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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
letošní nebývale horké a suché léto skončilo. Patrně nebudu sám, komu to pro tentokrát příliš vadit nebude.
Při teplotách, které se ještě nedávno snažily zničit nejen teploměr, se mně najednou podoba sychravého
podzimního dne nezdála být až tolik nepříjemná.
Představa propršeného týdne vzhledem ke stavu vody ve studni pak byla přímo blahodárná.
Je velmi pravděpodobné, že nejpozději do konce ledna opět změním svůj názor a
v netrpělivém očekávání prvního jarního slunce přírodě zase odpustím. Musím.
Protože dokud nám nesahá na naše životy a zdraví, nebere nám ve velkém z polí
a vinohradů úrodu, neničí naše obydlí, tak nejde o nic jiného než o pouhý projev
věčně nespokojeného člověka. I ten hodový útěk před bouřkou už dnes vůbec nic
neznamená.
V objektu Medo na Náměstí proběhly rozsáhlé úpravy. Nový nájemce přeměnil bývalou prodejnu
na občerstvení s teplou i studenou kuchyní. Otevření dlouho očekávané a v obci tolik chybějící provozovny už
závisí pouze na získání posledních razítek a podpisů na nezbytných povoleních.
Společnost RWE GasNet oznámila odložení kompletní rekonstrukce své plynové regulační stanice v ulici Luční
o jeden rok. Plánovaná stavba chodníku v této ulici se uskuteční v původním termínu, tedy na podzim
letošního roku.
V obci proběhla aktualizace dopravního značení. Změny nastaly zejména kolem luže, tedy v ulicích Luční,
Krátká, kde došlo ke snížení nejvyšší povolené rychlosti.
Z komunikace podél základní školy a školky se stala obytná zóna. Od provedených úprav si slibuji větší
bezpečnost především pro děti, které se v této části obce během školního roku pohybují a také zmírnění
dopadů těžké dopravy na okolí.

Nově se také nesmí zastavit a stát podél Šutráku. Parkovat lze na k tomu určeném parkovišti, vzdálenému jen
několik metrů od silnice. Ukázalo se však, že ne všichni tuto zdánlivě jednoduchou záležitost úplně pochopili
a parkují svoje auta u krajnice vozovky dál. Proto jsem požádal Policii o zvýšený dohled nad dodržováním
závazných pravidel nejen u Šutráku ale také na příjezdových cestách do Jezer.
Začalo období vinobraní. Rakvice se opět změnily ve válečnou zónu. Protivníkem je špaček a my na něj
míříme dělem. Zatím pouze plynovým. Nevím, koho ty děla obtěžují víc. Zda ty špačky nebo nás všechny
ostatní.
Nevím, jestli přibývá špačků stejně rychle, jako přibývá plynových děl. Chápu, že se vinaři snaží uchránit si
úrodu před přemnoženým ptactvem. Přes den se stovky výbuchů dají nějak snést. Ty celonoční ale tolerovat
nelze. Několik ignorantů, kteří na svá děla buďto zapomněli, nebo je jim zatěžko je každý večer vypnout,
anebo je jim to prostě jedno, svým jednáním znepříjemňují život nám všem.
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SLOVO STAROSTY
I vinařům, kteří si své povinnosti dokáží plnit. Nezodpovědné chování některých jedinců totiž poškozuje
také je. Lamentovat nad tímto nešvarem už dále nemá cenu. Upozorňovat a žádat jak je vidět, tedy lépe
řečeno slyšet, nestačí. Ani večerní hlídky, během kterých jsme děla dohledávali a vypínali, nejsou úplně
nejlepším řešením. V souladu s platnou obecní vyhláškou budou příští rok všichni provozovatelé děl muset
oznámit jejich polohu. Pak je bude snadnější dohledat a postihnout ty, kteří nedokáží zajistit jejich včasné
vypnutí.
Podzim se ujal vlády nad posledním čtvrtletím letošního roku nečekaně rychle.

Vydatný déšť, který jsme od hodů tak prosebně vyhlíželi, dnes jen komplikuje a znepříjemňuje vinobraní.
Babí léto ale určitě ještě přijde. A já vám všem přeji, ať si ho užijete se vším, co k němu patří.

Radek Průdek.

Rozšíření cesty v ulici Hřbitovní
Jak jste si mnozí všimli, tak na přelomu srpna a září byly vybudovány rozšířené výhybné plochy se

sníženým obrubníkem v ulici Hřbitovní. Dost často se totiž docházelo ke kuriózním situacím,
kdy se u hřbitova na úzké cestě potkali v protisměru dva řidiči zemědělských strojů.
Vznikl tak problém, jak se bezpečně vyhnout. Nezřídka musel řidič jedoucí do vinohradů couvat až ke
hřbitovu, aby dal přednost protijedoucímu řidiči. Proto i na váš podnět jsme se rozhodli, tyto výhybné
plochy zrealizovat ještě před zahájením letošního vinobraní. Ještě než jsme stihli tuto akci dokončit,
tak jsme již registrovali odstavená osobní auta přímo před vchodem na hřbitov.
Proto vás tímto žádáme, neparkujte na těchto plochách v ulici Hřbitovní, které mají primárně sloužit
jako výhybny pro zemědělské stroje a také jako chodníky.
Parkovací plochy pro návštěvníky hřbitova jsou stále v dostatečném množství po pravé straně hřbitova.
Děkujeme.
David Foldyna, místostarosta
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OPRAVY, REKONSTRUKCE
Rekonstrukce nebytových prostor na Náměstí

OPRAVY, REKONSTRUKCE
Parkoviště
Nově zbudované parkoviště před
„šutrákem“ slouží návštěvníkům
restaurace, penzionu, koupaliště
i rybářům.
Nyní je v tomto místě provoz
vozidel plynulejší a bezpečnější.

Rozšíření vozovky v ulici Hřbitovní

Nová dopravní značení v obci
V obci došlo k úpravě v
dopravním značení.
Upozorňujeme na změny v
rychlostech, přednostech v
jízdě apod.
ulice Luční

Poplatky za nájem hrobového místa na místním hřbitově.
Poplatek za nájem hrobového místa končí koncem roku 2017. Nové poplatky se budou schvalovat
zastupitelstvem 22.10. 2017 a splatné budou v roce 2018. O výši a platbě poplatku Vás budeme
informovat začátkem roku 2018. Nové hrobové smlouvy budou sepsány s těmi, u kterých vyprší
platnost smlouvy nebo došlo ke změně nájemce hrobového místa.
Dále bychom Vás chtěli upozornit na již „věčné téma“ - nepořádek mezi náhrobky. Určitě to
neposkytuje žádný pěkný pohled cizím návštěvníkům místního hřbitova, ani nám samotným občanům,
kteří dnes a denně na místní hřbitov zavítáme. Proto všechny nájemce hrobových míst žádáme, aby do
22.října 2017 tento nepořádek odstranili. V následujícím týdnu proběhne pracovníky obecního úřadu
kontrola a neuklizená místa budou vyklizena. Tato kontrola se bude provádět každého čtvrt roku. Vždyť
nemusíme mít smetiště na každém konci vesnice.

Vytrhaná lebeda, vinohrad a kolky z vinohradu.
Takhle vypadá kontejner za hřbitovem určený na úklid a odpad ze hřbitova. Jsou mezi námi
stále občané, kterým je zatěžko si svůj odpad uklidit na patřičné místo (sběrný dvůr). Svou
pohodlností a leností přidělávají práci jiným, aniž by si uvědomili, že tento vývoz kontejneru
zaplatí všichni občané.

Postřehy z obce
Jsou dny, kdy se vám moc nedaří, kdy máte dojem, že nic nefunguje,
nevyhovuje počasí, systém, vláda, vedení obce.
Sledovat zastupitele při práci na veřejných zasedání není populární,
většinou je navštěvuje jen pár lidí, zpravidla se opakují stejné tváře.
Zastupitelé by měli vědět a zajímat se, o zájmy a názory občanů. To by
museli žít v obci a zajímat se o dění v ní, a proto až půjdete k volbám,
zvažte, komu dáte svůj hlas.
Určitě odradil a pobouřil slib, že se vybuduje domov důchodců a smuteční
obřadní síň. Sbíraly se podpisy, pozemky se vykoupily a toť vše, slibychyby. Žije zde dost starších a osamělých občanů, kteří by to přivítali.
Máme sice vybudované chodníky /i když většinou pro parkování aut/,
hřiště pro děti, upravený hřbitov, upravené domy a předzahrádky, což
turisti hodnotí kladně. Jen si stěžují, že tu není zařízení na celodenní
kulturní občerstvení.

Mezi lidmi se proslýchá, že se bude na Šutráku stavět hráz. Část pro koupání, část pro ryby.
Já jen doufám, že to tak není, koupe se dva měsíce v roce a nikdy koupajícím ryby nevadily.
A na druhou stranu by se rybáři mohli starat o okolí rybníka, jsou tam proschlé stromy a
nepořádek. Za nemalé finanční prostředky se zřídilo parkoviště pro rybáře, za celý týden
tam stálo 8 aut, a u silnice 19. Parkoviště je u dětského hřiště, těch pár kroků od auta by
nikomu neuškodilo.
Velmi bouřlivou reakci vzbudilo kulturní dění v Sokolovně. Dokonce se sbíraly podpisy na
petici od lidí, kterým vadí kulturní akce. Za mého mládí jsme na hody chodili na Dolní konec.
Atrakce byly přímo před oky domů, a nikomu to nevadilo, nikdo si nikdy nestěžoval.
Takovou sokolovnu s upraveným venkovním areálem má v okolí málokterá obec.
V dřívějších dobách se na hody vyhrávalo do tří i do čtyř hodin, hodovníci cestou domů
prozpěvovali, a nikomu to nevadilo.
No budeme mít sokolovnu jen na podívání a údržbu.
Neuvirtová
Příspěvek uveřejněn v původním znění autora
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Historie, příspěvky občanů, střípky doby
Škola a dětství
Řada desetiletí uplynula od dob našeho dětství, za okupace a letech po válce.
Byla to doba, kdy se nežilo lehce, vše bylo na lístky. Potraviny, oblečení a mnoho dalšího nezbytného k holému životu. Velmi se šetřilo.
Nosily se dřeváčky, oděvy se přešívaly, svetry páraly a znovu pletly. Vše se nosilo do úplného roztrhání.
Ve škole jsme používali tabulky z břidlice. A těch polámaných kamínků…..
Od jara do podzimu jsme chtěli chodit bosky. Žadonili jsme, kdy už bychom mohli odložit boty. Jen neradi jsme je na podzim zase obouvali.
Jak jsme doma udělali, co nám bylo nařízené, už jsme byli venku. Podnikali jsme různé dobrodružné výpravy. Na mnoha místech byly plácky,
kde jsme se vyřádili. Hráli jsme fotbal s hadrákem, hlavičkou hru na mite – skákanou a hlavně hazard- kuličky.
To byla velká vášeň.
Bokem dolní školy byla zídka s plotem, podél ní byly kroužením podpatku vyryty řady důlků. Menší hry na 10 kuliček a větší až na 20 kuliček pro
opravdové hazardéry. U nich bylo nejvíc přihlížejících kibiců. Hry se mohl zúčastnit i ten, který nic neměl. Půjčil si 2 kuličky, dal je do hry a
vyhrál 4. Dvě vrátil a s dvěma již vlastními se pustil do další hry. Mnohdy získal velkou výhru, nebo i úplný bankrot. Já sám jsem uprosil otce,
aby mi něco kuliček ve spolku koupil, už jsem byl na dně. Kuličky byly v obchodě ve velké sklenici. Krásné, lesklé, barevné….

Nejvíc jsme se těšili na prázdniny. To bylo zážitků… I přesto, že bylo hodně práce doma a na polích. Vůbec nejdelší prázdniny byly v roce 1945.
Chodili jsme do druhé třídy. Jak začalo předjaří, byl konec vyučování. Jednoho dne se obcí nad kostelem přehnaly stíhačky asi z doprovodu
bombardérů a spustily se směrem k podivínskému nádraží s palbou. Ihned skončilo vyučování a mazali jsme domů. Nevyučovalo se až do
skončení války, ale to už byly pomalu prázdniny. To bylo něco…
V Rakvicích byly v mnoha domech části rudé armády. U nás byli spojaři, u sousedů zbrojíři
a v jiných domech další skupiny. To bylo dobrodružství pro nás kluky……
Neustále jsme se mezi nimi motali. U nás byl jeden voják, který měl za úkol všechny
ostatní stříhat dohola strojkem.
Já jsem měl světlé delší vlasy, které se krásně stáčely do prstýnků, jako andělíček. Ten
voják chtěl udělat mojí matce radost (pomáhala totiž pro vojáky vařit v kotlech jídlo),
tak mě dokonale ostříhal dohola a hrdě mě předvedl v očekávání díků… Matku málem
museli křísit…

Sýpka a hever
Velké dobrodružství nás teprve čekalo…
Měl jsem kamaráda, spolužáka. Dokonce stejného jména jako já. Tvořili jsme nerozlučnou dvojici ve všem dobrém i ostatním, tedy
lumpárnách, což mnohdy vyneslo výprask.
Na záhumní cestě (dnes je to Hřbitovní ulice), stálo několik rozbitých nepojízdných německých pásových transportérů.
Byly ve světlé pískové barvě, možná původně pro Afrika-Korps. S kamarádem jsme je prolézali.
Co se dalo vypakovat, bylo již pryč. Ale přece jen jsme měli úspěch, když se nám z nich podařilo vymontovat tzv. hydraulickou panenkuhever i s příslušnou tyčkou. Byl pro nás nesmírně těžký, ale nevzdali jsme to a společně jsme hever dosmýčili do kamarádova dvora
a dosupěli s ním na jejich sýpku.
To bylo naše báječné útočiště. Bylo tam všechno možné, od chomoutů po
nářadí, různé krámy ale také naše poklady. Hlavně starý gramofon
s troubou na kliku a dvě desky. Jedna byla „Politika při pivě“ a „Já mám
deset kanárů“. Pouštěli jsme si je strašně rádi.
Největším pokladem byl samozřejmě ten hever.
Tušili jsme jeho sílu.
Po delším laborování jsme došli na to, jak funguje, jak se pumpuje pákou.
Píst se zvedal a povolením páčky klesal- nádhera!
Teď to jen nějak vyzkoušet. Napadlo nás vyzkoušet ho na místě. Nakonec
jsme objevili možnost. Pod podsadnicí vazby sýpky byl v jednom místě
prostor pro hever. Nacpali jsme hever tam a zkusili. Zabral! Bohužel.
Pumpování šlo docela lehce a abychom se nehádali, u pumpování jsme se
střídali. Každý 10x pumpoval a druhý poctivě počítal.

To nebyla sýpka, ale něco jako budhistický chrám s mohutně
zvednutým okrajem střechy, úplná čínská pagoda!
Následoval strýcův bleskový šturm po schodech na sýpku a začal
nás honit.
V pudu sebezáchovy jsme místo po schodech rovnou skočili ze
vchodu do sýpky na turkynisko, kterým byl zakryt řízkový důl. Bylo
to už dost shnilé a řízky již smrděly. Nakonec nás z řízků vytáhli, ale
byli jsme tak zaneřádění, že jsme z toho vyšli bez úhony.

Našim úsilím byla značná část střechy vypantovaná z všelijakých
dlabů, hambálků a vzpěr. Museli se sehnat chlapi spolu s panem
Jánoškem, zkušeným tesařem,
dali střechu do pořádku.
Hever jsme pozbyli, co se dalo dělat.
Kamarádův otec se rád procházel po čistě zameteném dvoře.
Nějak jsme to oželeli, tak už to
Byla sobota odpoledne, dobytek byl opatřený, krávy spokojeně v životě chodí.
chroupaly žrádlo.
Tož tak.
Ve svátečním v napulírovaných holinkách se chystali do hospody.
FKL
Idyla. Zálibně ještě přehlédli svůj dvůr. Strýc byli pečlivý, až vzorný
hospodář.
Vtom sjela z části střechy křidlice a rozpleskla se o dlažbu dvora. Strýc,
podle vyjádření tetičky, prohlásili: „Jářku, co je?“ Zakrátko pleskla na
dvůr další křidlice.
Stýc: „No, musím zavolat Filovi, ať se na to podívá“.
Než letěla na dvůr další křidlice, strýc už balancovali na okraji hnojiska a Z vyprávění zaznamenala INed
co viděli, jim zvedlo adrenalin.
.
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Žně kdysi a dnes…
Mlácení obilí na trávníkách za bývalým hřištěm. Srpen 1938.
Kdysi namáhavá práce celých rodin, kdy v čase žní musely pomáhat i děti.
Ale přesto se zábavou, jak dokazují i fotografie, které poskytla paní Polášková Helena.
Mlátička na elektromotor pracovala od rána do soumraku nejdříve pro rodiny, pak putovala po větších
hospodářstvích.

Svatá Markyta hodila srp do žita….
Letní pranostika k 13.7. nám říká, že se počasí ke žním může
měnit.
Vedra urychlují sklizeň a žně začínají často již v červenci

1. srpen 1938
Mlátičku obsluhuje Vilém Janoušek
Děvčata: ohlíží se Hilda Blažková, uprostřed Julča Průdková- Rozsypalová,
třetí Blažková Svata.
Chlapec je Drobílek Jan, po válce žil v Přítlukách. Za mlátičkou Biza Matěj.

Na snímku lány u tří lip
v polovině července.
Čas žní přichází dříve.
Kdysi přijížděly do Rakvic
kombajny i ze Slovenska,
aby pomohly při žních.
Slavily se dožínky.

Dnes už děti při žních pomáhat nemusí. Jsou pro ně jen zajímavou podívanou.
Na snímku A. Juráková a V. Šabata
Foto: Janoušková Petra
Besedování před domem.
Tetičky, děkujeme za milou
vzpomínku na časy, kdy bylo
scházení sousedů na ulici
běžné.
Přejeme Vám příjemné
posezení.

V posledních letech nás trápí sucho. Dřív bylo vody dost i tam,
kde jsme ji nechtěli..
Na snímku záplavy na Dolním konci v roce 1941.
Rozpoznat je Ulička III.
Foto: Polášková Helena

Pamětnice
V. Hégrová a V. Lukešová
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TURISTIKA, VINAŘSTVÍ
Rakvice, křižovatka turistických stezek
Za vínem
Trojúhelníkové náměstí Rakvic a trojúhelník u Sokolovny leží na „křižovatkách „ cyklistických cest a nabízejí řešení pro rozvoj turistického ruchu.

Posezení pod lipou

Odpočinkové zákoutí před radnicí

Průhled lisem

Rakvická vinařství jsou vyhledávaná turisty z celé republiky.
Velké množství vinařských firem v obci je důkazem , že je možno obstát i ve velké konkurenci Jižní Moravy.
Obci se daří zachovat svoji tvář, kterou si po staletí budovala. Rozvoj turistiky a vinařství je jedna z velkých výzev i do budoucnosti…

Lis z roku 1766

Jako poutače sklepů nebo vinařství slouží předměty výroby vína.
Bečky pro odložení sklenky, nebo prastaré mohutné lisy, pergoly z révy jsou to,
co okamžitě citlivě turistu upozorní na otevřený sklep nebo vinařství.
Protože byly neustále používány, nemají punc podbízivosti ve snaze být „historické“.
Prostě sem patří…

Pozdní léto - cesta k mysliveckému posedu a vinicím „v Krátkým“.

Ned

Podzimní „Grefty“
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TURISTIKA, VINAŘSTVÍ
Poohlédnutí vinaře za dvěma třetinami vinařského roku, které právě přechází
do finální části, a tou je sklizeň.
Těchto pár řádku je pouze rekapitulace toho, co proběhlo a toho, co
očekáváme a budeme muset řešit, když nám počasí a matka příroda budou
nakloněny v tomto finále.
Jaro, které nastoupilo jak se sluší a patří, nám ukázalo i odvrácenou tvář.
Dva mrazíky následující po sobě počátkem dubna v některých lokalitách
zredukovaly sklizeň o desítky procent. Někdy se říká, že příroda ukazuje, kde se
má vinice pěstovat. Tentokrát mrzlo ale i tam, kde teorie nemá vysvětlení. Toto
poškození je projevem snížení zatížení keřů, ale také pozdním dozráváním
v důsledku různě rašících podoček.
Dalším faktorem, který ovlivnil průběh dozrávání bylo opakující se veliké sucho
v průběhu celého tohoto období. Doba, kdy vinobraní probíhalo až v říjnu,
bude přesunuta do měsíce září. Hlavně u bílých odrůd.
Důvodem je dřívější dozrávání a s tím spojené chemické pochody
v bobulích, které ovlivňují budoucí produkt – víno.
U červených odrůd je situace jiná. Hlavně v přeměně kyselin a cukrech
v bobulích, kde delší doba zrání bude prospěšnější. Je samozřejmostí, že
kvalita rakvických vinařů zaručuje kvalitní zpracování a tím i vytvoření těch
nejlepších produktů, kterými se budeme prezentovat v průběhu příštího roku a
také dalších let.
Všem velkým i malým vinařům, kteří se připravují na nové a každým rokem jiné
zápolení ve vinicích i sklepech přeji hodně pevných nervů, trpělivosti a
štěstí. Přeji nám také hodně kvalitních vín, které nás vinaře a Moraváky
reprezentují na tuzemském trhu.
Na zdraví. Morava je pouze jedna.
Zdeněk Klíma

Akvarel: Fragment plakátu L. Dočkalík

Fejeton
_________________________________________
Špačci
Hejna špačků by ráda sklidila úrodu za nás,
a tak s koncem léta jsou vinohrady vyšňořeny lesklými
šňůrkami, větrníky z pet lahví, cédéčky, záclonami a i
strašáky v podvlikačkách.
Špačky plaší alarmy ve vinohradech, k tomu se obcí
rozléhají rány.
Tak nemají mlsní špačci šanci ukrást jediný hrozen.
Z takové hrůzy musí mít noční můru.
A tak – špačci, máte smůlu, burčák si nedáte!
Běžte si na bezinky!
My si dáme burčák, bez vás….
INed

Vinobraní je oslavou práce vinaře, pracnost
pěstování vína známe všichni.
Rakvice ožívají hrkotem traktorů.
Každý se snaží co nejdříve
dostat úrodu domů, do sklepa.
Nastává čas zdraví prospěšného burčáku,
plného vitamínů a minerálů. Tak si burčák
užijme do sytosti - na zdraví…
INed

kresba: František Zach

Po vinobraní a burčáku nás čekají další akce vinařů,
ochutnání mladých vín a vína svatomartinská.

koláž- sklepy v Rakvicích, INed
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RAKVICKÁ NECKYÁDA
5.srpna jsme se sešli na rakvickém Šutráku, kde probíhala „Rakvická neckyáda“. My, co jsme
celou akci vymysleli a zorganizovali jsme se sešli už v 7.30, abychom všechno nachystali a
doladili nějaké organizační věci. A že toho nebylo málo. Nafouknout skákací hrad, který byl pro
všechny děti zadarmo. Nachystat šlapadlo, které sloužilo k soutěžení, ale také k pobavení
všech. Vytyčit trasu pro plavidla, to znamenalo, připevnit bojky na vodu a hlavně zprovoznit
náš ponton, který v závodě sloužil jako občerstvovací a zároveň zachraňující stanice. Nachystat
stoly a lavice, hudbu, mikrofon a mohlo se začít. Vůbec jsme nevěděli do čeho jdeme, protože
akce takového rázu se tady ještě nikdy nekonala, ale byli jsme rozhodnutí si to užít a hlavně
nezklamat všechny, kteří přijdou. A tak začala akce
Nejdříve soutěžily děti, které nabíraly vodu z Šutráku malými kýblíky a přelévaly je do velkých kbelíků.
Samozřejmě na čas a množství vody. Všichni dostali nějakou sladkou odměnu a ti nejlepší ještě nějaké
malé dárky. Potom jsme se přesunuli před restauraci a začala soutěž v běhu, malý jenom tak,
větší s ploutvemi. Každý měl svůj styl a tak jsme mohli vidět různé běžecké styly. Opět to bylo za nějakou tu odměnu. A aby
rodiče jen tak nezaháleli, začala rodinná soutěž na šlapadlech. Dva dospělí a nejméně dvě děti museli co nejrychleji zajet
vytyčenou trasu. Potom přišli na řadu „dospělácké“ hry. Jako první běžely ženy s prázdným pivním sudem na čas, po nich
muži s plným pivním sudem. Pak přišlo na řadu kdo nejdřív vypije pivo, ženy malé, muži velké. Všichni vítězové dostali
odměny. Jen je škoda, že se nepřidalo víc soutěžících.
Mezitím, co jsme soutěžili se přihlašovaly plavidla. Vrchní zapisovatel všechny důkladně vyzpovídal, aby mohl dát vědět
divákům co nejvíc informací, ať už o plavidle nebo o posádce. Ve 14.00 hodin začal hlavní program celé akce. Přihlásilo se
sedm plavidel a náš zapisovatel je všechny důkladně představil a vysvětlil všem, ne jenom závodníkům, ale také divákům,
kterých se sešlo docela dost, o co v závodě jde. Že není důležité být první, ale hlavně doplavat a ve zdraví. Myslím si, že jsme
se bavili jak my na břehu, tak také posádky na vodě. A kdo vyhrál? To vlastně ani tak není důležité, protože vítězi byli všichni.
A určitě jim patří velký dík od nás pořadatelů. Tímto také bychom chtěli poděkovat rakvickým hasičům za dozor na vodě.
No a abychom si zkrátili čekání na další naplánovanou akci, vymysleli jsme si pro všechny takovou sranda tombolu. Za malý
příspěvek si mohli všichni koupit losy a pak už se losovaly ceny. Byly mezi nimi například auto, letecký zájezd na Maltu pro
dva s odletem z Brna, myčka, pračka se sušičkou, výlet do ZOO, atd. Doufám, že jste pochopili, že všechny ceny byly jen a jen
na zasmání, a myslím si, že jsme se u toho zasmáli ažaž.

V 18.00 hodin přijeli hasiči z Bulhar a Přítluk a vytvořili pro všechny nádhernou pěnu, ve které si to užívaly
hlavně děti, ale i dospělí, za což hasičům děkujeme.
Večer nás roztancovala skupina Decolt Music a i když jsme byli unavení, taneček jsme si neodpustili. Jenom
doufám, že jsme moc nerušili noční klid a jestli jo, tak se všem moc omlouváme.
Na konec mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří se na akci podíleli. Hlavně všem organizátorům, ale také
Obci Rakvice, že nám zapůjčila stoly a lavice, MIKRU za věnované hračky pro děti, všem vinařům, kteří nám
věnovali víno. A co říct na závěr? Doufám, že se vám akce líbila a snad za rok nashledanou.
Za celý tým organizátorů M.B.

Oddíl stolního tenisu

STOLNÍ TENIS

V měsíci září startuje nový ročník mistrovských zápasů ve stolním tenisu a naše mužstva budou hrát v těchto soutěžích:
A mužstvo krajskou soutěž II. tř. C se soupeři: TJ Jevišovka-Drnholec B, TJ Slovan Hodonín A, SK Baník Ratíškovice A, SKST Rohatec A, TJ Agrotec
Hustopeče C, TJ Jiskra Strážnice C, TJ Vracov C, SKST Mart Hodonín Stavoimpex F, TJ Sokol Hodonín A, TJ Sokol Kobylí B, TJ Sokol Klobouky u Brna A.
B mužstvo OP 2. tř. se soupeři: SK Boleradice 1935 A, MSK Břeclav A, TJ SPORT Němčičky B, TJ Sokol Perná A, SPIN Lednice B, SPIN Lednice C, TJ Sokol
Šakvice A, Sokol Velké Němčice B, STP Mikulov B, TJ Sokol Brumovice B, TJ Sokol Velké Hostěrádky A.
C mužstvo OP 3. tř. se soupeři: Sokol Velké Němčice C, TJ Sokol Pouzdřany A, TJ Sokol Vranovice B,
TJ SPORT Němčičky C, TJ Sokol Perná B, TJ Sokol Kobylí D, Orel Šitbořice B, SPIN Lednice D, TJ Jevišovka-Drnholec C,
STP Mikulov C, Sportovní klub Zaječí A.
OP dorostu se soupeři: TJ Sokol Kobylí , Sportovní klub Zaječí, TJ Sokol Pouzdřany, TJ Sokol Vranovice, MSK Břeclav,
TJ Sokol Klobouky u Brna, TJ SPORT Němčičky, TJ Jevišovka-Drnholec, TJ Sokol Lanžhot.
Příznivci stolního tenisu mohou průběžné stavy, tabulky a rozpisy utkání najít na adrese stis.ping-pong.cz,
nebo na adrese jmsst.stolnitenis.net.
V. Vala

Dne 17.9.2017 oslavil významné životní jubileum dlouholetý hráč stolního tenisu
pan ing. Jaroslav Vala, který se zasloužil o obnovu stolního tenisu v Rakvicích.
K tomuto jubileu 70 let mu přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a brzký
návrat k zeleným stolům.
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SK RAKVICE 1932
Během letní přestávky se na našem hřišti konalo několik akcí. Ve středu
28.6. se odehrálo přátelské utkání SK Sigma Olomouc – FC Spartak Trnava.
Šťastnější byli fotbalisté z Trnavy, kteří vyhráli 3:1.
O týden později 5.7. Trnava na našem hřišti přivítala borce z FC Zbrojovky
Brna a opět vyhrála, tentokrát 3 : 2. Naši nejmladší fotbalisté si
vyzkoušeli, jaké to je nastupovat s ligovými hráči. Určitě to byl jak pro ně,
tak pro rodiče, velký zážitek. Obě utkání měla slušnou diváckou kulisu.
Fanoušci byli jak z řad Trnavy, tak také Olomouce nebo Zbrojovky.

Co se týče domácích mužstev, tak jak jste již určitě někteří
z vás zaregistrovali, nastaly určité změny, co se týče týmů. „A“
mužstvo je beze změn, hraje I.A třídu Jihomoravského kraje a
nadále trénuje Aleš Krůza. Po několika letech se obnovilo „B“
mužstvo, které bude hrávat IV. třídu okresního přeboru.
Trenérem bude Víťa Valenta s pomocí Romana Průdka.
Dorost jsme do soutěží nepřihlásili.
Dále budeme mít starší žáky – trenérem je Zdeněk Průdek,
mladší žáky – trenérem je Mira Zelinka, starší přípravku –
trenérem je Zdeněk Nasadil a mladší přípravku – trenérem je
Jirka Trávníček spolu s Martinem Průdkem. Tímto bychom vás
chtěli všechny pozvat na zápasy, ať už těch nejmladších nebo
žáků nebo „B“ mužstva nebo „A“ mužstva.
26.7.- 27.7.2017 – XV. Ročník Memoriálu Františka Harašty
Dvoudenní klání ve dvou skupinách nabídlo představení
budoucích nadějí českého fotbalu z celé republiky. Moravskou
část reprezentovaly týmy z Ostravy, Olomouce a Brna, českou
pak Mladá Boleslav, Plzeň a Sparta. Hosty na turnaji byl výběr
Bratislavy a tradičním účastníkem mimo určenou kategorii
pak reprezentace do 16 let.
V duelu o první místo si to rozdali vítězové skupin a o
celkovém prvenství rozhodla o vítězství v aktuálním ročníku
Memoriálu Františka Harašty proti Mladé Boleslavi jediným
gólem Viktoria Plzeň.

Letos jsme si připomněli 85. výročí založení fotbalu v Rakvicích. U této
příležitosti se konal 22.7. POHÁROVÝ TURNAJ, za účasti mužstev z Velkých
Bílovic, Zaječí a po odhlášení mužstva z Přítluk, Rakvice „A“ a nově vzniklé
mužstvo Rakvice „B“.
místo Rakvice „A“
místo Zaječí
místo Velké Bílovice
místo Rakvice „B“

Mladší + starší žáci

ROZPIS ZÁPASŮ – PODZIM 2017
„A“ mužstvo
„B“ mužstvo
So 12.8.
So 19.8.
Ne 27.8.
So 2.9.
Ne 10.9.
So 16.9.
Ne 24.9.
So 30.9.
So 7.10.
So 14.10.
So 21.10.
So 28.10.
Ne 5.11.

16.30
16.30
10.30
16.00
16.00
15.30
15.30
15.00
15.00
15.00
14.30
14.00
14.00

Vyškov „B“
Dražovice
V.Pavlovice
Krumvíř
Dubňany
Rohatec
Blatnice
Kyjov
Ratíškovice
Lednice
Velká n.Veličkou
Milotice
Hroznová Lhota

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

Ne 27.8.
So 2.9.
Ne 10.9.
So 16.9.
Ne 24.9.
So 30.9.
Ne 8.10.
So 14.10.

Ne 3.9.

9.00/10.30

Ne 17.9.
So 23.9.
Čt 28.9.
Ne 1.10.
So 7.10.

9.00/10.30
13.00/14.30
10.00/12.00
9.00/10.30
11.15/13.00

So 21.10. 10.00/11.30
Ne 29.10. 9.00/10.30
14.15
14.00
16.00
13.30
15.30
13.00
15.00
13.00

Kostice „B“
Břeclav „C“
Tvrdonice „B“
Sedlec
Hlohovec „B“
Milovice
Podivín „B“
Valtice „B“

Za SK Rakvice 1932 – Michaela Blažková

V
D
V
D
V
D
V
D

Ivaň/Vranovice
volno
Krumvíř/Klobouky
Nosislav
Charvatská Nová Ves
Charvatská Nová Ves
Ivaň/Vranovice
volno
Krumvíř/Klobouky
Nosislav

D
D
V
V
D
V
V
D

Mladší + starší přípravka
Ne 3.9.
So 9.9.
Ne 17.9.
Ne 24.9.
So 30.9.
So 7.10.
Ne 15.10.

14.00
10.00
14.00
14.00
13.00
14.00
10.00

FKM Podluží
Velké Bílovice
Podivín
Moravská Nová Ves
Valtice
Charvatská Nová Ves
Lanžhot

D
V
D
D
V
D
V
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Starší přípravka SK Rakvice 1932 –
sezóna 2016-2017
St. přípravka odehrála ve skupině ,,B“okresního přeboru celkem 18 zápasů,
z toho 17 vítězných a 1 prohrála.
Celkové skóre 284:80. O branky se podělili: Konečný Filip 129, Řezáč Richard
62, Mrkvica Tomáš 14, Čulenová Marie 12, Slezar Jakub 11, Puc Andreas 8, Hvížď Karel
8, Hoffman Erik 8, Tetur Alexandr 7, Krčková Natálie 6, Vala Tomáš 5, Nasadil Tomáš
2, Krška Matyáš 1, Čapka Michal 1, Pospíši
l Michal 1, Trávníček Adrian 1, Trávníček Simon 1.
17. června jsme se zúčastnili turnaje přípravek ve slovenském Lábu,
kde jsme obsadili 4. místo (8 mužstev).
1.

2.
3.

července se konal v Rakvicích 11. ročník turnaje starších a
mladších přípravek za účasti mužstev SK Rakvice 1932, Viničné
Šumice, Krumvíř, Lednice, Zaječí a slovenských mužstev
ŠK Láb a ŠK Borský Mikuláš. Na poslední chvíli se bohužel
odhlásilo mužstvo ŠK Vysoká pri Morave (st. přípravka).
Obě přípravky obsadily krásné medailové pozice.

st. přípravka
1. ŠK Láb
2. SK Rakvice 1932
3. ŠK Borský Mikuláš
4. Krumvíř
5. Viničné Šumice

ml. přípravka
1. Moravan Lednice
2. Sokol Zaječí
3. SK Rakvice 1932
4. Viničné Šumice
5. ŠK Láb
6.ŠK Borský Mikuláš

Podporují nás a velké poděkování
Obec Rakvice, ZD Rakvice, Zepro Přítluky, Mikro
ČS Malinka, Stav.práce Vychodil Zd,
Čapka Jar, Autodoprava Sedlák, Autodoprava
Blažek, Autodoprava Klíma Zd,
Autoservis MIRO Přítluky, Autoservis P§K Rakvice,
Malířské práce Hochman Zd,
Vodo-topo Hochman J,
Vodo-top Měřička V, Účetnictví Krásná V,
Lusi Bar, Soukr.zemědělěc Horáček T, Restaurace
Réva Hycl K, S.I.A.D Slaný Fr, Stolařství Sláma M,
Stav.práce Krůza J, Chladící technika Lukeš P,
Servis kotlů Mrkvica Miloš, Pavlíček Ondřej Přítluky,
Squash Konečný J, Pohostinství Beseda
Sádrokarton, práce Lukeš V, Výroba nábytku Valenta Vít, Pohostinství Průdek D, Restaurace U Raka Valenta J, Tesařství Líznar, Blažková Michala,
Stavebniny Michnová, Květinářství Měřínská R, Vinařství Šabata, Vinařství Pffeffer, Vinařství Vajbar-Makuch, Vinařství ing.Vajbar Jos, Rodinné vinařství Grégrovi M+M,
Vinopa ing.Veselý, Vinařství Binder, Vinařství Straka ,Vinařství Foukal R, Rodinné vinařství Nečas T, Rodinné vinařství Lukeš
Jaromír Zelinka

VYBUDUJ, PRONAJMI A ZAPLAŤ!
Tělovýchovná jednota funguje v Rakvicích již přes 80 let. Různá odvětví sportu vychovala mnoho dětí i dospělých, z některých se stali známí sportovci, kteří dobrovolně
s radostí a potěšením reprezentují naši obec.
Jistě všichni víte, že pokud nás něco baví, obětujete tomu své síly i hodně času.
Ne jinak tomu bylo také v roce 1971, kdy fotbalisté začali v Rakvicích budovat fotbalový areál. Veškeré zázemí, jako kabiny a zídky okolo hřiště jsou dodnes využívány.
Budovali to členi sokolu (fotbalisté) pro sebe, pouze pro vlastní potěšení a ve svém volném čase. Dobrovolníci a svého času funkcionáři rakvického fotbalu uspořádali
spoustu brigád.
Ne vše se udělá najednou.
Trvalo delší dobu, než se areál ocitl v podobě, ve které je dnes. Budovaly se střídačky, oplocení, zábradlí a prováděly další větší či menší úpravy.
V roce 2004 byly provedené práce k přípravě vybudování squashové haly a tenisových kurtů. Nutno říci, že celý fotbalový areál je majetkem Obce Rakvice.
V roce 2008 nastal zlom ve vedení.
Staří páni přešli do TJ Sokol Rakvice a utvořilo se nové sdružení SK Rakvice 1932. Od této doby se po rozdělení situace vyhrotila. Z výboru odešli členové, postupně
i trenéři a byl sestaven výbor nový. Fotbalový oddíl, za tiché podpory bývalého starosty prohlásil, že se udělá tlustá čára, nastane nové období a „co bylo, to bylo“.
Mnohé toto jednání překvapilo a zamrzelo, zvláště výroky a chování některých „členů výboru“ SK Rakvice 1932. Stará garda v roce 2001 uspořádala první fotbalový
Turnaj o pohár starosty obce. Na tuto akci začali jezdit teamy z různých koutů republiky, takže i naši pánové jim návštěvy opláceli. Od této doby bylo po nich
požadováno za pronájem rakvického hřiště poplatek 4 000 Kč, který do letošního roku Stará garda SK Rakvice 1932 platila.
Nikoho z nich jistě před léty nenapadlo, že budou muset platit pronájem za to, co kdysi vybudovali. Dokonce uvažovali o tom, že turnaj přesunou do některé z okolních
vesnic.
V letošním roce se Staré gardě přestalo jednání zástupců SK Rakvice 1932 líbit a sešli se se starostou a místostarostou obce. Zjistili jak se věc má, že fotbalový oddíl
nemá nárok vybírat od občanů za pronájem peníze, a že jim to vůbec neměli platit.
Mnozí z řady Starých pánů jsou zklamaní z chování současných fotbalových funkcionářů. Strávili na hřišti od malička mnoho krásných chvil, přivedli a vychovali další
generace fotbalistů a nakonec se vše otočí proti nim.
Za Staré pány
Hráč a trenér Zdeněk Rampáček
Hráč a kapitán Jaroslav Švásta
Hráč a brankář Miroslav Blažek

zveřejněno v původním znění autora
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ZE ŽIVOTA OBCE
Zvony rakvického kostela ….
Když se 12.06.2017 rozezněly zvony kostela, překvapením jsem otevřela okno. Rakvické zvony oněměly před
nějakým časem, a z věže jsme slyšeli jen věžní hodiny.
A tak rakvický farář často v kostele mlčící zvony vzpomínal a volal po opravě.
Byl problém jim znovu dát hlas, ale přece se podařilo.
Je dobře, že zvony opět zvoní. V každé dědině nebo městě zvony zvoní , nebo i v té nejmenší osadě zvoní
alespoň zvonička.
Zvony přečkaly staletí a pomáhaly lidem. vždy ohlašovaly buď části dne, zvaly lidi do kostelů nebo zvonily na
poplach. Život mi umožnil zažít i zvonění mnoha zvonů velkých katedrál velkoměst, kdy centra o svátcích zvony
doslova duněla, rakvickému kostelu jeho křehké zvonění chybělo.
A tak dík všem, kdo se o zvonění rakvického kostela zasloužili…
INed

Život jako náhodná samozřejmost ?
Největší zázrak našeho života je to, že jsme. Často nám to připadá jako samozřejmé.
Prostě tu jsme a hotovo. Zapojili jsme se do své existence naplno, se vší vervou.
Znamená to, že doslova svádíme zápas, abychom existovali, to jest, pracujeme ze všech sil, abychom svému bytí vtiskli co
největší kvalitu, jaká je jenom možná.
Stojí nás to mnoho sil, času a energie. Často nás to stojí "celé", doslova nás to stravuje. Platíme za život sami sebou. Možná
bychom chtěli ještě jeden, jiný život, ve kterém je prostor pro osobní kulturu, odpočinek, pro přátelství a hlavně pro lásku a
štěstí.
A kde jej vzít ?
Život máme jen jeden, sám nás zve k tomu, abychom jej žili, teď v této době. Jeho vrcholem není shon a práce, ale je jím
vztah k životu někoho jiného. Přece i naše okolí žije a chce být milováno, očekává to, chce nás. Znamená to, že máme
někomu patřit.
Někomu patřit zase znamená, mít na něj čas. Už zde nemá být zápas o sebe, ale o druhého, o umění uchopit jeho vztah, jeho
lásku. Nesmíme být zaslepení jen sami sebou.
Zastavme se a rozhlédněme, abychom viděli, kdo stojí vedle nás. Možná jsme si jej přestali všímat, protože jsme byli plní
sebe.
Bude nás to něco stát, ano kousek nebo kus života, který se tak stane obětí. Že v tom shonu nemáme na rozdávání ?
A vůbec, není zde někdo víc, kdo se s námi o život, tedy o sebe sama dělí ? Nestačilo by někdy opravdu zvednout hlavu a
podívat se vzhůru? Již za několik málo dní budeme více navštěvovat naše hřbitovy a klást si otázku: Co je život ?
Kéž bychom pochopili, že je to pozvání k věčné Lásce.
Hledejme a objevujme ji již nyní, dokud je ještě chvíle času.
Život v Lásce nás přece chce uchopit, obejmout a pohladit. Pojďme vstříc pravému Životu.
P. Bedřich

První svaté přijímání v Rakvicích

Foto: K. Dobešová-Zimmermannová, Zaječí
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ZE ŽIVOTA OBCE
Klub důchodců

DEN JAKO MALOVANÝ

Ráno nás vítalo již poněkud chladněji, ale bylo vidět, že tentokrát nás
počasí přivítá opravdu v plné kráse.
Už v šest hodin jsme se scházeli na autobusové zastávce, abychom
odjeli do Českých Budějovic na výstavu „Země živitelka.“
Čekala nás dlouhá cesta, ale nám ubíhala velmi rychle, protože bylo
stále co povídat.
Po zakoupení vstupenek jsme se rozešli po velmi rozsáhlém areálu
výstaviště, který byl pokryt zemědělskou technikou od začátku až do
konce. Traktory všeho druhu, všech značek a barev, různá přídavná
zařízení a stroje potřebné k úspěšnému podnikání a hlavně k ulehčení,
tak těžké a náročné práci. Byly k vidění traktory malé, ale také tak obří,
že se nám nechtělo ani věřit, že najdou na našich polích využití. Takové
jsme dosud ani neviděli. Zářily tak majestátně a ve své ligotavé kráse
se pyšnily kolem nás. K vidění bylo i domácí zvířectvo.
Všude bylo spousta stánků s různým zbožím, občerstvení na každém
kroku. Ve středu areálu bylo pódium a tam vyhrávala dechová hudba
„Babouci“.
Jejich hudba se celé odpoledne nesla výstavištěm.
Sluníčko nám přálo celý den, ale my si mohli najít i stín pod slunečníky,
stříškami u občerstvení nebo pod stromy.
Plni dojmů a uspokojeni jsme se sešli u autobusu a kouzelnou krajinou
obklopenou lesy a rybníky, jsme se vraceli k domovu.
Děkujeme výboru a také všem účastníkům za příjemně prožitý den.
Za Klub důchodců zapsala Průdková Miroslava

„KDYŽ STÁRNE ČLOVĚK,

KRÁSA SE STÁVÁ

JEHO VNITŘNÍ KVALITOU.“
Jak rádi prožíváme radost a pocit, že nás někdo rád vidí. My, senioři
máme radost, když na nás nezapomínají naši nejmenší přátelé z MŠ
Rakvice. I letos nás pozvali, abychom si spolu s nimi oslavili svátek
matek. Program, který si pro nás připravili, byl moc milý. Děkujeme
a přejeme jím i paní učitelkám hodně hezkých společných chvil.
Druhé pozvání bylo od našich přátel, harmonikářů. I s nimi jsme
prožili krásné, sobotní červnové odpoledne. Jedna píseň hezčí než
druhá nám navodila dobrou náladu. Rádi se zase za nimi podíváme.
Srpnovou sobotu s krásným prosluněným počasím jsme prožili
v našem areálu, v Sokolovni.
Tuto akci nám připravil náš výbor a patří jím poděkování za starost
s přípravou a organizací.Sešlo se nás kolem šedesáti a opravdu
v dobré náladě. Paní předsedkyně nás přivítala a seznámila
s programem. My si pak procvičili svoje rozumové schopnosti
řešením hádanek. Pak následovalo občerstvení, které nám přišlo
vhod, trochu jsme si popovídali a už přišli kamarádi, harmonikáři pani Šubíková, Zlámalová a Mirek Osička.
Závěr našeho posezení nám zpříjemnili krásnými písněmi a my si tak
s nimi zazpívali. Rozcházeli jsme se spokojeni a s ujištěním, že příště
zase někde u písničky se sejdeme.
Poděkování patří pracovníkům OÚ za přípravu stolů a lavic a také
jejich úklid. Panu Foukalovi Radovanovi, Miloši Lukešovi a Vladimíru
Minaříkovi za darované vínko, které nás příjemně naladilo a
udržovalo nám dobrou náladu. Zákusky nám napekla paní Jarmila
Lukešová, ul. Družstevní. Fotodokumentaci pohotově udělal pan
Ráček
Moc děkujeme, protože všechny dokumenty jsou založeny v naší
kronice..
Přispěla Miroslava Průdková

Tuláček

Rozhledna

Túlal sem se světem. Za mořem, za horú.
Už sem se dotúlal, táhne mě to domú
Traktory, stříkačky, kosa motorová,
to už sem, to už sem doopravdy doma.
Úrodná políčka a krásný vinice,
to je kraj líbezný, ty moje Rakvice.
jihu Moravy je tato dědina,
v srdci mi ostane enom ta jediná

Cesta se klikatí a stoupá do výšky,
turista, cyklista má radost z projížďky.
Ta trať je lákavá, i když je náročná,
oddych nám připraví rozhledna
bezpečná.
Tyčí se na vršku jako ta pávice,
dozdobí v krajině ty naše vinice.
Ze dřeva stavěná, schodů má desítky,
krásný je pohled na kraj z její výšky.
Široko daleko dohlédneš na ten kraj.
Uvidíš před sebou rozlehlý lužní háj.
Ta krása krajiny zcela tě okouzlí,
a vánek větru tvé vlasy pohladí.

našim vnoučatům - hádanky
– předměty v domácnosti z dřívějška –
uhádneš, co tehdy prarodiče nutně potřebovali ?
Pyšní se jak pávice
U stolu či lavice
Bez ní bychom slepí byli
Vůbec jsme nic neviděli
Užijem ji ve chvilce
Právě když jsme bez
slunce

Vleze tam a zase zpátky
Kde jiného to pálí
Tam v tom místě velký plamen září
Vždycky leží nebo stojí
Čeká na tu chviličku,
Aby si panímáma nespálila ručičku

našim babičkám a dědečkům - hádanky
– uhádneš, bez čeho se my, děti dnes neobejdeme ?

Patří do počítače, začíná na Ad…..
Anglicky okno – co to je ?
Hádanka pro všechny

Které zvířátko, žije na poli a u počítače ?
Miroslava Průdková
Řešení: petrolejová lampa, kuták, Adobe, počítač, myš

Letní předzahrádky v Rakvicích
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KULTURA
Rakvické náměstí opět ožilo hudbou

Již "tradiční", netradiční předhodový koncert pěveckého sboru Martina
Jury RAMUS se konal 23. června 2017 v příjemném prostředí parku na
náměstí. Jako hosté vystoupili RAKVIČTÍ CHLAPI, NP-cimbál (manželské
duo Nikol a Petr Spěvákovi) a hudební skupina JAMA.

Túfarankafest 2017
Již po dvanácté se v areálu rakvické Sokolovny sešly stovky milovníků dobré dechovky, aby druhou červencovou sobotu strávily příjemné odpoledne s Túfarankou a jejími
hosty. Tentokrát jsme v Rakvicích přivítali Stříbrňanku, Mistříňanku a naše přátele z Holandska, kapelu Freunde Echo.
Festival v Rakvicích byl srdeční záležitostí všech posluchačů. A my doufáme, že lidé při krásných písničkách a vtipných komentářích moderátora Karla Hegnera rádi alespoň
na chvilku zapomněli na své každodenní starosti.
Závěrem bych ráda jménem pořádající Túfaranky poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci našeho festivalu.
Děkujeme především rakvickým vinařům, kteří přispěli výbornými vzorky a také Obci Rakvice, která každoročně zajišťuje lavičky na festival.
Poděkování ale patří především vám všem, kteří jste přišli, podpořili nás a svojí účastí tak přispěli k výborné atmosféře celého festivalu.
Rakvice se proměnily v jedno velké parkoviště….

přispěla Hana Bílková
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KULTURA
Hody a hodky 2017

Fotografoval: Roman Penčák chasa, J. Průdková
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KULTURA
Rádi se oblékáme do kroje,
protože je to mnoholetá
tradice a rádi bychom v ní
dále pokračovali.
Některým z chasy se
staly tanec a dechová
hudba koníčkem.
Navíc je to možnost najít
nové kamarády z
ostatních vesnic.

Kateřinské hody
25. 11. 2017
od 20 hodin
Sokolovna
Hraje Vám Túfaranka

Fotografoval: Roman Penčák a chasa

Nashledanou na Kateřinských hodech
Vaše Chasa
Rakvice slaví nejen letní hody, ale i podzimní,

Povšimněme si významu hodů. Období letních hodů bylo odjakživa svátkem patrona našeho kostela, tedy sv. Jana. Začíná letní slunovrat.
Letní hody v Rakvicích svým hlavním programem a klidnější slávou na hodky ctí svého patrona víc než důstojně. Sv. Jan je spojován
i s ochranou úrody. Při oslavách sv. Jana se v zahraničí zapalují vatry jako svatojánské ohně - ty známe ještě ze starých filmů. Zkusme je
do tradice hodů v Rakvicích uvést…
Hody na sv. Kateřinu, tedy na 25.11. se zřejmě slavily v souvislosti s oslavou úrody. O Kateřinině slavnosti končila pastva, na dvorech
začínali se stříháním ovcí. Pro děvečky a čeledíny byl svátek svaté Kateřiny dnem, kdy dostávali mzdu a mohli měnit místo služby, pokud
nebyli vyplaceni již o svatém Martinu (11. listopadu). Po sv. Kateřině začíná advent.
V Rakvicích jsou podzimní hody načasovány do jednoho z nejdůležitějších období roku, kdy končí oslava úrody a začíná zima, a to
svatomartinským posvícením.
Naše chasa se po Kateřinských hodech a krojovaném plese v části obmění nebo doplní.
Stále se zvyšuje počet krojovaných.
Můžeme se těšit na rozrůstající se chasu. To dává záruku, že cenné dědictví našich předků zůstane zachováno.
INed

Pod májů se urodilo

Dnes se stárkovským potěrem
v plenkách.
Snad za pár let v kroji ?
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KULTURA
KNIHOVNA

GALERIE

MUZEUM

Dětská část knihovny je nově upravena.
Vznikl
- koutek s novými knihami
- koutek na čtení
- místo na dětské práce

Začínají podzimní plískanice.
Máme čas na chvilku s knihou…

Na základě poptávky po knihách doporučené četby vzniká v dospělé části koutek pro studenty a
žáky.
Jsou uveřejňovány akce knihoven, které jsou celostátní a podporují význam čtení pro děti,
dospělé i pro rodinu – Klementinum, Moravská zemská knihovna Brno.
„Legendy mého kraje“ - projekt rakvické knihovny a muzea: Alois Mrštík
V knihovně najdete nové knihy výměnného fondu.

Malování v knihovně
Malování temperami jsme začali o prázdninách. Navštěvují jej děti od 5-16 let. Tematikou je zpočátku perokresba, tempera, bílá tužka na
černém podkladě. Námětem byly v létě květiny a malování na stuhy. I velmi malé děti, které dokonce ani dosud nenavštěvují školu, malovaly se
zápalem, velmi rychle zvládly míchání barev i základ perokresby.
Kdo má chuť, může se kdykoliv přidat, a to odpolecdne v otevírací době knihovny, tj. pondělí a středa, vždy od 13 hodin.
Akce budou uveřejněny ve vývěsce.

Děti rády kreslí motivy květin, které se malují na mašle kroje. Na snímku práce dětí věk 5-10 let

Nově Spaní v galerii
V pátek, 7. 7. 2017 tento večer
byl věnován výročí Marie
Terezie, ale i poznání galerie a
její hodnoty.
V dalším večeru bylo před
spaním již oblíbené malování,
kdy děti hodiny vydržely
malovat i složité kresby.

Beseda na téma Srí Lanka
…..“nejlepší kávu jsem pila
na Srí Lance“…
Poutavá beseda cestovatelky a
redaktorky Mikulovského
zpravodaje paní Sobotkové .
Paní Sobotková cestuje po
světě již 15 let a objevuje
končiny pro nás ještě
nepoznané. Její zážitky mohli již
slyšet v Mikulově. Paní
Sobotková je bývalou
referentkou Mikulovské
kulturní s.r.o.

Program pro české a moravské knihovny
Rakvická knihovna navázala kontakt na program pro knihovny,
které podporuje nejen čtení školních dětí, ale i program knihoven
jako místa setkávání rodičů s dětmi a program literárních knihoven
s odkaz k historii, vázané na místo a oblast knihovny.
V poslední době je navázán kontakt nejen s pražskými knihovnami,
knihovnami evropskými- Universitaetsbibliothek Heidelberg a
Comenium, které se orientují na Čechy a Moravu
i na její dějiny.

Muzeum a knihovna:
1. Mrštík v Rakvicích a jeho vliv v Čechách
2. Goethe a Schiller – nerozluční přátelé, Beethoven
3. Hovorová němčina hrou

…..KNIHOVNA Rakvice představuje…
Komenského Genti Felicitas z roku 1659
Komenského práce pedagogické jsou všeobecně známy. Komenský jako učitel národů
předběhl svou dobu. Jeho práce jsou ceněny celosvětově dodnes.
V zažitém odkazu "učitele národů" se skrývá v druhém slově ve světě enormní Komenského
odkaz, a to v definici "národa", která je obsahem útlé knížky Genti felicitas, kterou napsal
Komenský na sklonku svého života, a to v roce 1659.
Genti Felicitas byla vydána v Čechách až v roce 2009. Vzápětí byla vyprodaná a dodnes nebyla
znovu vydána. Existují vydání cizojazyčná.
Patriot Komenský napsal spisek ve vyhnanství, smýkán neklidem tehdejší doby po Evropě, kdy
se do své vlasti nemohl vrátit. Zabýval se tématem národa, asi proto také dostal jeho zažité
pojmenování “učitel národa”. Komenský popsal, co to je vlastně národ, zabýval se národní
suverenitou.
OSN převzala jeho definici v roce 1945 a ctí jeho odkaz stejně jako nejvýznamnější instituce
světa lidskoprávními – viz níže uvedené alespoň ty nejdůležitější.
V Komenském započaté práci pokračovali např. francouzští encyklopedisté, jako J.J. Rousseau,
poté I. Kant.
V USA se Komenského lidskoprávním dílem zabýval i prezident W. Wilson. V roce 1919 mu
byla udělena Nobelova cena za založení společnosti národů a za jeho vliv na ukončení první
svět. války. Wilsonův odkaz dále šířil prezident F. D. Roossewelt, spoluzakladatel současné
OSN. Wilsonových čtrnáct bodů je dodnes nenaplněno, ale po druhé světové válce položily
základ mnoha moderním institucím – Völkerrecht – Ženeva, Vídeň, OSN.
Komenského vliv ve světě i v definici národa je znám dodnes a Komenský i tady předešel svou
dobu.
Jeho odkaz ctí nejvýznamnější univerzity ve světě, které patří k elitním jako je Freie Universität
Berlin, Universita Zurich, Colombia University New York a další.
Prameny: Instituce Evropa a OSN, Forschungskreis Vereinte Nationen Potsdam, Freie
Universtät Berlin a partnerská Universita Zurich a další.
Universitaetsbibliothek Heidelberg, Comenium - Bayerischer Nationalbibliothek Muenchen.
INed
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KULTURA
GALERIE
V době hodů byly vystaveny fotografie hodů a chasy od roku
1930. Vzpomínkové fotografie vzbudily zájem občanů i o vývoj
kroje. Fotografie byly voleny tak, aby mapovaly obměny kroje
jak slavnostního, tak všedního, který dnes již zanikl.
Etnografická část Galerie Rakvice tedy dostává nejen muzejní,
ale i galerijní hodnotu, kvůli uchovávání národopisu, který
dnes již nemáme možnost jinak vidět.
Historie rakvického kroje je námětem pro další zpracování,
aby jeho hodnota nezanikla nebo nepřevzala
prvky krojů cizích.

Legionářští „bráškové“ Rakvic, Osudy rakvických legionářů
Galerie Rakvice 16. 9. 2017 – 16. 10. 2017 otevřeno NE 13-17 hodin
V dalším čísle přineseme více z této akce

Po této výstavě bude následovat výstava
historie školy Rakvice, Žerotín a Mrštíkové.

Výročí otevření rakvické školy
135 let od otevření dolní školy, Mrštík v Rakvicích, spolek Žerotín a kulturní život tehdejších Rakvic
Dnem 21.8. 1882 přišel do Rakvic spisovatel Alois Mrštík, aby zde jako učitel působil v nově postavené škole, která se
otevírala před 135 lety, 10. září 1882.

Originály uloženy ve Státním okresním archivu
Břeclav se sídlem v Mikulově.

Mrštíkův vliv na kulturní a společenský život obce byl obrovský, i po jeho odchodu do Divák, kde s bratrem Vilémem
psali svá stěžejní díla, která se i v divadlech hrají dodnes...
Škola letos oslavila svoje výročí 85 let. Otevírala se 28.08.1932 a začalo se v ní vyučovat 11.09.1932.
Dostavba školy se uskutečnila v 90 letech, tedy opět výročí. 25 let slaví škola v podobě obrovského komplexu, jaký
známe dnes.
Muzeum
Připravujeme výstavu Mrštík . Nejen o Aloisu Mrštíkovi, který si tehdy říkal Aleš, spolku Žerotín, ale i o jeho bratrech.
A jejich osudech.
Výstava dokumentuje význam Mrštíků. Jejich spisovatelské nebo divadelní práce jsou inspirovány životem obyčejných
zdejších lidí. Knihovna v činnosti Žerotína začala půjčovat knihy pod vedením Mrštíka.
po jeho odchodu byly knihy zasílány a půjčovány i na Jihlavsko, zde totiž působil jeho bratr, František, jako lékárník.
Norbert byl lékařem ve Višňově. V poslední době věhlas Jižní Moravy, která si dokázala svoji identitu zachovat, dává
hrám a knihám Mrštíků nový život. Nejvýznamnější divadla Čech a Moravy zařazují jejich díla opět do svého repertoáru.
Výstavu Rakvicím umožnili: Moravské zemské Muzeum - archiv Mikulov, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v
Mikulově, Národní divadlo Brno, Národní divadlo Praha a Památník národního písemnictví Praha, literární archiv –
originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví – literární archiv, Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1.

Výročí otevření staré školy
10. září 1882 byla škola slavnostně vysvěcena a nadučitel Antonín Kubíček spolu s učitelem Antonínem Vomelou ve svých
projevech povzbuzovali rodiče, aby „sobě školy vážili a dítky své k pilné návštěvě školy přidržovali.“
V tomto roce chodilo do školy úctyhodný počet 391 žáků. Můžeme si snadno představit, jak byly třídy naplněny….
Původně byla škola triviální. Vyučovalo se česky a německy.
Škola přestávala stačit s prostory na počet dětí. Byly otevřeny ještě 2 třídy v původní staré škole. Později se vyučovalo
i v místnostech naproti fary, kterou jsme znali jako pozdější komunál.
Dolní škola sloužila postupně jako školka a škola pro nižší stupeň
až do devadesátých let..

Kolem roku 1910, škola ještě s kamennými vázami…Foto Archiv Rakvice.

Archiv Rakvice. Ve staré – „obecné“ škole…poznáte se ?
Kresba: František Zach
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KULTURA
85 let otevření školy
28. 8. 1932 je otevřena škola a
11. září 1932 se začíná na nové škole vyučovat.

Z kroniky školy Rakvice
Vyučování na měšťanské škole v tomto školním roce bylo zahájeno v nové školní budově.
Jak jest zaznamenáno v zápise z minulého roku, byla stavba školy zahájena 27. 7. 1931. Dle smlouvy měla býti novostavba do 15. srpna 1932 úplně dohotovena,
což se také stalo. Dne 16. srpna 1932 byla společná pochůzka obecní rady, stavební komise, místní školní rady, stavitele i projektanta. Celá budova byla
prohlédnuta, poukázáno na některé drobnější závady, které později byly odstraněny a budova předána obci Rakvice.
Dne 29.srpna 1932 byla kolaudace nové školy okresním úřadem v Hustopečích.
Přítomni byli: okresní hejtman Richard Kabela, inženýr Jaroslav Fiala, okresní inspektor V. Baráček a vrchní zdravotní rada dr. Mayer. Dále místní školní rada,
obecní zastupitelstvo a stavební komise. Dle znění protokolu při kolaudaci budova uznána za vhodnou k účelům vyučovacím.
Dne 11. září 1932 odpoledne byla nová škola veřejnou slavností odevzdána svému účelu. Do školy nastoupilo 111 žáků.
Ráno v 6 hodin byl budíček, v 10 hodin koncert u pomníku padlých. V 2 hodiny odpoledne vyšel průvod od staré školy k nové. Vlastní slavnost konala se na
cvičišti.
Měšťanská škola měla 3 třídy. Třídními byli: Jerson František, Veselý Jaroslav a Mátl Štěpán
Učitelský sbor tvořili Horňanský Bohumil, správce školy obecné a měšťanské. Dále Jerson František, Mátl Štěpán, Veselý Jaroslav, Straková Marta, Jar. Zelená,
Ludmila Volavá
Od založení původní školy uběhlo 85 let .
Během těchto let nás škola vychovala a my jsme se rozprchli životem z Rakvic, nebo zde
zůstali a školu navštěvovaly naše děti… Jako rodiče jsme mohli sledovat další vývoj školy a její
rozvoj.
Škola dětem umožnila radostné dětství a krásné vzpomínky na školní léta. Učitelé
přimhuřovali oči před dětskými lumpárnami, kterými jsme si neustále oživovali výuku.
Respekt a dík proto patří učitelům, kteří nás dokázali přes naše zlobení něco naučit a dali nám
pro život to, co jsme potřebovali.

Sportovní den, 1948 na „cvičišti“

Škola-elegantní dáma v letech

20 let otevření školky
Ze školní kroniky
Otevření mateřské školy Rakvice
Výnosem Okr. Šk. Výboru v Židlochovicích byl dnem 17. 11.1938 dán popud
ke zřízení mateřských škol.
Vyučování v mateřské škole začalo 26.4.1939 v budově školy v bývalé
pracovně pro ruční práce chlapecké. Učitelkou byla Karla Hanková.
Počet dětí 39.
Mateřská škola několikrát změnila za svoji existenci působiště.
Po počátečním provozu jí patřila polovina staré školy.
Tak jsme ji znali do doby, kdy se budovala nová školka.
Budova nynější mateřské školy se otevírala před 20 lety, v září 1997.
První rakvická školka
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ZŠ a MŠ

Z prvního dne ve školce

Nový školní rok 2017/2018

Nováčci ve školce … děti si zvykají a naše paní učitelky utěšují, když se začne stýskat po mamince…

Nová umývárna v růžové třídě

V zahradě zhotovila paní učitelka Soňa Starynská nový interaktivní
malovaný chodník na pohybové činnosti dětí.

Nový nábytek ve žluté třídě

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE ?
Mateřská škola v Rakvicích má momentálně kapacitu 69 dětí. Kapacita je naplněna.
Ve třech třídách pracuje 5 kvalifikovaných učitelek, pedagog asistenta. Dvě třídy jsou smíšené a jedna třída je předškolní, kde je nejstarší věková skupina dětí v posledním
roce MŠ.
Pro letošní školní rok 2017/18 bylo přijato 17 dětí. Přípravná třída nebyla letos otevřena z důvodu pouze jednoho odkladu školní docházky.
S účinnosti od 1.1. 2017 udává novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září a ještě MŠ nenavštěvují, nastoupit
v následujícím školním roce 2017/2018 k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Spádová mateřská škola musí přijmout přednostně děti ze svého školského obvodu, pro které je předškolní vzdělání povinné.
Spádovým obvodem pro MŚ Rakvice je obec Rakvice a osada Trkmanice. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to
v rozsahu minimálně 4 souvislých hodin denně.
Pokud kapacita školy není naplněná dětmi tříletými a staršími, je možné přijímat ke vzdělání i děti netříleté, nikdy však děti mladší dvou let. Dvouleté dítě potřebuje
individuální péči, aby se vyvíjela jeho autonomie. Učitel není vybaven intuitivním rodičovstvím, které by odpovídalo vývoji pětadvaceti dětí současně. Ne vždy jsou
mateřské školy schopny zajistit vyhovující podmínky pro dvouleté děti .

Mateřská škola nabízí předškolákům spoustu aktivit a kroužků – keramický, výuku flétny, taneční – Vrabčáci,
logopedii. Všeználek – Edukativně stimulační skupiny již začneme třetím rokem . Cílem je příprava dětí na školní
docházku ve spolupráci a zapojení rodičů. Důraz je kladen na rozvoj jednotlivých schopností dítěte potřebných pro
úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, ovládání emočních a volních procesů,
sociální zrání.
Zajišťujeme pravidelně – logopedickou prevenci, preventivní screeningové vyšetření zraku, depistáže školní zralosti,
logopedie, plaván, bruslení.
Spolupracujeme se školou „ Školáček“ – budoucí učitelka první třídy navštěvuje MŠ a děti pravidelně odchází do
školy, kde se seznamují s prostředím školy. . Navzájem se poznávají, kreslí, zpívají.
Setkávání je velkým přínosem pro nenásilný, lehký přechod do 1. třídy.
Školáci přichází jedenkrát za týden číst dětem před odpočinkem pohádky. Vrabčáci vystupují na setkání seniorů,
besídkách ZUŠ – Rakvice.

Školní vzdělávací program předškolního
vzdělávání ZŠ a MŠ vychází z respektování
individuálních potřeb a možností dítěte.
Zároveň vychází z Rámcový vzdělávací
program, které je východiskem pro přípravu
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami v prostředí MŠ. Naše mateřská
škola spolupracuje s Pedagogickopsychologickou
poradnou v Břeclavi, s SPC – Štolcova Brno,
SPC – Hodonín, Ranou péči.

Mateřská škola děkuje všem přátelům za spolupráci a podporu, trpělivost v péči o naše nejmilejší zlatíčka.

Jana Janoušková
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Předškolní děti se před prázdninami rozloučily se školkou
Pasování školáků
Děti přijel pasovat sám pan král v podání moderátora rádia
Krokodýl, Jarka Hemaly. Po večeři – opékání špekáčků, následoval
zpěv s harmonikou u táboráku, vycházka ke Kamenskému rybníku,
stezka odvahy a přespání ve školce.

Těšíme se do školy…

Dětem přejeme mnoho úspěchů ve škole

Školní výlety
Ke konci školního roku neodmyslitelně patří i školní výlety.

ZOOPark ve Vyškově
Děti z 1. a 2. třídy navštívily v červnu DinoPark ve Vyškově, kde
poznaly dávno vyhynulé druhohorní obry v životní velikosti a
zhlédly 4D kino s panoramatickým filmem. Poté přejely silničním
vláčkem DinoExpres do ZOO PARKU Vyškov, zaměřeném na
současná domácí zvířata.

ZOO Olomouc

Žáci 3. a 4. třídy si prohlédli středověký hrad Šternberk, založený ve 13. století
Zdeslavem z Chlumce a ze Šternberka a navštívili ZOO Olomouc – Svatý Kopeček,
ve které se mohli mimo jiné projít ohradou s volně pobíhajícími klokany.
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Dopravní výchova
Jako každý rok, proběhla i letos pro
žáky 4. a 5. třídy dopravní výchova
pod vedením instruktorů
z Autoškoly Lednice, složená
z teoretické části a jízdy na kole na
dopravním hřišti.

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Beseda s Policií ČR

Žáci 5. ročníku ( Lukáš Vala, Richard
Řezáč, Lucie Straková, Zuzana
Březovičová) a žáci 9. ročníku
( Vít Vymazal, Daniel Čapka, Daniela
Konečná, Natálie Zpěváková) se
účastnili oblastního kola dopravní
soutěže v Břeclavi.
Obě družstva se umístila na
3.místě,
čímž si vybojovala postup do
okresního kola, které se konalo
dne 18.5.2017 na dopravním hřišti
v Hustopečích.

V oblastním kole byla Lucie Straková
vyhlášena za nejlepší cyklistku v mladší
kategorii ( z 44 dětí), získala nejméně
trestných bodů za všechny disciplíny. Odnesla
si pěkné a hodnotné věci.
Na okresním kole se mladší žáci (páťáci)
umístili na pěkném čtvrtém místě, jejich starší
spolužáci skončili na místě devátém
(deváťáci).

Loučení 9. třídy se školou.
Rozloučení na OÚ Rakvice.
Starostové obce Rakvice a Přítluky so rozloučili se
žáky 9. třídy.
Letos ukončilo školní docházku na rakvické škole
11 žáků, a to 10 z Rakvic a 1 z Přítluk.
***

Hodně štěstí a úspěchů v dalším
školním i profesním životě !

Dne 19.5. se žáci 1.,2.,3. třídy zúčastnili
besedy s Policií ČR. Tisková mluvčí Kamila
Haraštová s nimi prodiskutovala téma „
Nebojím se sám“. Děti byly poučeny o vlastní
bezpečnosti, na památku všichni obdrželi
omalovánku.
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Aprílová škola a den otevřených dveří

V dubnu uspořádala naše škola akci Den otevřených dveří, kterou žáci prvního stupně
zahájili pásmem, inspirovaným básničkami Jiřího Žáčka. Po vystoupení si mohli rodiče a
prarodiče prohlédnout prostory školy a zastavit se u fotografií ze školních akcí. V naší
nové jídelně proběhl „Velikonoční jarmark“, kde se prodávaly výrobky dětí, zhotovené
v hodinách výtvarné a pracovní výchovy a v dílničkách.

Nový školní rok
2017/2018

1. třída, těšíme se do školy…
První školní den a prvňáčci jsou plní očekávání.
Ředitelství školy a zástupci obce
přivítali prvňáčky.
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ZUŠ

Koncert pod borovicí
Odpoledne 19. června patřila školní zahrada malým muzikantům ze ZUŠ.
Na své závěrečné besídce předvedli rodičům, prarodičům i ostatním příznivcům svůj um a nemalý pokrok
ve hře na oblíbený nástroj. Po velmi zdařilých výkonech se žáci rozloučili s přáním pěkných prázdnin.

ZUŠ Rakvice , Učitelé
Martin Konečný, Anna Onrišíková, Vít Němeček, Richard Lekavý

Pěší výlet za letadly
28. června se děti navštěvující ZUŠ v Rakvicích a v Podivíně vypravily v doprovodu svých
učitelů a některých rodičů na břeclavské letiště. I přes velmi horké počasí děti pěší túru z
Podivína, kolem Dyje až na letiště zvládly na výbornou.
Tam je čekala prohlídka letiště s odborným výkladem a milým překvapením v podobě zmrzliny
a velkého bazénu, který dětem dodal ztracenou energii z parného léta. Protože bazén
připomínal čínské koupaliště a nikdo jiný kromě dětí se do něj už nevešel, musel dospělému
doprovodu postačit k osvěžení alespoň chladivý nápoj.
Po návratu zpět do školy v Podivíně si děti opekly špekáčky a obohaceni o nové zážitky a
poznání odcházely domů.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Narodili se

Klaudie Foldynová

Hana Šabatová

Šimon Foukal

….Nejkrásnějším šperkem, který
může mít žena kolem krku
jsou ruce vlastního dítěte….

Marie Studýnková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Alexandra Straková
Jakub Průdek

Hana Švarcová

Štěpán Průdek

František Gréger
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Kryštof Dolejš
Štěpán Šikula

Anna Holubová

Viktorie Malinkovičová
Diana Tomanová

Dětem a rodičům gratulujeme a přejeme vše nejlepší.
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PŘIPRAVUJEME
Vinařský dům Dominant: na Kateřinské výstavě. Vrabčáci z MŠ před vystoupením….

Plánované akce do adventu
Galerie: výstava
Legionářští „bráškové“ z Rakvic
výstava k výročí škol
spolek Žerotín, bratří Mrštíkové
Knihovna: kreslení s dětmi
Knihovna: beseda o cestování - Srí Lanka
Knihovna: drakiáda
11. 11. 2017 Den otevřených sklepů
24. 11. 2017 Kateřinská výstava mladých vín –
Vinařský dům Dominant
25. 11. 2017 Kateřinské hody
2. 12. 2017 Adventní jarmark

Adventní jarmark
2. 12. 2017
od 15 hodin

na náměstí a v galerii
Tradiční adventní jarmark
s programem, řemeslnými
výrobky
z Rakvic a okolí
Vás opět uvede do adventu,
času předvánočního
a času rozzářených
dětských očí….

š

Adventní jarmark s řemeslnými výrobky, svařeným vínem a
hudebním programem nabídne opět oblíbené tvoření
se Sabinou v prostorách Muzea.
Již v listopadu začne v knihovně tvoření pro velké a malé,
a to skleněných vánočních ozdob a dekorací.
Poslední listopadový týden před jarmarkem bude věnován
adventním věncům a vazbám.
Bližší informace a termíny budou zveřejňovány sledujte informace ve vývěskách a Facebooku Rakvice.
Adventní jarmark přinese dětem i dospělým
„Ježíškovu poštu“.
Děti i dospělí mohou směřovat přání Ježíškovi obecnímu –
co byste si přáli, aby všem přinesl ?
O přáních bude „obecní“ Ježíšek informovat.

Zájemci o pronájem stánku
se mohou hlásit na
knihovna@rakvice.cz
a tel c. 519 349 208

Chytrý ráček dětem
Doplň 3 x dopravní prostředek, na kterém
smějí jezdit děti.

a

Přejeme mnoho úspěchů ve škole…

Milí školáci, školní zvonek ukončil Vaše prázdniny.
Hádanka
Kde najdeme v katastru Rakvic evropsky významnou lokalitu ?
Odpovědi zasílejte na adresu knihovna@rakvice.cz
Za správnou odpověď vás čeká sladká odměna.

Kulturní akce budou zveřejněny na vývěskách Dále sledujte webové stránky Rakvic, zprávy, Facebook Rakvice
Slovo na závěr
Toto číslo bylo věnováno škole a jejím výročím
Příští číslo, vánoční, bude věnováno nejen spolkům a sdružením
Titulní strana: pozdní léto v Greftech, foto Ined

Pěkný podzim, mnoho zdraví
všem přeje
Obec Rakvice
a Rakvický zpravodaj

koláže Ined kresby František Zach, Ined, L. Dočkalík -Archiv Fr. Zach Fota: Roman Penčák, chasa , INed

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 28. 11. 2017
Prosíme o respektování termínu. Na pozdější příspěvky nelze brát z technických důvodů zřetel – děkujeme.
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