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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Počátkem letošního roku začaly stavební práce na
přístavbě mateřské školky, jejíž kapacita se tímto zvýší
o dvacet čtyři dětí. A zazněla kritika, že vše moc dlou‑
ho trvá (s čímž souhlasím) a se stavbou se mělo začít
mnohem dřív. Všem, kteří sdílí podobný názor jsem na‑
bídl, že je s projektem a hlavně jeho časovou osou rád
seznámím. Protože mé nabídky dosud nikdo nevyužil,
pokusím se o stručnou rekapitulaci nyní. Podporu škol‑
ství jsme zařadili do strategického rámce Místní akční
skupiny lednicko‑valtického areálu v roce 2018. V lednu
2019 bylo rozhodnuto o projektu přístavby MŠ. Bez‑
prostředně po tomto rozhodnutí se začalo s přípravou
projektové dokumentace k územnímu souhlasu a sta‑
vebnímu povolení o které jsme požádali Sta‑
vební úřad v Podivíně v prosinci 2019. Staveb‑
ní povolení jsme získali zjara 2020. Po té se
začalo s vyhotovením studie proveditelnosti
a vypracováním žádostí o dotaci k ministerstvu
pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného re‑
gionálního operačního programu. Žádost byla
podána v srpnu 2020. Následovalo posouzení
a schválení dotace ze strany Výkonné rady MAS
a Centrem pro regionální rozvoj. Dotace nám
byla potvrzena v lednu 2021. Protože však ne‑
dosahovala předpokládané výše, požádali jsme
na jaře o dotaci Jihomoravský kraj, který naši
žádosti vyhověl a v červnu 2021 došlo k uzavře‑
ní smlouvy o poskytnutí dotace. Teprve tehdy
se mohly začít připravovat zadávací podmínky
pro vypsání veřejné zakázky spolu se smlouvou
o dílo. Konečná podoba obou dokumentů po
zapracování připomínek ze strany Ministerstva
pro místní rozvoj byla hotova v září. V říjnu
pak byla vyhlášena veřejná soutěž. Po vyhod‑
nocení všech nabídek a uplynutí odvolací lhůty
byl v listopadu vyhlášen vítěz veřejné zakáz‑
ky, společnost Renova Hodonín, se kterou byla
v polovině prosince 2021 uzavřena smlouva
o dílo. V lednu následujícího roku byla stavba
zahájena. Dokončena by měla být k poslední‑
mu prosinci 2022. Tolik velmi stručně ke stavbě
jedné třídy. Podrobnější popis by vydal na men‑
ší knížku.
Umělecký kovář Pavel Valášek z Přibic do‑
končuje ocelovou plastiku raka. Symbol naší
obce bude v dohledné době umístěn uprostřed
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okružní křižovatky na krajské komunikaci č. 425. Vzhle‑
dem k rozměrům a hmotnosti plastiky bude její insta‑
lace poměrně náročnou operací. Nejprve bude potřeba
zřídit základ a po té se budou kompletovat jednotlivé
části raka přímo na místě. Na závěr dojde k uložení ka‑
menných balvanů. To vše bez přerušení dopravy kolem
staveniště. S přípravou instalace jsme začali s předsti‑
hem už na začátku měsíce května.
Vážení spoluobčané, Přeji Vám krásné jarní období,
vydařené hody a spoustu příjemných zážitků z připra‑
vovaných kulturních i vzpomínkových akcí. Dětem pak
hezké prázdniny a dospělým pěknou dovolenou.
Radek Průdek starosta
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
V posledním vydání Zpravodaje obce byl umístěn dotazník k návrhu stanovení priorit rozvoje obce na další roky.
Dotazníky mohli občané vyplnit a odevzdat v budově Obecního úřadu. V polovině března 2022 byl ukončen sběr
dotazníků. Bylo odevzdáno celkem 50 vyplněných formulářů. Přehled celkového vyhodnocení je umístěn na vývěsce
obce. Děkujeme všem zúčastněným občanům za spolupráci a projevený zájem o rozvoj obce.
Místostarosta Ing. Pavel Rous

CO SE U NÁS DĚJE?!
• Stavební úřad v Podivíně vydal stavební povolení ke
stavbě bytového domu. Probíhá vyhotovení dokumen‑
tace k provádění stavby jako poslední fáze projektové
přípravy. Společnost eg‑d připravuje zřízení odběrné‑
ho místa pro bytový dům a přeložky elektrického ve‑
dení.
• Společnost Agromeli, spol. s r. o. Brno dokončila
v řádném termínu a za smluvní cenu opevnění břehu
Šutráku. Nyní se připravuje projektová dokumentace
ozelenění břehové plochy. S výsadbou se počítá na
podzim letošního roku.
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• Připravujeme modernizaci veřejného osvětlení. Z hle‑
diska úspory elektrické energie bude podstatný pře‑
chod od sodíkových svítidel k technologii LED. Nyní
se zpracovává energetický audit, který je nutný pro
získání finanční podpory z programu Efekt.
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vé péče se zpracovává restaurátorský záměr. Po vydá‑
ní závazného stanoviska památkářů může začít oprava
sochy a její a celková restaurace.

• Hygienická laboratoř, s. r. o. Hodonín provedla zá‑
kladní měření hluku akustických plašičů pro vypraco‑
vání hlukové studie a následně také pro vydání Obec‑
ně závazné vyhlášky.
• Správa železnic, státní organizace, nám představila
studii vysokorychlostních tratí v rámci moderniza‑
ce železniční sítě v České republice. V úseku Brno
‑Rakvice se počítá s rychlostí vlaků až 320 km/h. Od
Rakvic dále do Břeclavi se budou vlaky pohybovat dvě
stě kilometrovou rychlostí.
• Získali jsme dotaci na pořízení věcných prostředků pro
J‑SDH Rakvice. S finanční podporou Jihomoravského
kraje budou pořízeny nové hasičské přilby a zásahové
ochranné obleky.
• Připravujeme obnovu památky „U tří lip“.
• Vinou nepozornosti řidiče dodávky došlo na sklonku
minulého roku k poškození sochy Jana Nepomuckého
na náměstí. Na základě požadavku Odboru památko‑
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• Probíhá zjednodušená projektová příprava opravy
vozovky v ulici Zahradní. Zadávací podmínky počítají
s novým asfaltovým povrchem a obrubníky. V rámci
projektové dokumentace budou provedeny zkušební
sondy konstrukční vrstvy a stanovení obsahu polycyk‑
lických aromatických uhlovodíků.

RAKVICKÝ ZPRAVODAJ

KVĚTEN 2022

• Společnost Regioprojekt Brno začala s přípravou
projektové dokumentace k revitalizaci Kamenšťáku
a zpevnění jeho břehu. Za pomoci našich hasičů, kteří
poskytli člun, došlo ke zmapování a zaměření profi‑
lu dna vodní nádrže s ohledem na vrstvu sedimentu.
Nyní probíhají jednání s Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR a dotační agenturou ve věci financování
celého projektu.

• Pokračuje projektová příprava stavby cyklo dráhy
„Pumptrack“ u fotbalového hřiště.
• Realizace stavby „Skate parku“ u dětského hřiště
v ulici Nová se z důvodů plné kapacity zhotovitele
uskuteční v průběhu příštího roku.
• V ulici Svislá byly instalovány zpomalovací retardéry.

S ODPADEM NA SBĚRNÝ DVŮR
Milí spoluobčané…
…jen skončilo placení popelnic v tomto roce a už
tu máme opět odkládání odpadů od občanů na veřejná
místa. Je nám opravdu zatěžko, když už to máme na‑
loženo, to vyvézt na sběrný dvůr? Sklenice, plechovky,
televize, to vše se dá najít u kontejnerů v Zahradní ulici
vedle Jednoty. Pračka, televize u suťového dvora. Ne‑
chápu to.
Každý rok se najde někdo, kdo si stěžuje, že se zdra‑
žily popelnice. Ano, zdražují se. Zvyšování cen uložení,
dopravy, nafty se odrazí v ceně za odklizení odpadu.
Přispívá tomu ale i odklízení odpadu na nežádoucí mís‑
ta. Vždyť i ten kontejner má svou kapacitu. Když je
plný, tak než se odveze a vysype, tak to může trvat
i týden. Nezávisí to na zaměstnancích obecního úřadu,
ale na volné kapacitě svozové firmy, kde jsou dle smlou‑
vy daná jasná pravidla. Tak proč to neuložit před plné
kontejnery, však on to někdo uklidí. A když to někdo
odklidí, tak se to tam dá znovu, však o co jde…
Máme malou pěknou dědinku. Návštěvníci se do Rak‑
vic rádi vrací, tak proč jim ukazujeme naši lhostejnost
a neukázněnost? Každý, kdo se podívá za hranice, tak
přijede překvapen jak tam čisto a uklizeno. Ani papírek
by nevyhodil na chodník. Tak proč to nejde i u nás?
Mějte se krásně v tomto roce.
Blažková Petra

5

RAKVICKÝ ZPRAVODAJ

KVĚTEN 2022

OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Od začátku roku 2022 fungujeme už v normálním
režimu a bez zásadních omezení, jak jsme byli zvyklí.
V březnu, který je zasvěcen už desetiletí knihám a čte‑
nářům, se uskutečnilo „Povídání s knihovnicí“, tentokrát
na téma Lidské dokumenty Augusty Šebestové.
Na přelomu měsíce března a dubna se knihovna za‑
plnila dětmi. Do knihovny se podívali žáci 1. až 3. třídy
Základní školy Rakvice a děti ze školky.
Na květen máme připravený divadelní zájezd do br‑
něnského Městského divadla na představení Cyrano
z Bergeracu, kdy doufám, že na podzim se podíváme na
něco pěkného znovu a nic nám to nepřekazí.
Poctivě se zásobujeme novými knihami a časopisy pro
vás čtenáře. O začátku nového roku přibylo do knižního
fondu 112 nových knih a letos nám opět chodí nová čís‑

la časopisů Krásný rok, 100+1 zahraničních zajímavostí,
Flóra, Živá historie, Gurmet a tradiční Malovaný kraj.
Na prázdniny plánuji dvě výtvarné dílničky pro mladší
děti s papírem. Data budou dopředu oznámeny na face‑
booku i prostřednictvím sms.
Nezapomeňte se zásobit dobrým čtivem na prázd‑
niny a dovolenou. Nechte odpočinout nejen tělo, ale
i hlavu a vydejte se do světa fantazie a příběhů. Mějte
krásné léto.
Mgr. Blanka Hrabalová

OZNÁMENÍ
Další číslo zpravodaje vyjde jako nečíslované s označením mimo‑
řádné vydání na začátku září, a to kvůli nadcházejícím volbám do
místních zastupitelstev, které proběhnou 23. a 24. 9. 2022. Tak jak
je zvykem, všechny kandidátky budou mít svůj prostor ve zpravodaji
pro zveřejnění kandidátky a svého programu, pokud toho budou
chtít využít. Věnujte pozornost datu uzávěrky, která bude 26. 8.
2022. Pokud by došlo k nějakému posunu, budete informování pro‑
střednictvím facebooku obce nebo sms.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ 566, 691 03 RAKVICE
A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAKVICE
MATEŘSKÁ ŠKOLKA
• Jaro a předjaří probudilo i aktivní kulturní a společen‑
ské dění v mateřské školce. Karnevalový rej dětí v kos‑
týmech ve školce roztančila 1. 3. osvědčená dvojice
„Tetiny“ - Matylda a Klotylda, k osvědčeným tanečním
songům přidaly hry a odměny pro všechny.

• Ve středu 16. 3. jsme, za nadšeného jásotu, odjeli
autobusem do divadla Koruna v Břeclavi na dětské
představení „Káťa a Škubánek“. Děti dlouho a hlasitě
aplaudovaly.

7

RAKVICKÝ ZPRAVODAJ

• Hasičská jednotka dobrovolníků z Milovic navštívila
děti ve školce 17. 3. Hasiči dětem předvedli plně vy‑
bavené auto, i zařízení určené pro vodní záchranu.
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• Předškoláci se jsou už patřičně natěšení do školy
a rámci tématu se 28. 3. vydali na krátkou návštěvu
za kamarády do první třídy.

• Za krásného slunného počasí 22. 3. děti ze školky vy‑
nesly a spálily Morenu. K rozloučení se zimou a přiví‑
tání přicházejícího jara přizvaly i děti z prvního stupně
základní školy. Společně jsme si zazpívali a řekli zimě
na cestu básničky.
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• Koncem března skončil další kurz bruslení, který děti
absolvovaly na zimním stadionu v Břeclavi. Malí brus‑
laři byli moc šikovní a na poslední lekci je přijeli pod‑
pořit i někteří rodiče.

• Předposlední březnový den do školky zavíta‑
lo divadlo Úsměv a zahrálo nám Plastožrout‑
skou pohádku, která se hravou formou věno‑
vala ochraně životního prostředí.
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• Děti ze školky se také zapojily do
rozsáhlého projektu „Ukliďme Česko“
a 8. 4. vyrazily na úklid do přilehlé‑
ho okolí školy a školky a do parku
„U Luže“
• O ekologii a poznávání přírody byla
také pohádka „Do pohádky za zvířát‑
ky“, kterou divadlo Barborka odehrá‑
lo 19. 4. v MŠ.

• Návštěva místní knihov‑
ny se stala již oblíbenou
tradicí a i letos 21. 4. nás
paní knihovnice přivítala
s úsměvem a pohádko‑
vým příběhem.
• Děti ve školce také osla‑
vily 22. 4. Den Země
a předškoláci se vydali ke
sběrnému dvoru, aby si
připomněli, že i správné
třídění odpadu velkým dí‑
lem pomáhá naší planetě.
10

KVĚTEN 2022

• Do dopravního tématu se nám náramně hodily závo‑
dy na všech možných dopravních prostředcích, všich‑
ni malí řidiči byly sladce odměněni a dostali řidičské
průkazy.

• Za úžasným dobrodružstvím (od 27. 4. do 29. 4.) do
školy v přírodě do „vzdálených“ Velkých Pavlovic do
Ekocentra Trkmanka se vypraví předškoláci, ale o tom
zase příště…
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Ve čtvrtek 7. dubna jsme na zápisu do školy po dvou‑
leté pauze opět přivítali budoucí prvňáčky s jejich ro‑
diči. Děti plnily připravené úkoly, recitovaly básničku,
poznávaly barvy, geometrické tvary, vytleskávaly slabiky,
dokreslovaly obrázek. Svou první velkou zkoušku zvládly
na jedničku a mohou se těšit na vybírání první aktovky,

pouzdra a všech dalších pomůcek, které budou ve škole
od září potřebovat.
Všem malým školákům a jejich rodičům přejeme hod‑
ně úspěchů na cestě ke vzdělání a samostatnosti.
Kateřina Straková

ŠKOLA V POHYBU
I v letošním školním roce se naše škola zapojila do
projektu Škola v pohybu, který je realizován pod zá‑
štitou Fotbalové asociace ČR (FAČR). Cílem tohoto
projektu je zvýšit pohybové dovednosti dětí hravou
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a zábavnou formou a pěstovat u nich lásku k pohybu.
Netradiční tělesnou výchovu vedl trenér Luděk Zlámal,
rakvický rodák. Žáci si pohybové aktivity užili a těší se
na příští společné cvičení.
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MÍSTO, KDE ŽIJEME
Prvňáčci navštívili Obecní úřad v Rakvicích, kde se
jim věnoval pan starosta Radek Průdek. Seznámil je
s děním v obci, provedl je hasičskou zbrojnicí a odpo‑
vídal na zvídavé dotazy nejmladších žáků. V knihovně

pak začínajícím čtenářům poradila paní knihovnice Blan‑
ka Hrabalová, jak se stát členem a přečetla jim ukázky
z knih pro děti.

DEN ZEMĚ
V pátek 22. dubna jsme si s prvňáčky při‑
pomněli Den Země. Ve školním sadě si děti
vyzkoušely novou aktivitu – ve skupinkách
vytvořily obrazy z přírodnin na téma Moje
planeta.
Renata Jedličková a Dana Lacinová
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PLAVECKÝ VÝCVIK 2. A 3. TŘÍDY
Žáci 2. a 3. třídy se v plavecké škole Delfín Břeclav
učili plavat a zdokonalovali svou techniku. Seznámili se
s různými plaveckými styly, vyzkoušeli si skoky do vody,
potápění a na závěr závodili.
Mezi nejlepšími se umístili: Valentýna Polčáková
(3.tř.), Aneta Čechová (3.tř.), Jakub Strmiska (2.tř.),
Martin Gazda (2.tř.), Merta Jakub (3.tř.), Michlovský Ja‑
kub (2.tř.), Klouda Karel (3.tř.), Němeček Tomáš (3.tř.),
Krška Šimon (3.tř.), Stiburek Matyáš (3.tř.), Vajbarová
Tereza (3.tř.). Všem závodníkům gratulujeme!
Kateřina Straková, Jitka Rampáčková

NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY – 2. A 3. TŘÍDA
Březen je nejen měsícem jara, ale i měsícem knihy.
Pranostika praví: „Březen – za kamna vlezem, duben
- ještě tam budem.“ A abychom se za těmi kamny ne‑
nudili, je i v dnešní době nejlepším společníkem hezká
knížka.
Ve škole jsou děti vedeny, aby se dostaly do světa
knížek. Doma máme knihy, ve škole máme knihy, ale jak
si vybrat tu správnou?
Proto jsme navštívili místní knihovnu, kde si s námi
paní Mgr. Blanka Hrabalová povídala o tom, co v ní na‑
jdeme, jak se v ní chovat a orientovat se mezi poličkami
plnými knih. Následně nám o knihách nejen vyprávěla,
ale i četla úryvky a seznámila nás s některými ilustrá‑
tory dětských knížek. Zjistili jsme, že v knihovně se dá
příjemně relaxovat a je zde i bohatá nabídka zajímavých
knih.
Setkání jsme ukončili prohlídkou a slibem, že budeme
číst více a pravidelně.
Jitka Rampáčková
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PĚTKA MÁ TALENT
Pojďme se podívat do naší 5. třídy… Je až s podivem,
kolik talentovaných dětí se tu sešlo! Je jim sotva jedenáct
let, a už dokázali velké věci. Sportují, malují, tančí, hrají
na hudební nástroje…
Ať už se svému koníčku věnují jen pár měsíců, nebo
celé dlouhé roky, jedno mají společné: Nadšení pro danou
věc a ochotu obětovat jí spoustu svého pohodlí a volného času. Těm z nich, kteří o svém koníčku (a někteří
jich mají dokonce několik) dokázali napsat i poutavou
slohovou práci, věnujeme následující řádky. (Práce jsou
záměrně ponechány téměř bez úprav, tak, jak byly s dětskou bezprostředností napsány.)

ANNA GRONOVÁ
Už čtyři roky
se zabývám kres‑
lením. Rodiče se
seznámili s paní,
která byla malířka
a pořádala krouž‑
ky kreslení. Začala
jsem k ní chodit
a ona mě nauči‑
la kreslit různými
technikami a dala
mi hodně vědo‑
mostí a rad jak
kreslit. Moje malo‑
vání zaujalo hodně lidí a kreslím různým lidem obrazy.
Určitě si myslím, že svoje malování a tvorbu budu roz‑
víjet do budoucna. Měla jsem také vernisáže a výstavy
svých obrazů.

MARTIN HYCL
Baví mě fotbal,
stolní tenis, flor‑
bal a Bee ball. Ve
volném čase tré‑
nuju
fotbalovou
techniku. K fotbalu
mě přivedl taťka.
Začínal jsem v klu‑
bu Milovice a pak
jsem přestoupil do
SK Rakvice. Získal
jsem šest medailí
a diplom. Fotbal
mi pomáhá víc bě‑

hat a sportovat. Baví mě i Bee ball, ke kterému jsem
se přivedl sám. Ve volném čase trénuji házení. Získal
jsem čtyři medaile a pohár pro klub. Florbal hraju teprve
krátce. Zatím jsem nic nezískal, ale příští rok nás možná
trenér přihlásí na soutěž.

RADEK PRŮDEK
Hraji na zobcovou
flétnu. Začalo to jednoho
dne, kdy mně byly čtyři
roky. Moji rodiče mi na‑
bídli, že bych to mohl
zkusit. Docela mě to za‑
ujalo, ale ne tolik, abych
se přihlásil. Rodiče mě
nutili, až jsem se přihlá‑
sil a začalo to. První dva
roky mě vůbec nebavi‑
ly, až jsem dostal talent
a nechtěl jsem odejít.
Začal jsem se zlepšovat
a zlepšovat, dřel jsem a trénoval, až jsem dosáhl ve
svých osmi letech pěti odehraných besídek.
Byl to dobrý pocit. Od té doby jsem hrál s nej‑žákem
na zobcovou flétnu v Rakvicích, Radkem Hrdinou, dua.
Za moje zkušenosti a talent může můj skvělý učitel
Martin Konečný. Jsme spíš kamarádi než žák a učitel.
Dnes je mi deset, skoro jedenáct let, a od té doby, co
Radek Hrdina nehraje na zobcovou flétnu, ale na trom‑
bón, tak si myslím, že jsem (nechci se přeceňovat) jeden
z nejlepších hráčů na zobcovou flétnu v Rakvicích.
Momentálně mám přes patnáct besídek odehraných
a letos poprvé půjdu do dechové soutěže. Můj cíl je
dosáhnout krajského kola. Je tam přijímací kolo, okresní
kolo, krajské kolo (můj cíl).
Na flétnu už hraji šest a půl roku a pořád pokračuji.

SEBASTIAN JANÍK
Baví mě hraní na bas‑
křídlovku a závodně pla‑
vu. Tyto moje koníčky mi
zaplňují celý týden. Ale
abych řekl pravdu, nejvíc
mě baví plavání.
K němu mě tak trochu
dovedla máma. Už když
jsem byl malý, tak mi ří‑
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kala, že jsem ve vodě jako ryba, tak jsem chtěl plavání
zkusit.
A měla pravdu. Po roce už jsem vyhrál první medaili.
Medailí už mám jedenáct a myslím, že plavu dost dobře.
Dvakrát jsem se dostal na mistrovství České republiky.
Můj trenér je ze mě nadšený.
Z téhle činnosti mám hodně velké svaly a hodně dob‑
rý pocit.

MARKÉTA RAMPÁČKOVÁ
Baví mě kreslení
a hraní na klavír. To
druhé mám ze všeho
nejraději.
Přivedla mě k tomu
moje sestřenice. Když
jsem ji viděla hrát na
piano, tak se mě ze‑
ptala, jestli si to nechci
vyzkoušet, a já jsem
jí řekla: „Ano“. Když
jsem přijela domů, tak
jsem o tom řekla mam‑
ce. Moje starší sestra
hrála také dříve na klavír, tak ho táta přinesl z půdy. Já
jsem si našla noty a sestra mě začala učit.
Máma mě přihlásila do sboru, kde mě dostala paní
učitelka Jarmila Konečná.

KVĚTEN 2022

Tahle činnost mi dává to, že jsem si uvědomila, že
každý se může něco naučit. Nechci se tím úplně živit,
ale hrát budu ještě dlouho.

APOLENA CHALUPOVÁ
Ráda tančím. Nej‑
více mě baví street
dance. Patří tam
například house, hip
hop, freestyle. Cho‑
dím do dvou taneč‑
ních skupin, Move
Around v Žabčicích
a Efekt Dance Brno.
Trénuju třikrát týd‑
ně.
Minulý rok jsem
se poprvé zúčastnila
celorepublikové ta‑
neční soutěže Czech
Dance Masters. Tancovala jsem freestyle. V Move
Around už patřím do soutěžní skupiny, kde tancuji šest
měsíců. Na letošní soutěži Festival tanečního mládí
v Brně se náš tým Move Around umístil na 1. místě. Je
to moje první zlatá medaile. Tanec mě moc baví a ráda
bych v něm ještě dlouho pokračovala.
Jitka Baránková

ČARODĚJNICE VE ŠKOLE
Ve středu 27. 4. se v rámci projektu Můj deváťák
sešli ke společné aktivitě prvňáčci a deváťáci. Protože se
blíží filipojakubská noc, bylo téma jasné – čarodějnice.
Každá skupinka dostala jméno čarodějnice, o které mu‑
sela zjistit pět indicií. Podle nalezených informací pak
z deseti podobných obrázků musela vybrat ten, který
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nejvíce odpovídal popisu. I když úkol nebyl vůbec lehký,
všem skupinkám se nakonec podařilo přiřadit ke jménu
čarodějnice správný obrázek. Za odměnu si pak prvňáčci
mohli své Bertýny, Petunie, Bouralíny, Grizeldy či Elvíry
vymalovat…
Miroslava Čačíková
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ÚSPĚCH V RECITAČNÍ SOUTĚŽI
16. 3. 2022 v Břeclavi se uskutečnilo okresní kolo
recitační soutěže, kde naši školu reprezentovali Radek
Průdek z 5. třídy a Lucie Nasadilová z 6. třídy. Oba
odvedli skvělý výkon, při kterém naprosto bezchybně
přednesli své obtížné texty.
Výkon Radka Průdka ocenila porota krásným 2. mís‑
tem, což znamenalo zároveň postup do krajského kola.
Navíc si Radek získal srdce diváků, takže si odnesl di‑
plomy dokonce dva.
21. 4. 2022 v Brně pak udělal čest naší škole znovu,
když opět dokázal zaujmout porotu natolik, že obstál
i v tak tvrdé konkurenci. Díky tomu se znovu do Rak‑
vic vracel s diplomem, tentokrát za přirozený projev
v přednesu.
Jitka Baránková
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NOVÉ VYBAVENÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Od ledna do dubna 2022 ve škole a školce přibyla
tato nová zařízení:
• 9 tiskáren Konica Minolta (3 velké barevné a 6 men‑
ších černobílých), jsou v pronájmu na pět let, potom
automaticky přecházejí do majetku školy
• 15 nových přístupových Wifi Access pointů do tříd
1. i 2. stupně pro zesílení wifi signálu
• výměna objednávkových a čipovacích terminálů v ku‑
chyni i v jídelně
• 3× dataprojektor, plátno, počítač, monitor a reproduktory do posledních tří tříd, ve kterých tato sestava
prozatím chyběla
• instalace software pro výuku informatiky do počítačů
v učebně informatiky – Scratch pro výuku algoritmi‑
zace a programování a profesionální sada Adobe Creative Cloud například pro tvorbu a úpravu ilustrací,
animací, 3D, fotografií, videa a zvuku
• bezplatné zapůjčení 3D tiskárny od firmy Prusa Rese‑
arch na celé pololetí
• dotace 29 000 Kč pro ZŠ a 48 000 Kč z EU a Národní‑
ho plánu obnovy MŠMT v rámci projektu Digitalizuje‑
me školu ne předem dané digitální pomůcky:
• ZŠ – 5 tabletů s doplňky pro výuku ve třídách
• MŠ – vzdělávací SW pro malé děti, kapesní digitální
mikroskop, sada dětských robotů Beebot s příslušen‑
stvím pro výuku předškoláků
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ÚSPĚCHY DĚTÍ V SOUTĚŽÍCH PODPORUJÍCÍCH LOGICKÉ MYŠLENÍ
Matematická olympiáda, okresní kolo, 5. ročník
Nejnáročnější soutěž z daných logických soutěží i časově:
3. místo
Sebastian Janík, úspěšný řešitel
6. místo
Radek Průdek, úspěšný řešitel

9. třída

Bobřík informatiky, celostátní soutěž
Účast 51 žáků, z toho úspěšní řešitelé:
5. třída
1. Radek Průdek
2. Monika Brňáková
3. Kristýna Hooverová
4. Hynek Šprincl
6. třída
1. Richard Vošvrda
2. Lenka Markovičová
3. Lucie Štůlová
8. třída
1. Tereza Slámová

1. Ondřej Adamec
2. Michal Kopčík
3. Adam Bednařík

Soutěž v deskových hrách, krajské kolo
Úspěšní vítězové ve svých kategoriích
a ve vybraných deskových hrách:
5. třída
Martin Hycl
6. třída
Lenka Markovičová, Lucie Nasadilová
7. třída
Kateřina Pavlíčková
9. třída
Karel Hvížď, Michal Kopčík
Logická olympiáda
Účast 10 dětí, nejlepší řešitelé z ročníků:
1.A
Kristýna Ludvíková
4. třída
Adam Veselý
5. třída
Sebastian Janík
6. třída
Lucie Štůlová
Všem šikulkám moc gratulujeme!

ZPRÁVY ZE ZUŠ
V letošním školním roce 2021/2022 jsme se díky zklid‑
nění epidemiologické situace, která nám dlouho nedovo‑
lila se prezentovat na veřejnosti, mohli zúčastnit soutěže
ZUŠ v dechových nástrojích žesťových a dřevěných.
Okresního kola soutěže dechových žesťových nástrojů,
které se konalo 23. 2. 2022 v ZUŠ Velké Bílovice se z naší
školy zúčastnilo 6 žáků ve hře na trubku, tubu, tenor
a lesní roh. Všichni se umístili na předních místech.
Okresní kolo soutěže v dechových nástrojích dřevě‑
ných se konalo o týden později tj. 2. 3. 2022 v Klobou‑
kách u Brna a tam jsem měli zastoupení 5 žáků ve hře
na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon a opět slavili
velké úspěchy.
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5 žáků z naší ZUŠ získalo v okresním kole 1. místo
s postupem do kola krajského. Tady se ukázala velká
konkurence. Předseda poroty prof. MgA. Jindřich Petráš
to ohodnotil slovy, že oproti minulým soutěžím, které
probíhaly v předešlých letech se letos sešli žáci na velmi
vyspělé úrovni a bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší, aby
mohli nejlépe reprezentovat Jihomoravský kraj v ústřed‑
ním kole v Praze.
Do celostátního kola z našich žáků bohužel nikdo
nepostoupil, ale přesto si dva naši žáci odvezli 1. mís‑
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to (dle bodového hodnocení výkonu), což je zcela jistě
velký úspěch!
Na pořadí žáků v jednotlivých soutěžích se můžete
podívat v tabulce níže. Jednotlivé výkony žáků můžete
shlédnout na www.zusbrecla.cz/pobocky
Chtěl bych tímto poděkovat všem žákům za skvělou
reprezentaci školy, všem učitelům za trpělivou přípra‑
vu a jmenovitě Aničce Ondrišíkové za korepetici všech
účinkujících.

Soutěžní
Věková
Příjmení a jméno
kategorie
kategorie
soutěžícího
ZUŠ v PODIVÍNĚ - hra na dechové nástroje – ŽESŤOVÉ
Hra na trubku
V. kategorie
ŠEVČÍK Vojtěch
Hra na trubku
VII. kategorie
KOŠULIČ David
Hra na lesní roh
VIII. kategorie POSPÍŠIL Kryštof
ROSENBREIER Zbyněk
Hra na tubu
III. Kategorie
ZUŠ v PODIVÍNĚ - hra na dechové nástroje – DŘEVĚNÉ
BARÁNKOVÁ Lucie
Hra na klarinet
VI. kategorie
NOVOTNÝ Filip
Hra na saxofon
IX. kategorie
ZUŠ v RAKVICÍCH - hra na dechové nástroje – ŽESŤOVÉ
VESELÝ Adam
Hra na trubku
IV. kategorie
JANÍK Sebastian
Hra na tenor
V. kategorie
ZUŠ v RAKVICÍCH - hra na dechové nástroje – DŘEVĚNÉ
PRŮDEK Radek
Hra na zobc. flétnu IV. kategorie
PRŮDEK RADEK
Hra na saxofon
IV. kategorie
NEČASOVÁ Tereza
Hra na klarinet
VII. kategorie
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Richard Lekavý
Pedagog

Umístnění
Okresní kolo

Umístnění
Krajské kolo

Konečný Martin
Král Jan
Lekavý Richard
Konečný Martin

1. místo
1. místo
1. místo
1. místo

3. místo
3. místo
1. místo
1. místo

Lekavý Richard
Lekavý Richard

1. místo
2. místo

Král Jan
Konečný Martin

1. místo
1. místo

Konečný Martin
Lekavý Richard
Lekavý Richard

3. místo
1. místo
2. místo

2. místo
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CHASOVNÍ OKÉNKO
Milé čtenářky, milí čtenáři,
jak víte, loni se z důvodu COVIDU nekonala řada
akcí, které jinak bývají každým rokem. Podařilo se nám
pouze uspořádat Tradiční krojované hody a rakvickým
chlapům pohodové zpívání – za což jim moc děkujeme.
Příznivci folkloru se těšili i z Túfarankafestu a z pře‑
spolních hodů. Kateřinské hody ani krojový ples bohužel
nevyšly.
Letos jsme již optimističtí. S mnohými z Vás jsme se
již potkali na Tradiční výstavě vín v Sokolovně, kde ši‑
kovná děvčata a šikovní šohaji nalévali vína místních vi‑
nařů. Rakvičtí vinaři jsou každoročně velkými sponzory
všech akcí konaných pod záštitou našeho spolku, takže
naše pomoc je jen malým poděkováním. Jejich výborná
vína jsou chloubou všech akcí.
Na Velikonoce kluci upletli žilu, oblékli se do krojů
a přišli děvčata vyšlahat, čímž jim zajistili jejich rozkvět
v budoucích letech. Děvčata na oplátku ozdobila žilu
krásnými mašlemi a odvážnějšími kousky ze šatníku.
Koncem dubna šohaji přivezli z Bořího lesa krásné
májky. Ty opracovali, ozdobili a v Den otevřených skle‑
pů postavili. Nyní se může celá dědina kochat krásnými
májkami v předzahrádkách děvčat.
Ani v květnu jsme nelenili, proběhl každoroční sběr
železného šrotu a papíru. Děkujeme všem občanům,
kteří přispěli, jako každý rok, hojně.
Nyní se už budeme těšit na další akce, kde se bude‑
me s Vámi potkávat, tancovat, zpívat, koštovat.

Jako první nás čeká předhodové zpívání s názvem
„Ešče byly štyry týdně do hodů“. Akci pořádají Rakvičtí
chlapi ve spolupráci s obcí. Na akci vystoupí dva ženské
sbory a pět mužáckých sborů. Po celou dobu akce bude
doprovázet CM Vergariovci. Zpívání začíná v sobotu
28. května v 19:30 v Sokolovně.
Dva týdny před začátkem hodů si společně zatancu‑
jeme a pobavíme na předhodové zábavě ve stylu, kte‑
rý bude včas upřesněn. O pořádnou porci zábavy se
postará DJ Blaster. Start v sobotu 10. června v 19:00
v Sokolovně.
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Ve středu zahájíme hodovou sezónu v lese, odkud do‑
vezeme máju. Den poté, ve čtvrtek 23. června v 17:00
započne ruční stavění máje. Prosíme všechny zdatné
muže o pomoc, odměna v podobě chutného piva, je
jasná. V sobotu 25. června začne průvod v 18:00 od
hostince U Průdků, ulicí Dolní přes Náměstí až pod
máju. K poslechu a tanci hraje DH Sokolka ze Šakvic.
Náročnou neděli odstartujeme jako vždy hodovou ne‑
dělní mší. Poté, v 14:00 následuje průvod od prvního
stárka ulicí Zahradní a U Hřiště k první stárce. Poté uli‑
cí Dolní k Obecnímu úřadu, kde proběhne předání ho‑
dového práva od pana starosty. Průvod pokračuje přes
Náměstí přímo pod máju, kde budeme vítat celé odpo‑
ledne přespolní chasy, a to za doprovodu DH Zlaťanka
z Kobylnic. V pondělí započne průvod od druhého stár‑
ka z ulice Družstevní pod máju. Poté přivítáme rakvické
ženy a mužáky, za tónů DH Zlaťulka z Podluží. Hodové
veselí završíme v sobotu 2. 7. v 16:00 od druhé stárky
z ulice Zahradní přes Náměstí pod máju. V tento den
zveme všechny malé šohaje a malé děvčice na dětské
sólo, vše za doprovodu DH Ištvánci.
Vážení příznivci folkloru, děkujeme Vám za podporu
a těšíme se právě na těchto akcích.
Za Spolek CHASA RAKVICE, první a druhý stárkovský
pár.
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I. Starkovský pár
Pavel Halady

Veronika Vaňková

II. Starkovský pár
Jiří Vajbar

Pavlína Válková

Chasa
Martin Vajbar
Lukáš Pospíšil
Vojtěch Halady
Daniel Bílek
Tibor Lacina
Ondra Halady
Vít Vymazal
Petr Václavík
Erik Buzrla
Luboš Ludin
Miroslav Zelinka
Jan Vajbar
Libor Zelinka
Pavel Polách
Jakub Suský

Sabina Březovičová
Natálie Štěrbová
Adéla Kalivodová
Natálie Puklická
Adéla Lukešová
Monika Boháčková
Veronika Poláchová
Stela Minaříková
Kateřina Průdková
Veronika Filová
Klára Bednaříková
Zuzana Březovičová
Monika Zpěváková
Viktorie Novotná
Nela Měřičková

Sklepníci
David Haman, Radek Vajbar, Michal Moudrý
Ondřej Foukal, Milan Horáček, Radek Prudík
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EŠTĚ BYLY ŠTYRY TÝDNĚ DO HODŮ….
Po dvouleté pauze, způsobené nešťastným Covidem,
se chystáme poslední květnovou sobotu uspořádat
Předhodové zpívání. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny
na přiloženém plakátu a tak jen nezbývá doufat, že naši
akci podpoříte v hojné účasti, jak v minulém roce v sr‑
pnu. Věřím, že nám vyjde i počasí, ale budeme mít pro
jistotu nachystaný i sál Sokolovny, takže se nebojte při‑

jít – nezmoknete. A vína, věnovaná rakvickými vinaři
budou k dispozici po celý večer.
11. června máme zazpívat na Vrbici v programu Vr‑
becká dědina, v neděli na hody zazpíváme v kostele
při hodové mši a 14. srpna pak v Moravském Žižkově
na Předhodovním zpívání.

VYZNÁNÍ KRAJI
Miroslava Průdková
Sluníčko zapadá za Pálavu
dívám se, dívám na krajinu.
Na vršku tyčí se Sirotčí hrad,
já mám svou dědinu nade vše rád.
Rád se procházím vinohradem,
sleduji, jak souzní s mým krajem.
24

Větřík mi jemně vlasy hladí,
voda v potoce nohy zchladí.
Procházím pole, louku i celou krajinu.
Častokrát zdolávám kopce i dolinu.
Je u nás krásně v každém koutě.
Domů se rád vracím z každé poutě.

Za RACHLAP Lubor Skrýval
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DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
ANEB ZA VÍNEM DO RAKVIC
Po dvou letech covidových opatření se mohla akce konat opět v jarním
termínu a návštěvníci měli možnost navštívit celkem 35 vinařů.
Poslední dubnovou sobotu 30. 4. 2022 přijelo do Rakvic něco málo přes
1500 milovníků vína a jako na objednávku se sluníčko snažilo po celý den
zpříjemnit akci.
Vinaři z Rakvic
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VOC RŮŽOVÉ HORY
Při tvorbě Vinařského zákona, který v ČR začal platit
v roce 1995 a který udělal alespoň nějaký pořádek ve
vinohradnictví a vinařství, se vycházelo z germánského
způsobu značení vín. Podle cukernatosti hroznů, z nichž
byla vína vyráběna, byly zavedeny kategorie stolní víno,
jakostní víno a jakostní víno s přívlastkem. Tento způsob
označování vín se mimo jiné používá ještě i v Rakous‑
ku, Německu, v Maďarsku, na Slovensku. Ostatní státy
vesměs používají románský způsob značení vín, který
klade větší důraz na původ hroznů než na cukernatost.
Postupem doby se i u nás začal klást větší důraz na
původ hroznů a začala se vyrábět Vína Originální Cer‑
tifikace (VOC). Jako první u nás to bylo VOC Znojmo.
Zjednodušeně lze říct, že si každá oblast vybrala vína,
která jsou pro ně specifická a která se vyznačují určitou
originalitou. Dnes už takových oblastí je poměrně dost.
Bohužel Rakvice, jako vždy, vyčkávaly a možná nebýt
vinařů ze Zaječí, ještě dále „spíme na vavřínech“. (Ujíždí
nám vlak ve všem…). V roce 2019 se setkali i rakvičtí
vinaři a po bouřlivé debatě se jich pár rozhodlo, že do
spolku VOC půjde. Po náročných jednáních se zástupci
Ministerstva zemědělství byl 22. 2. 2020 založen spolek
VOC Růžové hory. V popisu spolku, který lze najít i na
www stránkách, je napsáno: „Šípková růže je znakem
třech vinařských obcí sdružených ve spolku VOC RŮŽO‑
VÉ HORY. Růže, která každý rok zjara v tisících rozkvétá
nad našimi vinicemi a která říká, že naše vína jsou pev‑

ně spjata s tímto kra‑
jem, překrásnou příro‑
dou a vinařskou tradicí.
Na společném nejvyš‑
ším vrchu našich obcí
Přítluk, Zaječí a Rakvic
pak stojí společná roz‑
hledna. Nese jméno
Maják a daleko do kraje
hlásá, že pouze z dobré spolupráce mohou vzniknout
dobré věci. V našem případě pak dobrá vína z Růžových
hor.“ Vše pak bylo spojeno do loga VOC, jak je vidět na
přiloženém obrázku. „Bylo velice těžké vybrat z široké
nabídky odrůdových vín této oblasti ta, která jsou pro
ni specifická. Volba nakonec padla na tradiční odrůdy
dosahující na zdejších půdách těch nejlepších výsledků.
Jedná se o vína Veltlínské zelené, Tramín červený, Fran‑
kovka a Rulandské modré.“ V červnu 2022 vybere komi‑
se hodnotitelů pod dohledem Ministerstva zemědělství
první vína, která budou moci být logem VOC Růžové
hory označena. Kolik jich bude, je těžké odhadovat, ale
věřme, že to budou vína, která zvýší propagaci našich
obcí a přilákají k nám další milovníky vín.
Spolek je otevřen i pro další případné zájemce. Kon‑
takty jsou uvedeny na stránkách a každý z představitelů
je ochoten zodpovědět případné dotazy.
Lubomír Skrýval

V SOBOTU 28.KVĚTNA 2022 VE 1400
HOD. SI ZAVZPOMÍNÁME
V SOBOTU 28.KVĚTNA 2022 VE 1400 HOD. SI ZAVZPOMÍNÁME
NA KRÁSNÉ PADESÁTÉ VÝROČÍ
NA KRÁSNÉ PADESÁTÉ VÝROČÍ
ÚSPĚCHU VÍTĚZSTVÍ NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
ÚSPĚCHU VÍTĚZSTVÍ NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
DOROSTENEK V ROCE 1972.
DOROSTENEK
V ROCE
1972.NA MALÉ SETKÁNÍ
PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI
JSTE SRDEČNĚ
ZVÁNI
PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI
JSTE
SRDEČNĚ
ZVÁNI
NA MALÉ SETKÁNÍ
VE SPORTOVNÍ HALE ZŠ a MŠ RAKVICE.
VE SPORTOVNÍ
HALE
ZŠ a MŠ RAKVICE.
MALINKO SE
PROBĚHNEME
A
MALINKO
SE
PROBĚHNEME
TROCHU I ZAVZPOMÍNÁME.A
TROCHUJSTE
I ZAVZPOMÍNÁME.
VŠICHNI
SRDEČNĚ ZVÁNI.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

„Sport charakter nebuduje, ale odhaluje.“
„Sport charakter nebuduje,
aleBroun
odhaluje.“
Heywood
Heywood Broun
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SK RAKVICE 1932
Rok 2022 je rokem, ve kterém si připomínáme 90 let
od založení fotbalu v Rakvicích. DSK Rakvice – Dělnický
sportovní klub Rakvice započal éru fotbalu, kdy se klubu
dařilo někdy více, někdy méně. Mnozí z vás určitě četli
knihu od Lubora Skrývala, která byla vydaná před 10
lety a shrnuje celou historii 80 let rakvického fotbalu.
Od té doby uplynulo dalších 10 let, další generace, další
vzpomínky, další úspěchy i neúspěchy. Bohužel momen‑
tálně je doba úplně jiná než před 90, 50, 30 i 10 lety.
Ne jenom, že počty dětí ve školách stále klesají, ale
velkým nepřítelem pro fotbal je televize, počítače, mo‑
bily… Tím, že je stále méně mladých fotbalistů netrpí‑
me jenom my v Rakvicích, ale jsou to i okolní obce. Tak
došlo k tomu, že jsme se museli spojit se sousedními
Velkými Pavlovicemi, abychom dali dohromady žákovská
mužstva. Víme, že se to spoustě lidí nelíbí, ale pokud
chceme, aby se ještě vůbec nějaký fotbal hrával, tak
to jinak nejde. Došlo to tak daleko, že ani ve spojení
s Velkými Pavlovicemi se tento ročník vůbec nepřihlá‑
silo mužstvo dorostu, jelikož není hráčů v tomto věku,
který by chtěli fotbal hrát. Mimochodem se na okre‑
se momentálně nehraje ani jedna soutěž dorostu. Na
celém břeclavském okrese je pouze 6 dorosteneckých
mužstev, která ale hrají krajské soutěže. Jsme rádi, že
se nám letos podařilo zajistit fungování přípravek. Od
září loňského roku se přihlásilo a chodí na tréninky i na
zápasy téměř 40 kluků + 1 holka. Zatím to všechny baví
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a uvidíme jak to bude dál. Pokud
by všichni pokračovali s fot‑
balem, je tu nějaká naděje,
jenže kdoví co bude za pár
let…
Po rozpadu „A“ mužstva
a odhlášení z I.A třídy
krajského přeboru, se při‑
hlásilo mužstvo dospělých
do okresního přeboru a hrát
začali kluci, kteří do té doby nastu‑
povali pouze za naše „béčko“ a hráli jen IV. třídu. Mnozí
z nás doufali, že i přes počáteční neúspěchy se kluci do‑
stanou do hrací pohody a budou jejich výsledky aspoň
uspokojivé. Bohužel opak je pravdou. Poslední místo
v tabulce a hrozící sestup do III. třídy je jenom odrazem
hry, která je v jarní části sezony katastrofická. Spousta
fanoušků je rozladěná a naštvaná, ale věřte, že i nám
se nelíbí pohled na tabulku a na výkony našich hráčů.
Jenže co s tím? Je už téměř jasné, že sestoupíme, ale
co dál? Dobrá, tak budeme hrát III. třídu, nebude to
ani poprvé ani naposledy, ale jak zlepšit hru? Jak docílit
lepších výsledků? Momentálně je kádr převážně z rak‑
vických hráčů, mladých hráčů (až na nějaké výjimky),
jenže bez tréninků nejde hrát ani ta III. třída, ba ani
IV. třída. Zvlášť, když výkony celého mužstva jsou hod‑
ně podprůměrné. Nezbývá nám, než na tuhle sezonu
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co nejrychleji zapomenout a do nové nastoupit v lep‑
ší hráčské pohodě a dokázat, že v Rakvicích byl fotbal
90 let a dalších x let ještě bude.
Na závěr bychom chtěli pozvat všechny pamětníky,
bývalé i současné hráče, trenéry, funkcionáře a fanouš‑
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ky v sobotu 18. června 2022 na hřiště SK Rakvice 1932,
abychom si připomněli 90 let založení fotbalu v Rakvi‑
cích – více na plakátu.
Za SK Rakvice 1932 Michaela Blažková
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VELIKONOČNÍ POCHOD NA ROZHLEDNU
Na Velký pátek 15. 4. 2022 se sešla skupina
prvních turistů v 10 hodin na náměstí. Čekal
nás pochod na rozhlednu Maják. Děti dostaly
na posilněnou na cestu sladkost a pitíčko a na
splnění velikonočního úkolu hrací kartu. Jejich
úkolem bylo cestou najít poztrácená písmenka
a vyluštit z nich tajenku. V tajence byl ukrytý
vzkaz od velikonočního zajíčka Ferdy.
Po desáté jsme společně vyrazili od obec‑
ního úřadu, cestou se ke skupině přidávali
i někteří opozdilci. Každý šlapal podle svého
tempa, nejstarší a nejrychlejší hledači byli vep‑
ředu, konec výpravy tvořily rodiny s kočárky
a nejmladšími dětmi. Vrchol dobyli všichni
zúčastnění! Na Majáku čekalo na děti za vy‑
luštěnou tajenku překvapení v podobě vajíčka,
které si nazdobily podle své fantazie.
I přes ranní nepřízeň počasí a deštové pře‑
háňky se během dopoledne počasí krásně vy‑
bralo a nám celou cestu svítilo sluníčko. Akce
se vydařila a my doufáme, že se stane každo‑
roční tradicí!
Členky kulturní komise
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ZA KRÁSAMI NAŠÍ MORAVY
Opět jsme se sešli 20. 4. 2022 na smluvených stano‑
vištích na náš první zájezd v letošním roce. Jsme rádi, že
můžeme pozorovat měnící se přírodu, dovednost a ná‑
paditost našich lidí, a vývojový pokrok techniky.
Náš cíl byly Dolní Heršpice, kde jsme navštívili rodin‑
ný, zrenovovaný statek, kde si syn splnil svůj dětský sen
a vytvořil RETRO MUZEUM NA STATKU. Obdivovali
jsme, kolik roztodivných věcí dokázal sesbírat za krátký
čas, protože je poměrně ještě mladý člověk. Kdyby jen
sesbírat, ale i zrenovovat, aby je mohl vystavit.
Bylo nám dopřáno vrátit se do svého dětství a připo‑
menout si věci, které nás obklopovaly, se kterými jsme
si hrávali, se kterými jsme se učili, pracovali,
nebo které jsme kupovali svým dětem. Zavzpomínali
jsme na kadeřnictví, kam jsme se chodívali stříhávat, co
jsme chodívali nakupovat, co jsme mlsali za kokinka, na
jaký typ televizorů jsme se dívali, jaká rádia nás prová‑
zela v našem životě, v jakých pračkách jsme prali a jiné
věci. Srovnali jsme ceny masných výrobků dříve a teď.
V další hale byla výstava automobilových veteránů.
Bylo krásné procházet mezi naleštěnými vozy a poslou‑
chat: „ Toto měli Hartlovi, toto bylo moje první auto,
v tomto se vozila Kancírová apod. Každému ně‑
jaké něco připomnělo. Konec této luxusní části
byla výstava malých maket osobních autíček.
Odtud jsme mohli přejít do další haly, která
byla celá věnovaná kočárkům. Ani jeden se neo‑
pakoval. Každý byl jiný, každý krásně upravený
a leckterý doplněný také peřinkami panenkami
miminek a nad nimi na prádelních šňůrách po‑
věšené oblečky, které mimina nosila. Byly tam
vystavené i kočárky, se kterými si hrávaly hol‑
čičky. Některé jsme si tam našli i my.
V poslední hale jsme zase prohlédli věci
a nářadí, ba i malé stroje, které se používali na
statcích a v hospodářství.
Dostali jsme tady koupit i oběd a občerst‑
vení, včetně kávy, vše za přijatelnou cenu pro
nás důchodce. S pocitem uspokojení a se vzpo‑
mínkou na dobu dětství a mládí jsme odjeli do
planetária v Brně. Už prohlídka vestibulu nás
příjemně naladila. Samotný program nás uve‑
dl do krásné noční oblohy a poutavé vyprávění
o jevech, které nás, ve vysoké vrstvě nad našimi
hlavami, provází. Bylo to příjemné a zajímavé.
Určitě nám to rozšířilo zase znalosti.
Závěr tohoto pěkného programu bylo zhléd‑
nutí prezentace o naší krásné Moravě. Byl to

pohled na různé oblasti, zákoutí a uličky, které bychom
v tak krátké době nikdy neuviděli. Zaletěli jsme až ke
Znojmu, na Macochu, na Pálavu a prolétli jsme také nad
Brnem. Bylo to moc, moc hezké.
Odcházeli jsme však i s pocitem, jako kdybychom
právě sesedli z kolotoče. Chvíli trvalo, než se naše rov‑
nováha těla dostala zase na své místo. Stalo se to asi
proto, že pří pozorování hvězdné oblohy jsou sedadla
uzpůsobena do pololehu, aby krásně každý viděl na
noční oblohu. První část byla poklidná, ale prohlídka
Moravy působila tak, jako kdybychom seděli ve dronu
a prolétávali se nad krajinou, v ulicích, jeskyněmi sem
a tam a to nám některým neudělalo zrovna nejlépe. Vše
však v autobuse odeznělo. Budeme však rádi vzpomínat
na krásnou podívanou.
Děkujeme výboru za krásnou akci, kterou pro nás při‑
pravil a je jen škoda, že jsme se nesešli ve větším počtu.
Byl to krásný den. I počasí nám přálo.
Zapsala : Miroslava Průdková

31

RAKVICKÝ ZPRAVODAJ

KVĚTEN 2022

FITNESS MARATON RAKVICE
V sobotu 19. 3. 2022 se ve školní tělocvičně usku‑
tečnil již 3.ročník Fitness maratonu. Do Rakvic se sjeli
místní i přespolní sportovní nadšenci a v počtu 20 lidí
jsme v devět ráno zahájili maraton první lekcí.
Lekci na balanční plošině Bosu vedla zkušená in‑
struktorka Markéta Uhlířová z Břeclavi. Markéta nás
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perfektně zahřála a dostala do tempa, na ni navazoval
svojí kondiční hodinou trenér Jakub Gajda z tělocvičny
Hoodgym Břeclav. Kubova lekce byla silová a hodně vý‑
živná. Závěrečná klidová a protahovací hodinka patřila
Gabriele Solaříkové z Podivína, která nás dokonale zre‑
generovala tak, že nás další dny skoro nic nebolelo

☺

TÚFARANKAFEST 2022
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festival dechových hudeb – Rakvice
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TÚFARANKAFEST
TÚFARANKAFEST 2022 2022
dechových hudeb
– Rakvice
festivalfestival
dechových
hudeb
– Rakvice
sobota 9. července

v 16 hodin

sobota 9. července
v 16 hodin

sobota 9. července
v 16 hodin
Účinkují:
Účinkují:

Kumpanovi muzikanti
Kumpanovi
muzikanti
Stříbrňanka
Stříbrňanka
Žadovjáci
Žadovjáci
Túfaranka
Túfaranka
Pořadem provází Karel Hegner

Pořadem Účinkují:
provází Karel Hegner

Po

Po skončení přehlídky následuje taneční zábava s DH Túfaranka
Vstupenky jsou slosovatelné
Občerstvení zajištěno
Vstupné: 200,-Kč
skončení přehlídky následuje
taneční zábava s DH Túfaranka
festival se koná v areálu sokolovny v Rakvicích

Kumpanovi muzikanti
Stříbrňanka
Vstupenky
jsou slosovatelné
Občerstvení zajištěno
Žadovjáci
Vstupné: 200,-Kč
festival se koná v areálu sokolovny v Rakvicích
Túfaranka
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Barbora
Horáčková

Jiří
Juřena
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Ellen
Lutonská

Matěj
Hošek

Radan
Kožušník
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Rosalie
Sojková

Sebastian
Vychodil
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Vilém
Kobzík

Vít
Krejčíř
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ZVEME VŠECHNY DĚTI I DOSPĚLÉ
V NEDĚLI 28.8.2022
NA FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ VE 14.00
KDE SE BUDE KONAT

PŘIJEDOU ZA NÁMI

VOJÁCI, HASIČI,
POLICIE, SANITKA

TĚŠÍ SE NA VÁS OBEC RAKVICE
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OBEC RAKVICE
POŘÁDÁ V NEDĚLI 29.5.2022

aneb

ZPÁTKY DO STŘEDOVĚKU
ZAČÁTEK V 15.00 NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

- SKÁKACÍ HRADY
- VYSTOUPENÍ ŠERMÍŘŮ
- SOUTĚŽE
- ODMĚNY
- HASIČSKÁ PĚNA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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ZŠ A MŠ RAKVICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
ZŠ A MŠ
RAKVICE VÁS SRDEČNĚ DVEŘÍ
ZVE NA
DEN
OTEVŘENÝCH

DENUOTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
PŘÍLEŽITOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI

90. VÝROČÍ
90. VÝROČÍ

ZALOŽENÍ
ŠKOLY
ZALOŽENÍMĚŠŤANSKÉ
MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY
VVRAKVICÍCH
RAKVICÍCH
SLAVNOSTNÍZAHÁJENÍ
ZAHÁJENÍ PROBĚHNE
SLAVNOSTNÍ
PROBĚHNE

V SOBOTU21.
21. KVĚTNA
V SOBOTU
KVĚTNA2022
2022
VE 14 HODIN V TĚLOCVIČNĚ ZŠ

VE 14 HODIN V TĚLOCVIČNĚ ZŠ
TĚŠÍ SE NA VÁS UČITELÉ A ŽÁCI ZŠ A MŠ RAKVICE

TĚŠÍ SE NA VÁS UČITELÉ A ŽÁCI ZŠ A MŠ RAKVICE
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