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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
první slunečné dny tohoto roku probudily
jarní práce na zahradách, zahrádkách a dvorech.
Po nebývale studené zimě přišla jistě vítaná
změna. Možná i kvůli tomu někteří z nás, mě
nevyjímaje, nesledovali pozorně kalendář svozu
odpadů a marně připravovali své BIO popelnice
k odvozu tehdy, kdy se žádný svoz nekonal.
Svozový kalendář, který se s předstihem
připravuje na celý další rok, se nedokáže
přizpůsobit počasí a intenzitě prací. Proto vždy
existuje možnost zbavit se odpadu a to přímo
na sběrném dvoře.
A u odpadu ještě chvíli zůstanu. Dlužím
vám vysvětlení zvýšení ročního poplatku za jeho
likvidaci. Celkový objem směsného, tedy
netříděného komunálního odpadu rok co rok
pomalu klesá. Spolu s ním i náklady na jeho
likvidaci. Za to patří poděkovaní všem, kteří svůj
odpad trvale třídí. To, co dříve skončilo
na skládce, dnes dokážeme zpracovat k dalšímu
využití. Nejde jen o kovy, papír, sklo a plasty.
Nyní k tomu patří i biologicky rozložitelný
odpad. Tedy tak zvané „bio“. Ještě ne tak zcela
dávno by převážně rostlinné přebytky skončily
na hnojišti. Dnes, kdy hnojiště ustoupily
okrasným
zahrádkám,
jezírkám,
pečlivě
střiženým trávníkům a bazénům končí
v bio-popelnicích, lépe řečeno v nádobách
na biologicky rozložitelný odpad. Bio odpad
se pak nákladními auty sváží na kompostárnu.
Tam se podobným procesem, jak tomu bývalo
na hnojišti, materiál rozkládá na kompost. Rozdíl
je pouze v tom, že zatím co dříve to bylo téměř
zadarmo, dnes to stojí nemalé peníze. Jen
samotná kompostárna přišla společnost Hantály
na bezmála čtyři desítky milionů korun.
I když nad tím vším by naši předci
pravděpodobně jen nevěřícně kroutili hlavou,
dnes to svůj smysl má. Za uložení jedné tuny
netříděného odpadu zaplatíme v letošním roce

900,- korun. Za stejnou hmotnost bio odpadu pak
250,- korun. Tedy výrazně méně. Je tedy zřejmé,
že vše, co neskončí ve směsném odpadu, pomáhá
snižovat celkové náklady obce na odpadové
hospodářství. A ty v minulém roce vypadaly
následovně. Výdaje činily 1,8 mil. (obsahují
platby za uložení, dopravu, náklady na provoz
sběrného dvoru a svozu plastů). Na příjmové
stránce figuruje částka 1,3 mil. (zde jsou
zahrnuty poplatky od občanů a zisk z prodeje
druhotných surovin). Výsledkem je mínus
500 tisíc korun, kterými obec dotuje celkové
hospodaření s odpady. A dotovat ho bude dál.
Zvýšení ročního poplatku na osobu o padesát
korun jen udržuje ve stejném poměru podíl
občanů k podílu obce na celkově vynaložených
a neustále rostoucích nákladech při likvidaci
odpadu. Rychle se přibližujeme k roku 2024,
kdy by mělo skončit skládkování netříděného
odpadu. Tvůrci tohoto nápadu předpokládají,
že se do této doby naučíme vytřídit drtivou
většinu odpadků. Jen nepatrný zbytek z toho,
co zůstane, se potom zlikviduje ve spalovnách.
A to určitě nebude levné. Proto vás žádám
o pochopení tohoto nepopulárního rozhodnutí
v podobě zvýšeného poplatku a věřím,
že i nadále budete svůj odpad třídit. Jen tak lze
růst nákladů na odpadové hospodářství zpomalit.
Se sousedem, obcí Přítluky, se společně
snažíme o omezení nákladní dopravy,
která nejenže obtěžuje obyvatele obou obcí
hlukem a zvýšenou prašností, ale začíná
způsobovat i škody na komunikacích a hlavně
pak na přilehlých budovách. Provoz těžkých
nákladních souprav vede často ke vzniku velmi
rizikových situací v dopravě. Především
pro chodce a cyklisty. Záměrem je vyloučit
tranzitní dopravu. Jedná se tedy kamiony, které
oběma obcemi pouze projíždí. Na základě
žádosti obcí Přítluky a Rakvice o řešení
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naléhavého problému v dopravě, se uskutečnilo
jednání se zástupci Města Břeclav, SÚS JMK
a Policie ČR. Toto bohužel k žádnému
uspokojivému výsledku nevedlo. Pro další
jednání o omezení nákladní dopravy je nezbytné
vypracování posudku dopravního zatížení obou
obcí. Po té bude možné pokračovat dál v hledání
vhodného řešení.
Povodí Moravy, s.p. plánuje v období let
2020 až 2023 rekonstrukci protipovodňových
hrází, které ohraničují tzv. „Přítlucký poldr“.
Tato nemalá investice zvýší schopnost zadržet
příval vody při povodních ze současných
9 milionů kubických metrů na 19 milionů.
Během několika jednání s Povodí Moravy jsme
usilovali o omezení rozsahu pasivní záplavové
oblasti. Ta nyní pokrývá téměř polovinu
zastavěné části Rakvic a způsobuje vlastníkům
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nemovitostí, které v této zóně leží, problémy.
Další důležitou otázkou jsou také škody, které by
napuštěním poldru vznikly. Nakonec se podařilo
dosáhnout dohody. Součástí smlouvy s Povodím
o souhlasu s provedením stavby bude příloha,
která po dokončení rekonstrukce „Přítluckého
poldru“ ruší pasivní záplavovou zónu
v zastavěné části obce, a to i v případě stoleté
vody.
V březnu byla dokončena projektová
dokumentace k výsadbě zeleně v extravilánu.
Na projektu za šest miliónu korun se významně
podílel Výbor životního prostředí. Realizace
výsadby je však závislá na získání dotace,
o kterou jsme již požádali Státní fond životního
prostředí. Rozhodnutí fondu o udělení dotace
bude známo na podzim letošního roku.
S přáním pěkného a příjemného jara
Radek Průdek
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
My tři králové jdeme k vám...
Tradičně na svátek Tří králů pořádá
v celé zemi Charita ČR Tříkrálovou sbírku,
a to od 1. do 15. ledna. Výtěžek je určen
na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokáží
kvůli
stáří,
nemoci,
handicapu
či nepříznivé sociální situaci.
Oblastní charitě Břeclav, jež působí
na
území
hustopečského,
břeclavského
a mikulovského děkanství, vždy chybí
dobrovolníci, kteří by obcházeli domácnosti
s kasičkou a vybírali peníze pro potřebné,
a tak již pátým rokem vyšli obětavě do ulic naší
obce v sobotu 7. ledna žáci rakvické základní
školy.
V mrazivém sobotním dni vybrali
koledníci 35. 838,- Kč + 1 dolar ,
za což všem Rakvičanům, kteří je vlídně přijali
a přispěli do jejich pokladniček, poděkovali,
povinšovali hodně zdraví, štěstí a na domovní
dveře přidali nápis K+M+B 2017, což je zkratka
latinského
nápisu
„Christus
mansionem
benedicat" a znamená "Kristus ať požehná
tomuto domu".

Finanční prostředky Tříkrálové sbírky
2017 budou použity na sociální a zdravotní péči,
například na podporu vznikající domácí
hospicové
péče,
která
pomáhá
lidem
s nevyléčitelným
onemocněním.
Přispějí
tak k udržení a rozvoji sítě sociálně zdravotních
služeb na Břeclavsku.
Oblastní charita Břeclav děkuje Základní
škole
v
Rakvicích
a
jejím
tříkrálovým koledníkům: Danielu Čapkovi,
Vítu Vymazalovi, Tomáši Trávníčkovi,
Tomáši Moudrému, Vojtěchu Puškášovi,
Davidu Ondřejovi, Tereze Turečkové, Stele
Minaříkové, Kateřině Průdkové, Daniele
Konečné,
Natálii
Zpěvákové,
Kláře
Bednaříkové, Josefu Suchyňovi, Vojtěchu
Kamenskému, Miroslavu Zelinkovi, Matěji
Obhlídalovi,
Václavu
Vaškovi,
Olze
Líznarové, Lukáši Brychtovi, Natálii Rousové,
Veronice Srbecké, Amálii Zupkové, Radce
Poláškové
a
Tereze
Puškášové.
Hana Matějková

Foto: ZŠ a MŠ Rakvice
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Zprávičky ze školy aneb zábavné učení
Netradiční tělocvik? Proč ne, když nás všechny leden překvapil sněhovou pokrývkou. V parku
kolem školy, ale i Na
Luži se to hemžilo v dopoledních hodinách dětmi,
které neúnavně stavěly sněhuláky, bunkry, sáňkovaly, bobovaly, lopatovaly a nebo se jenom
tak pro radost koulovaly.

O tom, že může být neživá příroda i velmi záživná, se žáci 3. a 4. třídy přesvědčili prostřednictvím
programu Úžasné planety v digitáriu Hvězdárny a planetária Brno, kde se vydali na cestu sluneční
soustavou, spatřili nejzajímavější zákoutí našeho planetárního systému a podívali se do míst,
kam se zatím odvážily jen meziplanetární sondy.
Hodiny hudební výchovy mají děti ve velké oblibě.
Radost dětí z 1. a 2. třídy se umocnila, když zhlédly divadelní
představení „Písničky z pošťákovy mošničky“, které jim
zahráli herci z divadla Netratrdlo na OÚ v Rakvicích. Pošťák
přinesl v mošničce několik lidových písní, děti zpívaly,
počítaly, tančily a naslouchaly příběhům, které se skrývají
v lidových písničkách. Zdramatizované písničky se všem moc
líbily. Děkujeme místní knihovně za zprostředkování tohoto
kulturního zážitku.
Netradiční způsob výuky matematiky, tzv. Hejného
metoda (Hejného matematika), která je založena na tom, aby dítě matematiku samo a s radostí
objevovalo, prostupuje i do našich hodin. Stavby z krychlí podle plánku, krokování, autobus,
magické čtverce, práce
s chybou, ale i zvířátka
dědy Lesoně a další
objevování
to
všechno
výuka
matematiky
dětem
přináší.
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V hodině jazyka mateřského si žáci 2. třídy ověřili znalost slov protikladných hrou pexeso.
Procvičená slova pak hravě použili při popisu osoby ve slohové části českého jazyka.
Mobilní telefony ve výuce? Při písemném dělení
si čtvrťáci ověřovali správnost výpočtu zkouškou
na kalkulačce. Panečku, to byla rychlost a správnost.
Tablety využili třeťáci při českém jazyce, matematice
i prvouce. Výukové programy k procvičování
probraného učiva jsou pro děti velmi vítanou a zábavnou
formou opakování. Děti se také učí vyhledávat nové
informace
a
postupy
k získávání
dalších
znalostí. To vše uplatnily i při skupinové práci na téma
Tři králové.
Bramboráky zavoněly ve třetí třídě v rámci
třídního slohového projektu – postup práce při přípravě
pokrmu + slušné chování při společném stolování.
V matematice si pak na bramborácích ověřili zlomky,
ve výtvarné výchově poskládali ubrousky a na závěr
společně ochutnali. Mňam!
Prvňáčky do světa čtenářů uvedli letošní deváťáci.
Při předávání slabikářů si navzájem předvedli své
čtenářské dovednosti. Nejeden z nejmladších žáčků
se už jistě těší na svoji první samostatně přečtenou
knížku.
Jde o škádlení z legrace, nebo už je to obtěžování
či šikana? Na tuto otázku se snažili najít odpověď
Natálie Zpěváková, Daniela Konečná, Lucie Frolichová a ostatní deváťáci v rámci projektu Šikana,
který si připravili v hodinách občanské výchovy pod vedením paní učitelky Látalové a seznamovali
s touto problematikou i žáky 3. a 4. třídy. Společně s mladšími spolužáky vytvořili modelové situace,
které se mohou mezi dětmi objevit a snažili se poradit, jak se zachovat, co udělat, na koho se v případě
nutnosti obrátit.
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A nyní nahlédneme do hodin výtvarné výchovy. Žáci druhé až osmé třídy se zúčastnili 27. ročníku
dětské výtvarné soutěže vyhlášené Střediskem volného času Lužánky, která je součástí projektu „Děti
malují pro Konto Bariéry“. Děti malovaly na téma: „Kouzla a půvaby zimy dětskýma očima“.
Žáci čtvrtého až osmého ročníku tvořili pro Ekocentrum Trkmanka. Tématem výtvarné soutěže byla
„Cesta ke hvězdám a zpět" ...aneb jak si představuji místo, které je tak vzdálené a přitom tak blízké.
Zúčastnili jsme se i soutěže „Požární ochrana očima dětí pro rok 2017". Na téma „Historie požární
ochrany“ malovali Sabina Šlorová (2. tř.), Veronika Muchová (4. tř.), Jakub Šoška (4. tř.), Jitka Průdková
(4. tř.), Marika Lukešová (7. tř.), Filip Navrátil (7. tř.) a Denis Liulik (7. tř.).
Nápadité
a
vtipné
kostýmy
a rekvizity, tabule přeměněná v kulisy - ano,
divadlo. Třeťáci si společně zdramatizovali
pohádku O šípkové Růžence, čtvrťáci pak
Sněhurku a sedm trpaslíků. Svůj divadelní um
pak předvedli mladším spolužákům, do čtvrté třídy
zavítali na návštěvu i předškoláci s paní učitelkou
Boháčkovou a přípravná třída s paní učitelkou
Starynskou.
Po vystoupení pak ti starší radili mladším,
proč se těšit do školy a proč se jí nebát. Mladší děti
naopak ukázaly, co umí, zazpívaly a zarecitovaly
veršovanou pohádku.
Teď nás čeká příprava Aprílové školy výrobky dětí, ale i společné tvoření s rodiči
pro jarmark. Přijďte se do naší školy 6. dubna
podívat!!!
Renata Jedličková, Dana Lacinová, Hana
Pospíšilová, Kateřina Straková, Jitka Rampáčková
Foto ze stran 4-6: ZŠ a MŠ Rakvice

Všem sponzorům, kteří přispěli
svými dary ke zdárnému
průběhu našeho plesu,
děkujeme.
Žáci 9. třídy

Sabina Šlorová, 2. třída
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Denis Liulic, 7. třída

Jitka Průdková, 4. třída

Veronika Muchová, 4. třída

Z P R A V O D A J

Jakub Šoška, 4. třída

Filip Navrátil, 7. třída

Marika Lukešová, 7. třída
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Masopust ve školce

Foto: MŠ Rakvice
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KLUB DŮCHODCŮ
Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody,
ale krásní staří lidé jsou umělecká díla. Goethe.

Výroční schůze
8. prosince jsme se sešli ve školní jídelně ke své výroční schůzi. Děkujeme vedení školy za pobyt
v jejich jídelně. Naši schůzi navštívila také paní doktorka Studýnková a pan starosta Radek Průdek. Jejich
slov si velice vážíme. Děkujeme zástupcům obce za to, že jsou našemu Klubu příznivě nakloněni
a odsouhlasili navýšení našeho příspěvku. Můžeme si naplánovat zájezd kousek dál za hranice našeho
okresu. Jsme rádi, že se zamýšlí i nad zájmy starších obyvatel a tyto aktivity podporují. Bez jejich pomoci
by to nebylo realizovatelné.
Předsedkyně paní Božena Valová nás seznámila s akcemi, které jsme měly a za které jsme platily
a kolik nás to stálo. Vzpomněli jsme také na členky, které nás v tomto roce opustily, přijali jsme také
členky nové, které se mezi nás přihlásily.
Naše sezení nám zpříjemnily děti z MŠ se svým programem a my jim i paní učitelkám děkujeme.
Pak se losovala bohatá tombola a snad každý odcházel s dárečkem od některého z členů klubu.
Občerstvení bylo podáváno za pomoci paní kuchařky Blanky Sedlákové a našich členek výboru.
Moc děkujeme za koláče paní Nešporové Vlastě, zákusek paní Valouškové Betynce.
Fotodokumentaci nám jako vždy zajišťuje pan L. Ráček a je dokladována v naší kronice,
kterou zapisuje paní Průdková Mirka. Snaží se také vždy naše akce zpestřit nějakým poutavým slovem,
které vždy vystihne naši náladu. S přáním do nového roku jsme se spokojeni rozcházeli.
Za Klub důchodců zapsala Průdková Miroslava
Kouzlo koled, cinkání zvonečků,
šťastné chvíle u rozzářených stromečků

Vánoční výlet
Tak můžeme zhodnotit naše předvánoční radování. První akcí byla návštěva MŠ, kde se naše
členky převtělily do postav Mikuláše, čerta a anděla a obdarovaly děti pamlsky a také dobrým slovem.
V některých případech výchovnými pokyny. Této akce se úspěšně zhostily paní Ondřejova, Pirnusova,
Stehlíkova a Moudrá. Patří jim poděkování.
14. prosince jsme se sešli na autobusové zastávce a odjížděli na zájezd do Bratislavy, na adventní
trhy. Cesta nám uběhla rychle a my se ani nenadáli a už jsme parkovali na nábřeží Dunaje. Odtud jsme
se po skupinkách rozcházeli na dvě náměstí, kde bylo nádherně sestavené tržiště všeho, co k vánočním
trhům patří. Jídlo, pití, pamlsky i různé řemeslné výrobky. Nejeli jsme nakupovat, pouze nasát tu vánoční
atmosféru, která vládne jen o v předvánočním čase a vrcholí v době Vánoc, ale přesto si každý odvážel
něco. Někdo maličkost, jiný krásné zážitky a radost ze společných chvil. Některé světelné efekty byly
velice poutavé. Vraceli jsme se plni dojmů a velice spokojeni.
Děkujeme výboru za dokonalou organizaci zájezdu a všem členům za dochvilnost a příjemnou
náladu.
Zapsala Průdková Miroslava
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Z HISTORIE
Možná si někteří z Vás všimli nově
založené stránky Rakvice kdysi a dnes
na sociální síti Facebook.com. Začínají
se zde hromadit staré fotografie naší obce. Tento
profil vznikl jako pokus o vytvoření zajímavého
portfolia fotografií z Rakvic, které zachycují
různé události, lidi, kteří už nejsou mezi námi,
zajímavosti, nebo Vám umožní na chvilku
zavzpomínat.
Pokud se Vám budou stránky líbit,
zalovte prosím v domácích archivech, věřím,
že každý má doma něco zajímavého, co by stálo
za zveřejnění, mnohdy třeba na fotografiích, kde
jsou zachyceny průvody, můžeme v pozadí vidět
původní ulice, domy, nebo nějaké pozoruhodné
věci. Samozřejmě každý ví, co může zveřejnit, je
to vždy to, co uzná za vhodné, nebo požádá
blízké o svolení, myslím, že u veřejných akcí,
hodů atd. nikomu přidání fotografie vadit
nebude, a rád zavzpomíná. Prohlížení těchto
fotografií se už i u nás doma stalo jednou
ze zábavných činností, kdy nad fotografiemi

diskutujeme a vzpomínáme. Pokud
najdete
doma staré fotografie, můžete je uveřejnit přímo
na facebookových stránkách Rakvice kdysi
a dnes, nejlépe s popiskem, nebo zaslat
na
email:
NecasovaEliska@seznam.cz.
Příspěvky od Vás budeme přidávat
do společného alba, abyste měli větší přehled
při hledání, takže sledujte zároveň příspěvky
uživatelů, a alba, u každého jsou i jiné
komentáře.
Když
se
podaří,
zkusíme
k fotografiím přiřadit časem jména lidí (až dáme
hlavy dohromady), nebo můžete přidat nějaký
příběh, který k dané fotografii máte. Zároveň
děkuji těm, co začínají aktivně přikládat své
příspěvky.
Pokud by chtěl vkládat fotografie i někdo
ze starších občanů, a nedisponuje doma
s patřičným technickým zázemím, může poprosit
někoho
z blízkých
o
nascanování,
nebo fotografie přinést do knihovny, kde jim
se scanem určitě rádi pomůžou.
Eliška Grégerová

Rakvice, Náměstí – nedatováno, přispěl Václav Horáček st.
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Náměstí – nedatováno
Přispěla Klára Hajdová

Z P R A V O D A J

Žně 1931, u domu č. 27
Přispěl Václav Horáček st.

Zapomenutý hrdina - legionář František Štefka
(24. října 1896 – 15. března 1938)
2. čs. jízdní pluk „Sibiřský“
Narodil se 24. října 1896 v Rakvicích č. p. 103. Otec Josef
byl čtvrtláníkem v Rakvicích, tzn. držitel zemědělské půdy o ploše
1/4 lánu (tj. více než cca 4 ha), na které hospodařil, matka Teresie
byla dcerou podsedníka Josefa Lukše z Rakvic. František Štefka
vychodil
5
tříd
obecné
školy
a
do
války
se neoženil.
Dne 24. března 1915 byl František Štefka odveden a 15. dubna 1915 narukoval
k 99. pěšímu pluku. Poté byl převelen k 25. zeměbraneckému pluku s velitelstvím v Kroměříži a jako
jeho příslušník v hodnosti závodčí upadl dne 7. června 1916 do zajetí u města Luck (v dnešní Ukrajině).
Po roce stráveném v Košlakách v Kyjevské guberniise v prosinci 1917 v Borispolu přihlásil do řad
čs. legií a k 1. lednu 1918 byl zařazen k 7. rotě 7. čs. střeleckého pluku „Tatranského“. V srpnu téhož
roku přešel k 1. eskadroně 1. jízdní div. Jana Jiskry z Brandejsa. Poté byl přidělen jako jezdec u 2. čs.
jízdního pluku (existovaly dva čs. jízdní pluky – Jana Jiskry z Brandejsa a Sibiřský. Na rozdíl
od ostatních jednotek měli své charakteristické jezdecké odlišení – červené rajtky a hlavně čepici, tzv.
„poděbradku“). Zde setrval až do konce svého pobytu v Rusku.
Pracovní den u 2. čs. jízdního pluku se podřizoval především starosti o koně. Pro kavaleristy
začínal den v 5:30 budíčkem, v 6:00 dostávali koně seno a vodu, později ještě 1/3 denní dávky ovsa.
Teprve v 7:00 hodin byla připravena pro kavaleristy snídaně, od 7:30 však již bylo čištění koní.
Od 8 hodin do 11 se uskutečňovalo dopolední zaměstnání, od 11:30 tření koní a dávka sena. Poté co kůň
vychladl a zklidnil se, mohl dostat napít vodu. Do 13:00 hodin byla polední pauza na oběd
a předpoledním volnem dostali koně další dávku ovsa. Od 14:00 do 16:00 hodin pak bylo odpolední
zaměstnání. Po návratu dostávali koně další dávku sena a po večeři kavaleristé mohli dát svým koňům,
kteří
mezitím
vychladli,
napít
a
vyčistili
je.
Zároveň
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po příjezdu ze zaměstnání dostávali koně
poslední část ovsa. Během večerního volna
dostali koně zbytek sena a podestlání slámou
na noc. Večerka byla ve 22.00 hodin. Na druhý
den se činnost opakovala s výjimkou neděle,
kdy namísto obvyklých 5 hodin výcviku byly
výcvikové hodiny jen dvě.
Tento výcvik se dělil na výcvik
jednotlivce, výcvik v četě nebo eskadroně
a taktiku v teorii a praxi. Krom předepsaného
počtu hodin pro každou kategorii výcviku
se musela uskutečnit minimálně jedenkrát týdně
vyjížďka do přírody. Výcvik jednotlivce
obsahoval základy ošetřování kopyt zvířete
a jeho nemoci, pravidla sedlání, jízda několika
způsoby, včetně skoku přes překážky. Dále
výcvik sekání šavlí a bodání píkou, zvláštní
důraz byl kladen na fyzickou zdatnost,
gymnastiku jezdce i koně. Součástí byl i pěší
výcvik pro případ nutnosti sesednutí a vedení
bojové činnosti bez koně.
V rámci
volnočasového
prostoru
se nijak nelišili od jiných vojáků. Probíhali tzv.
řízené aktivity velením pluku a pak individuální.
Tak jako každý voják docházeli za děvčaty
nebo si vypili i alkoholické nápoje. Několikrát
se taktéž stalo, že při střetu s ruskou milicí hlásili
falešná jména a bránili jí ve výkonu služby.
Za to byli velitelem pluku často napomínáni
a bylo jim vyhrožováno tresty. Velmi často
v rámci volna se příslušníci pluku věnovali lovu
zvěře, ale i sportovní střelbě.

Z P R A V O D A J
František Štefka byl k 1. dubnu 1920 povýšen
na svobodníka. To se již pluk nacházel
ve Vladivostoku a připravoval se k nalodění
na loď, konkrétně na U.S.A.T. Sherman v rámci
27. transportu domů. Přes Singapur a Terst
dorazil pluk dne 9. července 1920 do Olomouce
a s ním i svobodník František Štefka. 19. ledna
1921 mu byl udělen Válečný kříž. Jeho
legionářské osvědčení mu potvrzuje službu
od prosince roku 1917 do července 1920.
Po návratu do vlasti František Štefka
demobilizoval v prosinci 1920 ve Znojmě,
později pracoval jako úředník na celním úřadu
v Břeclavi. Dne 15. března 1938 se ve svém bytě
zastřelil: „15. března se zastřelil ve svém bytě
František Štefka, ruský legionář. Byl zaměstnán
na celním úřadě v Břeclavi. Několikrát vyprávěl,
že ho trápí výčitky svědomí z války. Jako
legionář zastřelil na stráži jednoho Rusa
a nevěděl, jestli zastřelil nevinného. Jeho otec
a také bratr se také zastřelili.“ Jeho hrob
v Rakvicích byl za Protektorátu Čechy a Morava
předmětem hlášení místní četnické stanice
Okresnímu úřadu v Židlochovicích.
Mgr. František Trávníček

F. Štefka sedí první zleva.
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Ve středu 15. března 2017 proběhlo
na rakvickém hřbitově uctění památky legionáře
Františka Štefky. Tohoto vzpomínkového
shromáždění se zúčastnili představitelé obce
Rakvice, předseda jednoty Československé obce
legionářské Mgr. František Trávníček a nadšenci
z klubu Vojenské historie v kopiích skutečných
uniforem,
jaké
nosili
příslušníci
2. československého jízdního praporu sibiřského.
Stejně jako vloni, ani letos nevzbudila tato akce
mezi rakvickými pozornost. Nelze jim to
ale vyčítat. Málokdo totiž ví, jaké pozoruhodné
osudy se skrývají za na první pohled obyčejnými
jmény, která jsou vytesána do kamene náhrobků
na hřbitově, a kolik našich, dnes už bývalých,
spoluobčanů bylo přímými účastníky bojů obou
světových válek. Je třeba si tyto lidi připomínat
a snažit se, aby neupadli v zapomnění,
protože i díky jejich odvaze a činům dopadly
válečné události tak, jak dopadly.

14
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Knihy z edice o historii Rakvic
V tomto roce vyjde již 4. publikace z edice knih o historii Rakvic, která se tentokrát věnuje
nejslavnějšímu rakvickému rodákovi Eduardu Kornyšlovi. Autorem této publikace je opět pan Miroslav
Vajbar. Kniha o rozsahu 144 stran bude v černobílém provedení a najdete v ní mnoho zajímavých
informací, obrázků, fotografií i dobových dokumentů, se kterými pan Vajbar pracoval. K zakoupení bude
na podatelně obecního úřadu. A zde je malá ochutnávka.
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Stále máte možnost si na podatelně OÚ
zakoupit publikace z edice o Rakvicích:
80 LET RAKVICKÉHO FOTBALU
RAKVICE KDYSI A V ROCE 2011
RAKVICE: ŠKOLNÍ VÝLET 1936
17
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Rozpis utkání SK Rakvice 1932 – JARO 2017
„A“ mužstvo
So 25.3.
Ne 2.4.
So 8.4.
So 15.4.
So 22.4.
Ne 30.4.
So 6.5.
Ne 14.5.
So 20.5.
So 27.5.
So 3.6.
Ne 11.6.
So 17.6.

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
10:30
16:30
10:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Dorost
Dubňany
Lednice
Vyškov „B“
Velká nad Veličkou
Ratíškovice
Velké Pavlovice
Krumvíř
Břeclav „B“
Rohatec
Kyjov
Blatnice
Dražovice
Veselí nad Moravou

Mladší žáci
Ne 9.4.
Ne 16.4.
So 22.4.
Ne 30.4.
So 6.5.
So 13.5.
So 20.5.
So 27.5.
So 3.6.

12:00
10:00
10:30
12:00
10:30
10:30
13:30
10:30

Lednice
Břeclav „B“
Březí
Valtice
VOLNO
Lednice
Břeclav „B“
Březí
Valtice

V
V
D
V
D
D
V
D

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

Ne 9.4.
So 15.4.
So 22.4.
Ne 30.4.
So 6.5.
So 13.5.
So 20.5.
Ne 28.5.
So 3.6.

Kobylí/Vrbice
Hlohovec
Podivín
Krumvíř/Klobouky
VOLNO
14:15
Kobylí/Vrbice
14:15
Hlohovec
14:15
Podivín
14:15 Krumvíř/Klobouky
13:15
13:45
14:15
14:15

V
V
D
V
D
D
V
D

Přípravka
So 8.4.
Ne 16.4.
Ne 23.4.
Ne 30
Ne 7.5.
Po 8.5.
Ne 14.5.
So 20.5.
Ne 28.5.
Ne 4.6.
So 17.6.
So 1.7.

13:00
14:00
10:00
14:15
14:00
9:00
14:00
10:00
14:00
14:00

Podivín
Velké Pavlovice
Zaječí
Moravská Nová Ves
Vrbice
Vrbice
Podivín
Velké Pavlovice
Zaječí
Moravská Nová Ves
Pohárový turnaj Láb
Pohárový turnaj
Rakvice

V
D
V
V
D
V
D
V
D
D
V
D
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KULTURA A KULTURNÍ AKCE
Kalendář kulturních akcí duben – červen 2017
Datum

Název akce

Místo konání

Pořadatel

galerie

knihovna

ZŠ a MŠ Rakvice

ZŠ a MŠ Rakvice

klubovna na OÚ

knihovna

sokolovna

vinaři z Rakvic

sokolovna

Eliška Grégerová

Šutrák

MŠ Rakvice,
Senioři Rakvice,
volejbal Sokolíci

sklepy

vinaři z Rakvic

Trávníky
Trávníky

rybáři
rybáři
Tým Krojového
tvoření
Tým Krojového
tvoření

Duben
1. - 30. 4.
6. 4.
14. 4.
16. 4.
21. 4.
28. 4.
29. 4.
předpoklad
předpoklad

Výstava panenek
v háčkovaných šatech
Velikonoční jarmark
a Den otevřených dveří
Velikonoční tvoření
se Sabišou
Tradiční velikonoční
výstava vín
Divadelní představení
Když se zhasne
Pálení čarodějnic
Den otevřených sklepů
aneb Za vínem do Rakvic
Květen
Rybářské závody
Rybářské závody pro děti

21. 5.

Krojové tvoření

zasedací místnost

28. 5.

Krojové tvoření

zasedací místnost

1. – 30. 6.

Červen
Výstava historických
hraček

10. 6.

Guláše

10. 6.
předpoklad
24. – 26. 6.

Volejbalový turnaj
Letecký den
Hody

Statistika obyvatel v Rakvicích
v roce 2016
narození – 21
úmrtí – 18
přistěhováno – 46
odstěhováno – 40
Počet obyvatel
k 1. 1. 2017 – 2136
(1. 1. 2016 – 2129)
(Zdroj: Matrika obce Rakvice)

galerie

knihovna

reprezentační sklep
Víno Rakvice s.r.o.
sokolovna
letiště u ZD
sokolovna

Víno Rakvice
s.r.o.
volejbalisté
LMK Rakvice
Stárci a chasa

Jako již několik let, tak i letos proběhl
novoroční ohňostroj pod taktovkou pana
Petra Herzána. Děkujeme a všichni
doufejme, že příští rok bude lepší
viditelnost.
Otevírací doba na sběrném dvoře
(od 1. 4. 2017)
STŘEDA 15:00 – 18:00
SOBOTA 8:00 – 15:00
Skládka sutě
STŘEDA 15:00 – 18:00
SOBOTA 8:00 – 12:00
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Přijďte se pobavit na velmi úspěšné divadelní
představení mladých autorů Michaely Doleželové
a Romana Vencla, které Vám přijedou představit herci
z Moravského divadla Olomouc!
Obsazení:
Nina: Michaela Doleželová j. h.
Imelda: Vendula Fialová
Trevor: Vojtěch Lipina
Artur: Roman Vencl
"O úspěšnosti této divadelní komedie svědčí
i úspěch na Mezinárodním festivalu ve městě Slivnitsa,
kde olomoučtí herci zabodovali, a odnesli si cenu
pro nejlepší soubor. "
O čem hra je: Trevor a Nina jsou manželský
pár z vyšší newyorské společnosti. On je prominentní
gynekolog, ona majitelka a šéfkuchařka vyhlášené
italské restaurace. Jejich manželství však nelze
pokládat za ideální. Může za to předmanželská
smlouva, drsnější než pravidla amerického fotbalu: ten
z manželů, který podá návrh na rozvod, přijde
o veškerý majetek, který tak automaticky připadne
tomu druhému. Jsou Vánoce a Trevor s Ninou pořádají
svůj tradiční večírek. Jedinými pozvanými hosty jsou poněkud výstřední manželé Imelda a Artur.
Na první pohled by se mohlo zdát, že půjde o dost nudnou párty, jenže to by ona předmanželská smlouva
nesměla obsahovat maličký dodatek: ten z manželů, který prokáže tomu druhému nevěru, může požádat
o rozvod a získá všechen majetek. Vánoční večírek se tak promění v rozvodové bitevní pole.
Věřím, že se budete bavit od začátku do konce :-)
Eliška Grégerová
Vínko bílé, červené
Nalévají vína švarné děvčice,
dary, které daly naše vinice.
To červené vínko líce vybarví
a bílé vínečko naši krev rozproudí.
Připijme si spolu, přátelé, mojí,
ať se vždycky sejdeme, rádi a zdraví.
Ať naše vínko všem jen radost dělá,
ať naše vinice zas hrozny dobré má.
To naše vínečko v skleněném
pohárku,
probudí často nějakou vzpomínku.
S lahodným vínkem dobře se posedí,
každý rád ve sklípku slovečko
prohodí.
Miroslava Průdková
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Po krojovém plese přišel čas, kdy skončilo naše
stárkovské období. Štafetu pro další rok jsme předali
novým stárkům Radku Vajbarovi s Nikolou Buzrlovou
a Milanu Horáčkovi s Jitkou Rampáčkovou. Chtěli
bychom poděkovat všem, kteří nám tento rok pomáhali
a stáli při nás. Poděkovat bychom chtěli také všem
sponzorům,
kteří
nás
podpořili
jak
vínem
na hody, tak dary do tomboly na krojový ples,
a nakonec všem lidem, kteří se přišli pobavit
na námi pořádané akce.
Novým stárkům přejeme, aby se jim vše
vydařilo podle jejich představ. A protože stárkování
přináší i hodně starostí, aby si hlavně nezapomněli
všechny akce užít a případné problémy řešili
s nadhledem! :)
Za stárky Martina Lískovcová

Z knihovny...
Ve dnech 1. a 2. února 2017 proběhla v obecní knihovně akce pro děti s názvem
Za hezké vysvědčení hezký dárek. Na děti, které přinesly ukázat své pololetní vysvědčení
a zároveň splnily jednoduchý úkol, čekal dárek. Vybírat mohly z bublifuku, plyšového zvířátka, přívěsku
na klíče, ale nejvíce u školáků zabodovala modelovací hmota. Celkem se přišlo pochlubit vysvědčením
zhruba 40 dětí z 1. až 6. třídy naší základní školy a je nutno zmínit, že velká většina školáků si odměnu za
své půlroční snažení opravdu zasloužila.
V měsíci prosinci započala rekonstrukce dětského oddělení obecní knihovny. Ti z Vás, kteří naši
knihovnu navštěvují pravidelně, mohou potvrdit, že tato akce byla opravdu nezbytná. Podařilo
se vymalovat, položit novou podlahu a hlavně vyměnit stávající regály na knihy za nové, pevné a větší.
Jediné, co zbývá „doladit“, je obměna některých nevyhovujících a zastaralých knih pro děti a mládež.
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Tato změna však chvíli potrvá. Jen za první čtvrtletí bylo doplněno našim malým čtenářům na 80 nových
knih. Knihovna průběžně zajišťuje nové knihy, spolupracuje s břeclavskou knihovnou při jejich nákupech
a i nadále využívá výměnného fondu, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.

V pátek 17. 3. 2017 proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu beseda na téma Příběh Titaniku.
Touto besedou nás provedla Bc. Dana Šimková, která se Titanikem a vším, co s ním souvisí, zabývá
skoro 20 let. Během svého vyprávění nás seznámila se známými i méně známými fakty, promítala dobové
záběry i fotografie této slavné lodi a ukázky z nejslavnějšího filmového zpracování Titaniku, na kterých
ukazovala vystřižené záběry, nepřesnosti, skutečné pasažéry či pojmenovala některé „anonymní“ postavy
filmu. Ve druhé polovině svého vyprávění se zaměřila na osudy skutečných cestujících, jejichž jména
jsme měli na obdržených palubních lístcích. I když celá beseda trvala 3 hodiny, věřím, že jí to na
atraktivitě neubralo. (TP)

PROSBA
V obecní galerii proběhne výstava historických hraček, kterou organizuje obecní knihovna
ve spolupráci s Muzeem hraček v Lednici. Chtěli bychom poprosit ty z Vás, kteří máte doma
staré hračky (po rodičích, prarodičích) nebo ty, které jsou uvedeny na obrázcích, o jejich
zapůjčení na tuto výstavu. Doplní tak exponáty, které budou přivezeny z lednického muzea.
Přinést je můžete do knihovny do 19. května 2017. Všechny zapůjčené hračky Vám budou
po ukončení výstavy v pořádku vráceny.
Děkuji Tereza Průdková
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Stárci a chasa Rakvice budou v sobotu
8. 4. 2017 pořádat sběr papíru
a železného šrotu. Prosíme občany,
aby papír a železo shromažďovali
a v den sběru vše nachystali před své
domy. Těžké věci pomůžeme vynést.
Předem děkují stárci a chasa
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Zveme vás
na květnové krojové
besedy. Přijďte
se dozvědět něco více
o našem kroji. Budeme
rádi, když přijdete
i vy, kteří máte
zkušenosti
s přípravou i oblékáním
do kroje
a podělíte s námi
o vaše zkušenosti.

Foto na titulní straně: Profimedia.cz,
dostupné z: http://hobby.blesk.cz/clanek/hobby-jak-na-to/193545/velikonocni-venec-vyrobite-sami-snadno.html
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