚ DOPRACOVAT.

PŘÍJEMNÉ A KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A POŽEHNANÝ ROK 2018 PŘEJÍ HASIČI.
Ať Vás chrání sv. Florián
Konečný Jaroslav ml. velitel JSDHO a Malinová Margita vedoucí MH
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Sokolíci
Rok 2017 byl pro nás nejen zajímavý turnaji, ale i
setkáváním.
Na jaře jsme podnikli společnou výpravu na Pálavu.
V mateřské škole jsme pomáhali montovat lehátka pro
třídu rybiček.
21.10. 2017 turnaj 6 mužstev ve Velkých Pavlovicích.
Dne 4. 11. 2017 - přátelské utkání v Humpolci
Třebíč- Rakvice.
Po zápase jsme navštívili rodinný pivovar Bernard
v Humpolci, který vyrábí tradiční nepasterizované pivo.
Ochutnali jsme od sládka čerstvé pivo
Bernard– Bernard – Černá lavina, Bernard – jantarový,
Bernard – Černý ležák.
Sokolíci

PF 2018
Sokolíci přejí všem krásné vánoční svátky a vše
nejlepší do Nového Roku 2018
A sportovcům mnoho vyhraných zápasů.

SK Rakvice 1932
Chtěli bychom touto cestou reagovat na článek „staré gardy“ uveřejněné v minulém čísle Zpravodaje. Něco z historie proč vznikl název SK Rakvice 1932. V Rakvicích byl
Sokol Rakvice, který měl oddíly kopanou, košíkovou a stolní tenis. V roce 1952 převzala veškerý majetek Sokolu organizace ČSTV a vznikla TJ (Tělovýchovná jednota) Sokol
Rakvice, která pracovala dál s oddíly kopané, košíkové a stolního tenisu. V roce 1995 byla oficiálně zaregistrována TJ (Tělocvičná jednota) Sokol Rakvice, pod kterou přešly
oddíly košíkové, stolního tenisu, volejbalisté, cvičící ženy a později také „stará garda“. Fotbalisté byli stále pod Tělovýchovnou jednotou Sokola Rakvice. A tady je začátek
některých problémů, jako například dodávání pošty, atd. Vidíte, že TJ Sokol Rakvice a TJ Sokol Rakvice je sice pro někoho to samé, ale bohužel jsou to dvě organizace –
Tělovýchovná jednota a Tělocvičná jednota, proto se výbor fotbalistů rozhodl v roce 2010 o přejmenování TJ Sokol Rakvice na SK Rakvice 1932.
A proč se situace vyhrotila? Nikdo z výboru fotbalistů „starou gardu“ z SK Rakvice nevyhazoval, rozhodli se sami, bylo to pouze a jen jejich rozhodnutí. Ano, souhlasíme
s tím, že nastalo nové období. „Stará garda“ již nebyla členem SK Rakvice 1932 a proto platila za pronájem hřiště 4000,- Kč. Ale ne od roku 2001, jak bylo psáno ve
Zpravodaji, ale posledních 5 - 6 let. Pokaždé měli připravené hřiště, k dispozici celé kabiny, které byly nachystané, aby je mohli bez problémů používat a celý prostor bufetu.
Peníze byly vždy předány na mládež rakvického fotbalu a o tomto „stará garda“ vždy věděla předem a s tím souhlasila. Letos dokonce platila 4000,- i za to, že na hřišti
stanovali 4 dny jejich kamarádi – fotbalisti, kteří po celou dobu využívali celé kabiny, tzn. WC, sprchy, elektriku, atd. (to zapomněla SG nějak zmínit i vedení obce). A proč
jsme chtěli peníze? Nejde o žádnou neúctu ke starším fotbalistům nebo členům, kteří se zasloužili o vybudování kabin a zídky okolo hřiště, které jsou využívány dodnes,
nejde o nějaké žabomyší války mezi členy výboru a „starou gardou“. Ale jde o princip. „Stará garda“ je členem jiné organizace – TJ Sokol Rakvice. Kdokoliv z nás nebo i z vás,
starších, kteří jste sokolovnu budovali v akci Z a věnovali spoustu času na její zvelebení, by dnes nemohl přijít a říct: „Já jsem tady něco budoval, pusťte mě tam zadarmo.“ A
taky asi nikoho v tu dobu nenapadlo, že budeme mít sokolovnu, ale nebude se zde cvičit (dobře, od toho je sportovní hala ve škole), že budeme mít sokolovnu jako kulturní
zařízení, kde se dnes už skoro nic nekoná, kromě pár plesů (letos byly dva), hodů, hodků, Túfarankafestu, myslivecké noci, už skoro nic. Vlastně ano, oslavy, které budí
emoce všem okolo bydlícím. Navíc je „stará garda“ členem TJ Sokol Rakvice, která má příjmy (a to nemalé) z provozování baru v sokolovně či okýnka ve dvoře při konání
veřejných akcí zde pořádaných. Žádná jiná organizace na tenhle příjem nemá, dle smlouvy s Obcí Rakvice, nárok.
My jsme nikdy nikomu nebránili jít na hřiště si zakopat, hřiště je veřejně přístupné pro všechny a těch pár korun, které vyděláme na vstupném nám pokryje akorát ty
nejnutnější náklady spojené s organizačními věcmi. …. a teď někdo namítne – vždyť dostávají nemalé dotace od obce. Ano, dostáváme, na provoz areálu, kterým je
vlastníkem Obec. Tak jako je vlastníkem hasičky a půlky sokolovny, kde také platí náklady spojené s provozováním, úměrně k aktivitám které se konají ve všech areálech.
Je nám smutno z toho, že „stará garda“ úctu a vděk k někomu přepočítává na peníze. My jsme si vždycky všech starších vážili a vážit budeme (což jsme také ukázali při
oslavách 80. výročí založení fotbalu v Rakvicích, kdy ti starší a zasloužilí členové dostali pamětní medaile a poděkování, některým „legendám“ jsme i blahopřáli k jejich
kulatým narozeninám, nezapomínáme i při úmrtí), ale nebudeme si vážit těch, kterým je úplně jedno, kdo, kdy, kde, co dělal, hlavně ať já to mám zadarmo.
Za SK Rakvice 1932 výbor:
Zlámal Luděk – předseda
Sláma Libor – jednatel
Konečný Jaroslav – hospodář
Malinka Bronislav – pokladník
Lukeš Václav – člen
+
Blažková Michaela – hlasatelka (není členem výboru)
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Mladší žáci - podzim 2017
Přípravu na novou sezónu jsme zahájili již začátkem srpna doplněni o 5 hráčů ze Zaječí, bez kterých bychom nemohli přihlásit mužstvo ml. žáků do
soutěže a hráli bychom proti o 3-4 roky starším klukům. To by však nevedlo k rozvoji jak po stránce herní tak vývojové. Myslím, že důkazem pozitivního
hráčského vývoje jsou kluci, kteří hrají za výběr OFS Břeclav - st. přípravka ročník 2007:
Puc Andreas; ml. žáci ročník 2006: Konečný Filip a Řezáč Richard; ročník 2005: Zelinka Libor, Vala Lukáš a Havlena Nikolas, kteří byli navíc pozváni do
fotbalové akademie JmKFS Brno, kde si zatrénovali pod dohledem profesionálních trenérů.
Mistrovské zápasy (hráno dvoukolově):
Rakvice - Ivan/Přibice/Vranovice 8:2 3:2
Rakvice - Krumvíř/Klobouky
15:0 3:1
Rakvice - Nosislav
8:1 10:0
Rakvice - Charvatská N.Ves
10:1 8:0
rekapitulace: 8x vítězství - skóre 65:7

Přípravná utkání: Rakvice - ČAF Židenice 6:10,
Rakvice - Sparta Brno 10:16, Rakvice - Lednice
st. žáci 5:5, Rakvice – V. Pavlovice 12:4,
Rakvice - Podivín st. žáci 8:9

Ml.přípravka.trenéři Průdek Martin, Trávníček Jiří
horní řada: Křivánek Pavel, Vala Tomáš, Hicl Martin, Sedlák Jakub
dolní řada: Urbánková Viktorka, Puzrla Stanislav, Jurák Jakub, Nasadilová
Lucie, Hrdina Radek, Průdek Šimon, Nedomová Klára.
Leží Trávníček Simon

Horní řada z leva: Hassmann Ondra, Konečný Filip,Vala Lukáš, Štefka
Samuel,Tetur Saša, Hvížď Karel
dolní řada z leva: Puc Andreas, Havlena Nikolas, Strýček Daniel,
Řezáč Richard, Zelinka Libor leží: Vašák Vojta
chybí: Blažek Alex, Panic Martin

Závěrem bych chtěl poděkovat firmám: ONE Group Čapka Jaroslav, Stavební práce Vychodil Zdeněk, Vinařství Straka Rostislav,
Vinařství Nečas Tomáš, Autodoprava Sedlák Kamil (zakoupení 2 sad dresů pro ml. žáky) a SVARSTAV Konečný Roman a Lukáš,
Zednické a sádrokartonářské práce Trávníček Jiří (dresy pro mladší přípravku).
Všem sponzorům a rodičům děkujeme za podporu všech mládežnických mužstev a přejeme krásné a šťastné prožití svátků vánočních a do Nového roku
mnoho štěstí, zdraví a osobní i pracovní pohody.
Zelinka Jaromír, trenér ml. žáků

21

KULTURA

MASARYKOVA VATRA 2017 V RAKVICÍCH
Letošní měsíc září se stal příležitosti pro připomenutí významného výročí v dějinách českého, potažmo
československého státu. Před osmdesáti lety zemřel první československý prezident, prezident „Osvoboditel“,
Tomáš Garrigue Masaryk. Stalo se tak v Lánech 14. září 1937 a na památku této události byla založena tradice
tzv. Masarykovy vatry, kdy místní dobrovolní hasiči nejen u příležitosti jeho narození v březnu každého roku, ale
také na podzim v září, zapalují na jeho počest vatru. Je sice věnována především památce Masaryka, ale je také
příležitostí připomenout si československé legionáře v Srbsku, Francii, Itálii či Rusku, kteří právě pod jeho
vedením se zasloužili o československý stát, který na sklonku Velké války vybojovali pro své potomky.
Dne 16. září 2017 se tak v Rakvicích uskutečnila na památku tohoto našeho prezidenta a československých
legionářů – rodáků a občanů Rakvic - vzpomínková akce, která sice nesla název Masarykova vatra, ale ta se
rozhořela až vpodvečer poté, kdy na místním hřbitově byly uloženy ostatky československého legionáře a
výrazné osobnosti společenského života Rakvic v době předmnichovské republiky pana Bohumila Horňanského i
s manželkou a druhou částí této vzpomínkové akce byla i veřejná prezentace nové knihy edice Z historie Rakvic.
Tentokrát právě věnované našim rodákům – Legionářští „bráškové“ Rakvic.
Vpodvečer pak byla zapálena Masarykova vatra starostou obce Rakvice, panem Radkem Průdkem, a starostou
obce Železné u Tišnova, odkud pocházel legionář a učitel Bohumil Horňanský, p. Radomilem Pavlíčkem. Za
Československou obec legionářskou zapaloval pochodní p. František Trávníček. Z rodiště dalšího ze
spolupracovníků a vůdčích osobností vytvoření samostatné Československé republiky Milana Rastislava
Štefánika byla přítomna p. Anna Abramovičová, starostka obce Košarišská, která se jako host celé akce podílela
taktéž na zapálení Masarykovy vatry v Rakvicích. Dobrý guláš, vystoupení Mužáckého sboru Rakvice
s nádhernými lidovými písněmi, přátelské posezení se všemi přítomnými a hosty, to byla Masarykova vatra 2017
v Rakvicích, snad základ pěkné tradice na památku nejen rakvických rodáků legionářů.
Celá akce se uskutečnila ve spolupráci obcí Rakvice a Železné, Československé obce legionářské jednoty Valtice
se sídlem v Hlohovci, Spolkem vojenské historie Valtice z. s., Klubem vojenské historie 2. jízdní pluk „Sibiřský“
z Bratislavy a dalšími subjekty, které se tak podílely na úspěšném připomenutí naší rakvické historie.
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Farnost Rakvice
Kdo byl kněz Alois Štork, který psal Rakvicím
za Vatikán kondolenci k tragédii na Dyji ?

Drobné sakrální stavby v
Rakvicích a jejich příběhy
Boží muka naproti sušičce
Prameny: kulturně-vlastivědná
revue okresu Břeclav 1996-97
Jak muka postupně chátrala, křížek,
který byl na stříšce se uvolnil a spadl na zem.
Občané Rakvic uvedli , že jeden z nich vzal křížek do úschovy. V době oprav už nežil a křížek se
nepodařilo nalézt. Rakvice byly poslední českou obcí, Přítluky byly v Sudetech a hranice probíhala
přes boží muku. Pamětníci z Rakvic vyprávěli, že u ní hlídali henleinovci a občané Rakvic, kteří měli
pole na katastru Přítluk, museli mít propustku. Kousek od boží muky stála zase česká hlídka, vojáci
naší armády. Při opravě v roce 1992 byl křížek doplněn.

Alois Štork, rakvický rodák z rodiny Storkpozději Štork zaslal obci Rakvice kondolenci
k tragédii na Dyji za Vatikán. Jeho dopis je
zveřejněn v kopii v naší Galerii.
Alois Štork byl knězem, vysvěceným na
Velehradě a byl spirituálem na Papežské
koleji Nepomucenum v Římě v letech 19321945 a byl členem tehdejšího papežského
kolegia.
V současné době v Nepomuceu sídlí nejen
papežská kolej, ale i Český historický ústav.

Ohlédnutí - Koncert privátní výuky J. Binkové.
Kostel Rakvice, 26.11.2017
Skladby A. Michny z Otradovis, Nebeští kavalérové z Loutny české, A. Vivaldiho Podzim, středověkých chorálů a ukázky gregoriánských chorálů,
Allemande T. Susata, Hasseho Bourré, G. F. Haedla a romantiků
- hrály děti pod vedením J. Binkové s chrámovým sborem, flétnovým sborem a klavírním doprovodem Lukáše Pospíšila.

Osvětlená vitráž oltářního okna rakvického kostela

Advent, doba očekávání a příprav
Mnohým z nás již touto dobou znějí v uších vánoční svátky. Některé obchody nám je začaly připomínat, ale i ony jsou
avízem,
že se na vánoce máme připravit nejen koupí nějakých hezkých dárků. Dárky jsou důležité, ale nejsou všechno. Jsou
významnou třešničkou na dortu. Advent je tedy dobou, kdy musíme vystavět onen pomyslný dortík, aby vrchol vánoc zel
svou krásou a nezanedbatelným kouzlem. Jistě se nám všem stalo, že jsme někdy čekali návštěvu, která měla v brzké době
dorazit a poctít nás svou přítomností. Jenže nesdělila čas. Hm, to je v dnešní uspěchané době nepříjemné. Návštěva nás tak
trochu přitlačila k zemi a donutila očekávat.
Museli jsme mít vše připraveno, hlavně poklizeno, nachystáno něco na zub, být doma, vyhlížet z okna dokud vzácná pocta
nedorazí.
To je vlastně projevem našeho křesťanského Adventu. Chceme být připraveni, čistíme příbytky, ale i své nitro, protože Ten,
který má přijít, vidí skrz lidskou duši - tak abychom se nemuseli stydět.
Takže po nějaké době znovu velký úklid, a „velký“ znamená, že tentokrát nebudeme zametat špínu pod koberec, ale
vyneseme ji mimo domov. Budeme uklízet opravdově, i koberce v příbytcích našich duší, které je třeba pořádně vyprášit. Jak
úžasná je čistota nitra, které prožilo odpuštění.
Ony dárky jsou pak odměnou pro ty, kteří se k nám snížili a odpustili vše, čímž jsme jim ublížili nebo je zranili. Díky za jejich
ochotu odpouštět.
V křesťanském společenství toto hraje velikou roli. Přijetí do svých domovů Toho, který se snížil k nám a byl ochoten vše
odpustit a na vše zapomenout. Tím z nás učinil nové lidi, sobě rovné. Kéž bychom toto nově zakusili.
A děti? Ty budou nejvíce šťastné, když uvidí spokojenost, štěstí a radost na našich tvářích. To pro ně bude největší dar a ty
další drobné toho budou symbolem. Jistě je máme také pro ně připraveny.
R. D. Mgr. Slavomír Bedřich

„ A d v e n t u s “, latinsky Příchod.
Začíná nový církevní rok…

Česká hudební tradice obsahuje velký počet
krásných adventních písní, uplatňovaných
zejména při jitřních mariánských mších, zvaných
roráty.

Gloria in excelsis Deo !
Rozpis bohosluzeb
Vánoce 2017
Štědrý večer
Boží Hod
Sv. Štěpán

24.12.2017 20:30 hod.
25.12. v 8.30 hod.
V Přítlukách 26.12. v 8.30 hod.
A podle vývěsky

Advent
Koncert Školy Rakvice
22. 12. 2017 v 18 hodin
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ZE ŽIVOTA OBCE
Příspěvky občanů
…na téma zima, vánoce a konec roku
Zima
Jak peřina za peřinou,
po obloze mraky plynou.
Pár těch peřin puklo mrazem,
peří se z nich sype na zem.
Honem děti, máme práci!
Ať tu stojí sněhuláci.
Vánoční zvoneček
Květa Průdková

Hádanka
Číslice ve rčeních
Z TĚCH DÁREČKŮ BUDEŠ V ………. NEBI.
Sedmém
ZBYTEČNĚ SE NEŘÍKÁ : „ KDO ŠETŘÍ MÁ ZA..……...“.
Tři
Miroslava Průdková

Přáníčko
Jsou slova, která umí říct vše, co potřebujeme.
Jsou věty, kterými umíme vyjádřit vše,
Co slýcháme, vnímáme, prožíváme
a chceme je poslat dál.
Taková slova a věty bych chtěla poslat dál.
Právě dneska nám všem.
Buďme šťastni, že se na svých životních cestách potkáváme.
Že můžeme prožívat spolu chvíle radosti, smutku, bolesti i nemoci
A vzájemnou pomocí, či jen slovem je překovávat.
Mnohdy to není lehké, protože život nám připravuje sám
Někdy těžké překážky.
Je krásné vědět, že nás někdo vyslechne, poradí či ukáže novou
Cestičku
Kudy se vydat.
Děkujme za taková přátelství, protože bez nich by byl život ochuzený.
Život nám už některým napsal nejednu stránku v knize života
A projít po té cestě byla pořádná robota.
Mnohým už sil ubývá a vlasy bělají, však vzpomínky na všechny
Chvíle
A prochozené cestičky životem, nám zůstávají.
Proto nám přeji do dalšího roku, abychom se i nadále s radostí a
láskou potkávali,
slova i krásné věty si předávali.
Vždyť přátelství je ten nejkrásnější dar, který si umějí dát lidská srdce.
Miroslava Průdková

Zazvoní zvoneček, zacinká rolnička,
vítáme, čekáme štědrého Ježíška.
To kouzlo vánoční každého potěší,
všichni jsou na sebe najednou hodnější.
Všude kolem líbezně koledy znějí,
děti se nedočkavě stále vyptávají.
Napjatě čekají až máma, tatíček,
rozsvítí barevně zdobený stromeček.
Tu radost veliká pokojem zavládne,
rodičům nejedna slzička ukápne.,
radují se, veselí, pozvedají vínka číš.
Tolik něhy a lásky dneska všude uvidíš.
Miroslava Průdková

…a konec roku na cestě od jezer k oboře
Stromy nahnuté a zbělené, jak vlasy starých lidí.
Moudrá, klidná, tichá, spící , pohádková příroda
Na cestě našich tužeb a přání
pro Nový Rok…
INed
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Kultura

Adventní jarmark
Rakvice
2. 12. 2017

Ohlédnutí za adventním jarmarkem.
Adventní jarmark s účinkujícími, řemeslnými výrobky, svařeným vínem opět rakvickým nabídl
i bohatý program. Účinkovali Rakvičtí chlapi, děti ZUŠ Rakvice a sboru SDH Rakvice. Rodiče a děti našli v
prostorách galerie oblíbené tvoření.
Poděkování patří všem účinkujícím, kteří v mrazivém počasí pomohli jarmark uskutečnit.
Jsou to všichni účinkující, tedy děti a Rakvičtí chlapi, ZUŠ a SDH, dále vinařství Pfeffer za dodání vína na
svařák a Maťejkovi a panu učiteli Poláškovi za svařák.
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KULTURA
KNIHOVNA, ARCHIV, GALERIE, VÝSTAVY

Dětem - do knihovny s mámou a tátou.
Navázána je spolupráce s muzejními knihovnami .
Uvedeny informativní výstavy v knihovně, které sledují celorepublikové významné akce.

Děti v knihovně
Nejpilnějším čtenářem se stal Radek Hrdina.
Jako každoročně jsme odměnili nejpilnějšího malého čtenáře.
Stal se jím žáček 1. třídy, malý Radek Hrdina který do léta 2017 dokázal číst z vypůjčených knih dokonce i mladší sestřičce.
Úctyhodný výkon na žáčka 1. třídy si zasloužil uznání v podobě plyšové hračky.

Začínají dlouhé zimní večery
Je čas na chvilku s knihou

3. A 4. třída v knihovně

Mateřská škola – předškolní třída poznává knihovnu

300 let od narození Marie Terezie
Výstava – zápůjčka Knihovny J.A. Komenského v listopadu v Rakvické knihovně představila českou císařovnu,
vládkyni a matku 16 dětí Marii Terezii.
Na přání návštěvníků galerie byly do knihovny přemístěny některé dokumenty z výstavy k výročí rakvických
škol a dokumenty knihovny z roku 1883, provozované učitelem A. Mátlem a A. Mrštíkem.
Razítko rakvické knihovny z roku 1883

Před vánoci 2017 je kompletně vrácen výměnný fond meziknihovní služby MK Břeclav. Nové knihy VF tedy budou v rakvické knihovně ještě nečtené.
Je navázána spolupráce s knihovnami mimo region, a to v rámci historicko-dokumentační.

Trpělivost dětských rukou při výrobě
filigránových ozdob

I v roce 2017 pokračovala spolupráce se Sabinou Nolčovou, která s dětmi vede oblíbené tvoření s různou
tématikou.
Tradičně poslední neděli před adventem se koná ve spolupráci s obcí Rakvice dílnička „ADVENTNÍ TVOŘENÍ“
pro širokou veřejnost. Překrásné adventní věnce budu vítat na dveřích nebo vytvářet slavnostní atmosféru
v domovech. Pro všechny účastníky je tvoření velká radost a ještě větší, že v průběhu roku kutí děti
v pravidelných výtvarných a tvořivých kroužcích a pak přivedou maminky, babičky a tetičky, vůbec všechny
dámy, které chtějí mít domov útulný.
Společně s kroužkovými dětmi přeji všem krásné vánoce a správné vykročení do roku 2018.

Z archivu a kroniky

Knihovna Rakvice
-

-

-

Jediná dochovaná fotografie dokumentuje vázu v levém spodním
výklenku dolní školy
Jak asi vypadala váza z druhého, pravého výklenku ?
Má někdo fotku ? Po oskenovámí vrátíme.

Nejen pro dětské ruce jsou určeny
kursy Sabiny.
Najde se téma a tvořivost i pro ruce
tatínků, zejména při dokončení
drátěných detailů ozdob.

Sochy Minervy a Dafné v
horních výklencích dolní
školy jsou původní a jsou
po malých opravách
bezvadně dochované.

Navázána spolupráce s muzejními
knihovnami – Praha
s literárními knihovnami – navázána
spolupráce s Velkými Pavlovicemi, kde
navštěvují knihovnu i studenti Gymnázia z
Rakvic
- s knihovnami a muzejními knihovnami a
archivy mimorepublikové- Heidelberg,
Bern, Wien
Cíl: tematický okruh literárně kulturně
historické činnosti, vázaná na Rakvice a
jejich dějiny

Knihovna Rakvice Vám přeje
radostné vánoce a šťastný Nový Rok 2018.
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KULTURA
GALERIE

Výstava k výročí školy proběhla v měsíci listopadu.
Vzpomínala nejen na její stavby, ale i připomněla se ve svým dědictvím v dětech a učitelích. Dokumentovala starou školu, „chalupu“, obecnou a národní školu, rok 1882.
Dokumentovala vliv Aloise Mrštíka již tehdy na Moravě. Dále výstava představila stavbu měšťanky a život v ní po roce 1932, střední školu, protektorátní školu. Od padesátých
let pak i bohatý kulturní život školy v pozdější jedenáctiletce, ZDŠ, ZŠ.

Osobnosti rakvické školy a učitelské legendy
Vzpomínání učitelských legend:
Rosťa Obhlídal vzpomíná učitelku paní Strakovou.
Obě učitelské legendy nás navždy opustily ve
stejném roce - 1997.
Pokračovatelé učitelských legend ,
paní učitelky Matějková a Látalová, ale vyučují na
rakvické škole, a tak je rodinná „tradice“
rakvických učitelských legend zůstává zachována.

Zprávy z tisku o výstavě v Rakvicích
Nový život

Škola v Galerii- Výstava k uvedení knihy „Z historie Rakvic“ - Legionářští „Bráškové“ Rakvic

Do 16. 10. 2017 Galerie
představila knihu o osudech
legionářů z Rakvic.
Výstavu navštívili nejen
potomci bývalých legionářů a
tedy rodinní příslušníci, které
osud jejich příbuzných
mapovali, ale také žáci školy.

Miloš Mlha Uhrin –
Do 17.12.2017 probíhá výstava obrazů Miloše Mlhy Uhrina, nevšedního
rakvického umělce. Dosud Uhrinovy obrazy a práce vystavovaly četné galerie v
Čechách a na Moravě, i pod patronátem Českého dědictví Unesco.
Výstavu dne 1.12.2017 v 18 hodin uvedla a průvodní slovo
měla PhDr. Martina Sanollová, členka a tisková mluvčí Sdružení břeclavských
výtvarníků.
Hudební program přednesl Pavel Doležal, malíř, grafik, restaurátor, fotograf,
divadelník a hudebník. Úryvek ze své 4. Symfonie uvedl MUDr. Vladimír Hirsch,
pražský hudební skladatel a instrumentalista.

Malé ohlédnutí za vernisáží
1. 12. 2017

Poděkování patří všem, kteří uskutečnění
výstavy umožnili a byli nápomocni –
především paní Uhrinové
za zapůjčení obrazů, Lidušce Foldynové,
paní PhDr. Martině Sanollové,
Pavlu Doležalovi a MUDr. Vladimíru
Hirschovi, Staňce Akaiové , Sdružení
břeclavských výtvarníků a obci Rakvice
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KULTURA

Chasa
Kateřinské hody

Kateřina Horáčková

Sobotní Kateřinské hody se konaly
25.11.2017
Hrála DH Túfaranka.

Kateřina Válková

Dvě Kateřiny, které slavily svou patronku o hodech…
Symbolika s tradicí pokračuje.

KROJOVÝ PLES
10. února 2018
Ve

v í r u

t a n c e

Bohatá tombola
sóla
Plesem se rozloučíme
s 1. a 2. stárkovským páremDěkujeme za udržování tradice folklóru, který neodlučně patří k
historii Rakvic.
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ZŠ a MŠ
Škola

Můj deváťák
Od letošního září má každý prvňák svého deváťáka. V rámci projektu „Můj deváťák“ probíhá spolupráce žáků závěrečného ročníku naší školy s nejmladšími žáky – tedy
prvňáčky. Deváťáci pomáhají od prvního dne zvládat nejmladším dětem naší školy ty nejběžnější povinnosti, ale také společně podnikají výlet či vycházku.
V září nám pomohli pověsit kapsáře, nastříhat číslice, poskládat kostku, abychom se naučili správně počítat. Písmenka ze skládací abecedy také najednou nebyla noční můrou
dětí a rodičů, ale spoluprací malých a velkých. Nejeden prvňák obdivně vzhlížel k šikovným rukám starších kluků a děvčat, například při úklidu spacáků a karimatek po spaní
ve škole. Pochopitelně se jim snažili ti mladší v rámci svých schopností a možností pomáhat.
V prvním tělocviku pomohli větší menším s přemístěním na hřiště, kde si společně i zacvičili a potrénovali házení a chytání míče.
V říjnu pouštěli na Pálavě společně draky a rozmotávali skoro každý dračí ocas. To pak bylo radosti při zápolení, čí drak se vznese výš!
V listopadu uctili Památku zesnulých – Dušičky rozsvícením svíček u památníku utopených dětí.
V hodinách pracovního vyučování vyrobili pod vedení pana učitele Muchy geočtverce, které budou pomůckou do geometrie pro celý první stupeň.
Na konci listopadu předali žáci deváté třídy spolu s paní učitelkou Matějkovou a panem ředitelem Vysloužilem začínajícím čtenářům slabikáře a přečetli jim z nich. Prvňáci je
odměnili dárky, které vymysleli a připravili se svými rodiči.
Velmi si této spolupráce vážím a děkuji deváťákům, rodičům i učitelům.
Renata Jedličková, třídní učitelka prvňáků

Skládací abeceda

Matematika s deváťáky

Památka zesnulých –
společné rozsvícení svíček u památníku utonulých dětí

V rámci zářijového tématu „Vítání podzimu“ proběhly na škole tyto akce - Výstava nazdobených dýní, , Čtení s překvapením, Beseda se
starostou a Návštěva knihovny.
Čtení s překvapením a spaní ve škole

Návštěva knihovny

Výstava nazdobených dýní.

Pouštění draků na Pálavě
K podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků.
Proto žáci 1. – 4. třídy vyrazili koncem října na Stolovou horu na
Pálavě, kde draci všem krásně létali.
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ZŠ a MŠ
Pracovní vyučování

Taneční kroužek AZO – aerobic, zumba, orient.
Každé úterý a čtvrtek tančíme, cvičíme a hrajeme hry pro radost.

Ve školní družině je nám hej. Hrajeme si, tvoříme i slavíme narozeniny

Konec roku….

Mikuláš
Mikuláš je hodný pán,
nosí dětem marcipán.
Nehodným dá brambory,
do tátovy bačkory.
A kdo chce zlobit, ještě víc,

Mikuláš
Práce dětí školní družiny

nedostane vůbec nic.
Anna Gronová, 1. třída
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ZŠ a MŠ
MŠ - VYSTOUPENÍ NA KATEŘINSKÉ VÝSTAVĚ 24.11. 2017 – DOMINANT

Poslední zkouška před vystoupením.

24.11.2017 na Dominantu.

MŠ Rakvice děkuje rodině Krejčířové za zakoupení reproduktoru pro taneční kroužek VRABČÁCI.

20 let od otevření MŠ

Setkání učitelek a zaměstnanců školky po 20 letech.
Dne 17.6.1997 se otevírala dnešní mateřská škola a doplnila areál školy o školku.
Generace nejmenších provázelo mnoho paní učitelek, které pomáhaly dětem poznávat svět a i život sousední školy.
Jejich setkání bylo jistě plné vzpomínek ne jejich léta strávená s našimi dětmi. Poděkování si zaslouží za jejich obětavost,
když nejmenší si odnášejí do života nejen vzpomínky ale i základy pro vzdělání, na kterých pak staví po celý svůj život…

Zápis do pamětní knihy
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Ze života obce – okénko maminek a nejmenších

Setkávání nejmenších, miminek, batolat a maminek
Již pár let organizuje Mirka Klímová v klubovně setkávání nejmenších s maminkami.
Jsou to psychomotorické hry, které napomáhají správnému motorickému, psychickému
a sociálnímu vývoji.
Setkávání Mirky a dětmi a maminkami bude představeno v příštím čísle.

Setkávání
dětí a maminek
v parku
v Nové ulici

Podzimní úklid parku v Nové ulici
Loni na podzim jsme s dětmi v parku v Nové ulici vysadili jednu menší lípu a bohužel do jara nepřežila. Byla stále menší a menší až jsme nakonec její torzo jednoho dne našli
pohozené u plotu. Nechtěli jsme se ale tak rychle vzdát a v rámci podzimního úklidu, který se uskutečnil
v pátek 20. října, jsme zasadili jiné dva stromy na volná místa po odstraněných dřevinách.
Dětskému hřišti v Nové ulici neřeknou starousedlíci jinak než „park“. Tento prostor pro využití volného neorganizovaného času byl upraven již několika generacemi před
námi. Stalo se tak už ve 30. letech 20. století století, tedy v době, kdy se právě Nová ulice stavěla. Téměř všechny domy tam vyrostly během pár let. Ladislav Průdek, který
byl zahradník a dostal i přezdívku „Zahradník“ se postaral o to, aby tam bylo do obdélníku vysázeno 25 lip.
Po podzimním úklidu je tam opět 25 stromů a uvidíme, jak dlouho nové stromky vydrží. Vzrostlá zeleň poskytuje příjemný stín v létě, který láká mládež, děti i jejich rodiče
k návštěvě. V parku vyrostlo již několik generací včetně mě a vždycky jsme se tam rádi s ostatními vrstevníky scházívali. Hráli jsme míčové hry, badminton, poseděli
u táboráku a bylo to příjemné.
V dnešní době telefonů, tabletů, organizovaných kroužků a neustálého cestování park není již tak využíván jako v minulosti, protože jednoduše na to děti a mládež nemají
tolik časového prostoru a nebo je to neláká.
Přesto si myslím, že existuje stále spousta lidí, kteří jsou za kousek zeleně rádi a kteří tento prostor využívají. Je tedy nezbytné, abychom se o park starali a vedli k tomu
i své děti - že je normální, že po sobě uklidíme papírky a hodíme je do koše, které jsou tam navíc k dispozici.
Touto akcí – podzimním úklidem - jsme právě chtěli podpořit vytváření tohoto vztahu mezi lidmi a přírodou. A to nejen, aby si uměli po sobě uklidit, ale aby například dnešní
děti toužily vyjít si na čerstvý vzduch a pocítit dobrou náladu z vnímání přírody.
Nejhezčí a nejsnazší je začít u dětí. Proto jsem oslovila pár lidí a zejména maminek a shodli jsme se, že chceme pro ně jít příkladem, aby později nebyly ke svému prostředí
lhostejní a uměly přiložit ruku k dílu.
Ten den se v parku sešlo pár dospěláků i dětí a myslím že nás to všechny bavilo. Sejít se normálně naživo a ne třeba na Facebooku. Na závěr jsme udělali táborák, obec nám
vyšla vstříc a přivezla pár polen a tak to byla hezká odměna pro děti, které pomáhaly. Jistě si ji zasloužily, protože těch nedopalků cigaret, rozbitých lahví a různých odpadků
tam bylo mnoho. Všichni jsme se na tom místě shodli, že by bylo hezké z toho udělat tradici – například jarní
a podzimní úklid a pokud se připojí víc lidí, bude to jedině dobře. Člověk by nevěřil jak takové obyčejné odpoledne s hráběmi a metlou v ruce dokáže vykouzlit dobrou
náladu a ještě pomoct naší milé vesnici.
Mgr. Miroslava Poštolková

PŘIPRAVUJEME
Dětský karneval - v neděli 11.3.2018
Dětský bazárek - v průběhu března 2018
Sledujte naše akce – vývěska a facebook
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Chytrý ráček
Ráček pro nejmenší

Dětem
Mráz teď všude kraluje a na okna maluje.
A Ty máš dost času, i na výrobu vlastního dárku.
Tip:
- zkus namalovat obrázky pro pohlednice a přáním:
S obrázky Rakvic, vánocemi. Pěkné záběry si najdeš, když se budeš „umět“ dívat.
Stačí jen popojít a dostat „záběr“ do pěkného pohledu. A pak malovat.
- zkus vyrobit bižuterii, k dostání jsou různé matriály, od perel po korálky…
- Něco pro maminku do kuchyně ? Dřevěná destička s pěkným okrajem nebo
háčkovaná nebo šitá chňapka se jí bude při vařeníhodit.
- pro taťky nebo dědy ? Hrnek, na který nakreslíš nebo namaluješ motiv, který
mají rádi.
Fantazii se meze nekladou. Užij si krásné svátky a mnoho úspěchů ve škole
v Novém Roce 2018 !
Knihovna Rakvice

Comics
Soutěž o
Roční předplatné
časopisu
Pro šikovné
ilustrátory
a kreslíře komiksů

Soutěž v Rakvicích
Šikovní kreslíři
komiksů
- Jdeme v novém
trendu dětské
literatury

Nakresli vlastní
komiks a zašli na
adresu knihovny
Rakvice
Soutěž nahlásíme
Národní knihovně.

Autor a kresba
Filip Navrátil, 8 tř.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Narodili se

Oliver Švásta
Veronika Hegrová

Anna Jany

Oliver Veselý
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Rudolf Bartošík

David Krůza

Vítání občánků, sbor pro občanské záležitosti,
Milý tatínku a milá maminko,
Narodilo se Vám krásné miminko.
My mu přejem: stálý úsměv na líčku,
K tomu klidnou dušičku,
v očích jenom třpyt a jas
V puse extra silný hlas.
At´se rychle rozkoukává,
radosti vám přidělává,
Zdravíčka mu přejem moc
a vám klidnou každou noc.
SOZ:
Barbora Suchyňová, Tereza Nečasová,
Veronika Muchová a Štěpánka Šálková
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PŘIPRAVUJEME
My tři králové jdeme k vám…

Účinkují: žáci a učitelé ZŠ Rakvice,
SPOZ při OÚ Rakvice,
mužáci z Rakvic.

Sobota, 6. ledna 2018
Žáci ZŠ…

Akce vánoc Nového Roku a 1. čtvrtletí –
plesy, koncerty - sledujte vývěsky, zprávy a facebook Rakvic

Obec Rakvice pořádá

Silvestrovský ohňostroj

Zveme všechny občany
na
Silvestrovský ohňostroj
a
svařák na náměstí.

Tradičně bude předcházet
dětský ohňostroj v 17:00 hodin

Přání hezkých vánoc a také přání do
Nového Roku 2018
všem občanům Rakvic.

Obec Rakvice
a redakce Rakvického Zpravodaje.
Kulturní akce budou zveřejněny na vývěskách Dále sledujte webové stránky Rakvic, zprávy, Facebook Rakvice
Slovo na závěr
Toto číslo bylo věnováno spolkům a sdružením
Příští číslo, - jarní, bude věnováno tradicím v Rakvicích
Titulní strana: zima na cestě ke koze, foto Ined fotografie ve zpravodaji INed koláže Ined kresby Ined, poslední strana František Zach

Rakvický zpravodaj – periodický občasník obce Rakvice VYDÁVÁ OBEC Rakvice, Adresa: OÚ Rakvice
PSČ 691 03, tel. 519 349 208, IČO 00283568, hlavní editor: Ivana Nedelko, kontakty Tel. 519349208, 737717362
Náměty a připomínky pište na: knihovna@rakvice.cz
Uzávěrka dalšího čísla je 20. 03. 2017
Prosíme o respektování termínu. Na pozdější příspěvky nelze brát z technických důvodů zřetel – děkujeme.
Příspěvky jednotlivých autorů jsou v původním znění. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků.
Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Vydáno v Rakvicích, 08. 12. 2017 Tisk: Pálka Břeclav, náklad 400 ks.
Cena 20 Kč
MK ČR E 12932
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Obec Rakvice, PF 2018
V půlnoční hodinu
anděl se zjevuje,
radostnou novinu
pastýřům zvěstuje.
Pastýři vstávejte pospěšte k Betlému,
zprávu tu povězte na cestě každému.

První večerní hvězda 24. prosince a začíná vánoční noc...

Ať poselství vánoční noci splní Vaše přání
nejen o vánočních svátcích,
ale i ve všech dnech Nového Roku 2018.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018 !

Obec Rakvice
Rakvice, 8.12. 2017, Ined, kresba František Zach

