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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
V březnu letošního roku byla dokončena výsadba zeleně v okolí naší obce.
Na srážky neobvykle bohatý květen výrazně zlepšil podmínky pro zapěstování vysazených stromků a keřů.
Podobně dobré podmínky ke svému růstu má ale i plevel. Přestože firma, která výsadbu realizovala má tříletou
smluvní povinnost se o ni starat, do údržby okolí výsadby se bude muset zapojit i obec. V případě alejí bude
potřeba vytvořit podélná ochranná pásma, která zabrání nechtěným škodám vlivem neopatrné zemědělské
činnosti.
Se společností Trasko byla uzavřena smlouva na vypracování projektové dokumentace na stavbu kanalizace
a nové vozovky. Celá investiční akce je rozložena do tří etap. Tou první bude celý úsek tak zvané „betonky“,
tedy nynějšího zbytku vozovky pod areálem ZD Rakvice. Ve druhé etapě půjde o kanalizaci a komunikaci,
která povede od ulice Rybářská podél firem Limaco a Truhlářství Sláma do ulice Dolní, kde se napojí
na současnou kanalizační síť. Třetí etapa se bude týkat úseku od ulice Luční po Kamenšťák. Projektová
dokumentace k první etapě by měla být hotova na podzim letošního roku, kdy také začne příprava samotné
realizace stavby.
Od konce května nesmí Přítlukami projíždět nákladní soupravy těžší devatenácti tun, čímž došlo k výraznému
omezení tranzitní dopravy v naší obci. Opatření, které je výsledkem několikaletého společného úsilí obcí
Přítluky a Rakvice o omezení těžké nákladní dopravy, je pro dopravce pochopitelně nepopulární. Diagnostika
vozovky, průzkum intenzity dopravy, posouzení vlivu dopravy na stabilitu území a geofyzikální měření ale
jednoznačně prokázaly opodstatněnost navrhovaného omezení dopravního zatížení. Všechna měření se sice
prováděla na území Přítluk, ovšem některá ve zprávách popsaná rizika se týkají celého úseku silnice číslo
III/42115 a tedy i naší obce.
Začátkem června začaly stavební práce na ploché střeše družiny naší základní školy. Oprava, během které
bude odstraněna vrchní betonová vrstva, kterou nahradí nová izolace, by měla být dokončena do konce
prázdnin. Souběžně s pracemi na střeše bude v prostorách družiny a vstupu do sportovní haly probíhat také
kompletní rekonstrukce elektroinstalace a vnitřního osvětlení. Pracuje se i na vyhotovení projektové
dokumentace k přístavbě mateřské školky. Nová třída pro dalších asi dvacet dětí bude umístěna mezi školku
a školní jídelnu. Nahradí tak problematický tunel doposud spojující obě budovy. Projektová dokumentace by
měla být k dispozici na podzim letošního roku a následná realizace přístavby bude financována
prostřednictvím Místní akční skupiny Lednicko-valtického areálu.
Obec Rakvice získala dotaci z Jihomoravského kraje na opravu památníku utonulých dětí u břehu řeky Dyje
na Nových Mlýnech. Restaurátorské práce spolu s úpravou okolí památníku proběhnou během letních měsíců.
Paní doktorka Věra Pešlová ukončí během června svoji lékařskou praxi v Rakvicích. Zajistit dostupnost
stomatologické péče přímo v obci bude mimořádně náročné. Zubařů je málo a navíc se jim na venkov příliš
nechce.
Pomoc při hledání zubního lékaře či lékařky přislíbil krajský radní pro zabezpečování samosprávných úkolů
v oblasti zdravotnictví pan Milan Vojta.
Velmi podařeným Předhodovým zpíváním a pestrým programem pro děti k jejich svátku (organizátorům obou
akcí a rakvickým hasičům patří mé upřímné poděkování) začalo kulturně – společenské období. Pokračovat
bude Předhodovým koncertem na náměstí a vyvrcholí v podobě tradičních hodů a hodek. Po té už nastane
období prázdnin a dovolených. Přeji vám všem příjemné letní dny a spoustu hezkých zážitků.
Radek Průdek
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TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE ODPADU III.
Co se děje s odpadem?
V Jihomoravském kraji mohou většinou občané třídit papír, plasty – směsné nebo jen PET, sklo – bílé
i barevné, nápojové kartony, kovy, dále nebezpečné složky komunálního odpadu, bioodpady, objemné odpady,
elektroodpady, nápojové kartony. Pro třídění komunálních odpadů jsou využívány různé způsoby sběru. Např.
z hlediska technického vybavení se rozlišují nádobové způsoby sběru a pytlový způsob sběru.
V Jihomoravském kraji se nachází největší zpracovatel odpadového skla v ČR. Do systému EKO-Kom je
v kraji zapojeno 666 obcí. Výtěžnost papíru, skla, plastu a nápojového kartonu na obyvatele/ rok je 7,5kg.
Informace, podle kterých byste se měli řídit při třídění odpadu, naleznete přímo na barevných sběrných
nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. O místních
podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, proto se všude třídí odlišným způsobem.
Pro třídění papíru v domácnosti je ideálním řešením stará papírová krabice nebo jiná bedýnka, kam můžete
papíry vyhazovat. Myslete na to, že hodně odpadního papíru vzniká v kancelářích – pokud máte doma psací
stůl, dejte k němu koš na papír.
Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok
hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho právně
zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou
stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu. Vhodit sem můžeme
například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy.
Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez
plastového vnitřku! Do papíru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším
počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír.
Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor,
použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!
RECYKLACE
Nejběžnější formou recyklace papíru je jeho opětovná výroba v papírnách. V nich se papír nasype do velké
nádrže s vodou, kde se rozmixuje na řídkou kaši obsahující papírová vlákna. Ta se postupně zbaví nečistot,
jako jsou kancelářské sponky, okénka z obálek a další nežádoucí příměsi. Výroba papíru pak spočívá
v nanášení této směsi na papírenské síto, kde se již tvoří tenká vrstvička papíru, dále následuje její lisování.
Nejdůležitějším procesem je pak sušení papíru, protože při nanášení na síto obsahuje papírovina až 99% vody.
Papír se dá v průměru recyklovat 5 až 7krát, každou recyklací se papírenské vlákno zkracuje, ve vyjímečných
případech je možná recyklace až 20x.
Další možností recyklace papírových odpadů je výroba tepelných izolací a příměsí do stavebních hmot,
energetické využití, nebo i výroba kompostu a bioplynu
NOVÉ VÝROBKY
Recyklovaný papír je asi nejznámějším recyklovaným materiálem neboť se historicky začal sbírat už v 50.
letech minulého století – pravdou je, že většina papíru (i tam, kde to není uvedeno) je recyklovaná.
Z typických recyklovaných výrobků každodenního využití můžeme jmenovat toaletní papír, noviny,
kancelářský papír a různé krabice z lepenky. Ve škole děti píší do recyklovaných sešitů a ve výtvarné výchově
s papírem také často pracují. Méně známými výrobky jsou pak papírové brikety nebo papírové stavební
izolace. Nejméně kvalitním papírem je tzv. nasávaná kartonáž, což jsou například obaly od vajíček
Plast patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech
odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.
V některých městech a obcích se spolu s plastovým odpadem třídí i nápojové kartony. Záleží na
podmínkách a technickém vybavení třídících linek v okolí. Proto je důležité sledovat nálepky
na jednotlivých kontejnerech. Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete
vyhazovat i odpady označení Číslem 7. Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové
tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od
jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další
výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. Naopak sem nepatří
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mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Nekompletní elektrozařízení
Stále více se odevzdávají na sběrný dvůr v ulici Dolní NEKOMPLETNÍ volně ložené – chlazení (ledničky,
mrazáky) a velké spotřebiče. Nekompletní elektro-zařízení mohou mít negativní dopad nejen na životní
prostředí, bezpečnost a zdraví osob, ale také mají negativní dopad na splnění zákonné povinnosti výrobců
a zpracovatelů ohledně stanovených kvót využití, a také na odměnu dopravce. Je nutné předávat na sběrný
dvůr kompletní elektrozařízení a v žádném případě NEROZEBÍRAT elektrospotřebiče na sběrném místě.
Věděli jste, že…
10 589 729 obyvatel ČR má možnost třídit
odpady, tento údaj odpovídá 99% obyvatel
841 601 tun obalových odpadů se vytřídilo
v ČR v roce 2018
413 089 nádob na třídění odpadů je rozmístěno
po celé ČR
91 metrů je průměrná vzdálenost k nejbližšímu
místu na tříděný odpad
415 385 tun obalového papíru bylo v minulém
roce využito a recyklováno,
což je 85% papírových obalů
4 333 tun nápojových kartonů bylo v minulém
roce využito a recyklováno,
což je 24% nápojových kartonů
71% obalů bylo zrecyklováno v roce 201
161 428 tun obalového skla bylo v minulém
roce využito a recyklováno,
což je 77% skleněných obalů
168 802 tun obalových plastů bylo v minulém
roce využito a recyklováno,
což je 67% plastových obalů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Škola v přírodě žáků 1. a 2. třídy
Druhý májový týden prožili žáci 1. a 2. třídy v malebné přírodě Bílých Karpat na Mikulčině vrchu v areálu
Kopánky. V pondělí ráno zamávali rodičům a hurá za dobrodružstvím. Vždyť někteří odjížděli mimo teplo
domova úplně poprvé. A jak vlastně taková škola v přírodě vypadá? Co děti zažijí během těch pěti dnů? O to
bych se s vámi ráda podělila. Začátek bývá náročný. Ubytování, vybalování kufrů a výběr pelíšku, kam je
potřeba umístit plyšáka nebo oblíbený polštářek. A pak už rychle prozkoumat okolí. Naše první kroky tedy
vedly lesní cestou ke kopci Lopata. Cestou děti zdolávaly přírodní překážky – kmeny stromů, sbíraly šišky
a jiný přírodní materiál ke stavbě domečků pro lesní skřítky. Ty pak budovaly v lese poblíž Kopánek.
Pracovaly na jejich zvelebování po celý týden. Byly nádherné.
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Večery jsme trávili společně, ať už novou hrou, soutěžemi, nebo zpěvem při kytaře. Celá naše přírodní škola
se nesla v duchu Ferdů a berušek. Odměn byla spousta. Po večerní hygieně byl čas na čtení před spaním. Děti
s sebou měly svoje knížky, takže se četlo z nich.
Dopoledne probíhala výuka. Do sešitů děti každý den zapisovaly, co prožily, na co se těší a co je čeká. V době
výuky bylo bodování pokojů. Úžasná motivace pro to, aby byla ustlaná postýlka a uklizený pokoj. Ano, první
den se objevila na dveřích občas i nějaká prasátka, ihned byl ovšem viník odhalen a náprava zjednaná. Další
dny už se na dveřích usmívala sluníčka. To bylo
radosti! Dopolední výuka končila na pěkném
hřišti. Kluci hráli fotbal, někteří si vybrali
průlezky, skluzavky, prostě podle chuti. Běhali,
skákali, houpali se, byli v pohybu na čerstvém
vzduchu. Odpoledne patřila vycházkám do
okolí. Rozkvetlé petrklíče, fialky a kosatce, to
byla nádhera. Při výšlapu do kopců jsme se
nejednou pěkně zadýchali. Cesta za pokladem,
šipkovaná, kterou pro děti připravily paní
vychovatelky s paní zdravotnicí, pak byla
napínavá až do konce. Poklad nalezen, úkoly
splněny, sladká odměna nikoho neminula. Byla
to krásná odpoledne.
Po celou dobu však ve vzduchu visela otázka večerní stezky odvahy.
Bude, nebude, s baterkou, bez baterky, bude tam strašit, zvládnu to sám,
sama, s kamarády..? Co to vlastně je? Baterky blikaly na pokojích
nepřetržitě, přišel jejich čas. Po setmění jsme se tedy vydali lesní cestou,
ve dne všem dobře známou. Ve tmě úplně jinou. K chatě šly děti samy,
či s kamarády. Odvahu měly velkou, větší, než byla ta naše dospělácká. A i když jsme jim cestou do bezpečí svítili v podobě
dobrých duchů Kopánek, ulevilo se nám až ve chvíli, kdy byly všechny
děti bezpečně v pokojích, snad stokrát přepočítané…
Závěr školy v přírodě patřil návštěvě Kovozoo ve Starém Městě. Je tam
krásně, doporučuji. Vláčkem jsme projeli celý areál, pak si děti
prohlédly všechny expozice, nesmím zapomenout na obrovskou loď,
letadlo či zvonkohru. Nákupy, občerstvení, nekončící fronta na hranolky
a párek v rohlíku. To neodmyslitelně patří k výletu. Tolik šťastných
výrazů pohromadě, že můžou nakupovat, to se jen tak nevidí.
Všechny tyto prožitky mimo domov bez rodičů, ukáží jednu důležitou
skutečnost- samostatnost, pak jistě i odvahu a schopnost komunikace.
S dětmi i dospělými. Vaše děti to zvládly, byly bezvadné.
Děkuji všem rodičům za odměny pro děti a svým kolegyním: Daně Lacinové, Hance Pospíšilové, Milce
Zlámalové a zdravotnici Hance Bednaříkové za krásný, i když bezesný týden.
Za děti i dospělé Renata Jedličková

Škola v přírodě žáků 3. a 4. třídy
Škola v přírodě očima dětí:
My jsme jeli společně s žáky 4.třídy do Velkých Karlovic na hotel Kyčerka. Dali jsme si kufry na pokoj a hned
potom šli na oběd. Potom nás čekala vycházka, tam jsme si prohlíželi dřevěné sochy, které vyjadřovaly
řemesla. Potom jsme šli na kopec, kde se v zimě lyžuje. Holky pletly věnečky z pampelišek a kluci vyběhli
úplně nahoru. Večer jsme hráli hry v klubovně. Tam nás rozdělili na tři týmy: Machovi, Šebestovi, Jonatánovi,
protože téma naší školy v přírodě bylo Mach a Šebestová. Třetí den jsme šli s pláštěnkami do lesa stavět
domečky. Také jsme sledovali potůčky a říčky, protože hodně pršelo a ta voda stoupala. Pátý den byl poslední
a při zpáteční cestě domů jsme se zastavili v Rožnově pod Radhoštěm. Tam jsme si nakoupili nějaké dárečky.
Moc se mi tam líbilo.
Lucie Štůlová, 3.třída
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V pondělí jsme společně s žáky 4. třídy jeli do Velkých Karlovic. Po obědě jsme se rozdělili na 3 týmy –
Jonatánovi, Machovi, Šebestovi. Hráli jsme různé hry, např. šipkovanou, kvízy a taky jsme vyráběli telefony,
pexeso. Byla taky stezka odvahy. Šli jsme po svíčkách a museli jsme se podepsat a vylekala mě paní
vychovatelka. U hotelu Kyčerka bylo hřiště, kde jsme hráli hry.
Moc se mi to líbilo.
Anna Jurášová, 3.třída
Dojeli jsme do Velkých Karlovic. Náš hotel se jmenoval Kyčerka. Byla tam velká zábava. Představte si, že
jsme vyráběli domečky pro zvířátka. Dokonce jsme v lese viděli mloka. Šli jsme na vycházku v pláštěnkách,
sledovali jsme potoky a zvedající se vodu. Na druhý den už se vše zklidnilo. Poslední den jsme jeli do
Rožnova do skanzenu. Podívali jsme se na starou školu. Seděl tam i pan učitel, vyprávěl nám, jak děti psaly ve
škole. Neměly tužky jako my, měly jen destičku, na kterou psaly křídou. Jejich maminky jim šily taštičky.
Na škole v přírodě se mi líbilo, jela bych znovu.
Hana Lukešová, 3.třída

Jeli jsme společně se 4.třídou na školu v přírodě do Velkých Karlovic. Líbilo se mi, když jsme měli
šipkovanou, protože jsme hledali v lese úkoly třeba v mechu či pařezech. A ještě se mi líbila stezka odvahy.
Procházeli jsme podle svíček a museli jsme se podepsat. A ještě se mi líbily pokoje. Bylo super, že jsme se
mohli navštěvovat. A nejvíc se mi líbilo, jak jsme v lese stavěli z klacíků, mechů i kamenů domečky. Bylo to
super. Určitě bych jela znovu �.
Magdaléna Krmíčková, 3.třída

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Dne 16. května se vybraní žáci naší školy zúčastnili oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů BESIP.
Tato akce byla pořádána na dopravním hřišti v Břeclavi. Soutěžilo se v disciplínách: jízda zručnosti, zásady
první pomoci, znalost pravidel silničního provozu a také zkouška na dopravním hřišti.
Zúčastnilo se celkem devět škol. V mladší kategorii (10 - 12let) se naše škola umístila na pátém místě. Ve
starší kategorii (13 - 16let) se žákům dařilo a umístili se na druhém místě, zajistili si postup do okresního
kola.Okresní kolo probíhalo 23. května v Mikulově, zde naši starší žáci obhájili 4. místo. Gratulujeme!
Rampáčková Jitka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve školce se pořád něco děje. V poslední době měly děti největší zážitek ze školky v přírodě, kam se jelo
poprvé. Jelo 21 předškolních dětí. Vyráběli si pomazánku, hračky, seznamovaly se s prostředím ekocentra ve
Velkých Pavlovicích. Děti přijely spokojené a důležité je, že nikdo neplakal, i když strávil dvě noci bez rodičů.
Děti čeká ještě výlet, pasování předškoláků, setkání na rozhledně s předškoláky ze Zaječí, vystoupení společně
s ZUŠ pro rodiče. Celý červenec mohou děti strávit ve školce a v srpnu budou třítýdenní prázdniny.
Jana Janoušková
Školka v přírodě
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Besídky pro seniory

Vzdělávací program na Ekocentru Trkmanka

Návštěva Policie ČR

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Střelecké závody v Rakvicích
V sobotu 1.6.2019 se na střelnici v Rakvicích opět
uskutečnily tradiční střelecké závody pořádané
Mysliveckým sdružením Rakvice. I letos nám přálo
počasí, výborného jídla a pití byl dostatek, takže jsme
mohli přivítat dostatek sportovních střelců i hosty z řad
veřejnosti do příjemného prostředí naší střelnice.
Jak již bývá zvykem, soutěžilo se nejdříve v kategorii
jednotlivců a následně přišla na řadu soutěž družstev ve
střelbě na americký trap. Americký trap se vyznačuje
nahodilou dráhou letu terče, kterou nelze předvídat.
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Vrhačku nám na závody opět zapůjčil pan Milan Otáhal z Kobylí, kterému bych tímto chtěl velice poděkovat.
Jednotlivci stříleli 2x25 terčů a družstva 3x20.
V jednotlivcích zvítězil Machan Marek, na druhém místě se umístil Kadlec Jan a na třetím místě Skácel Ivo.
Každý rok vyhlašujeme také vítěze mezi střelci z Rakvic. V této kategorii zvítězil Kadlec Jan, na druhém
místě se umístil Ing. Janoušek Michal a třetí pozici obsadil Průdek Tomáš.
V kategorii družstev zvítězilo družstvo, jehož členy byli pánové: Machan Marek, Kadlec Jan a Levčík Petr.
Na druhém místě se umístilo družstvo ve složení: Skácel Ivo, Peš Zdeněk a Ing. Bouma Jiří
Bronzový tým byl složen z členů: MVDr. Janoušek Vladimír, Ing. Janoušek Michal a Janoušek Martin.
Všem úspěšným střelcům tímto ještě jednou blahopřeji a doufám, že se na střelnici v Rakvicích sejdeme
i v příštím roce opět v hojném počtu.
Závěrem bych rád poděkoval vinařství Pavel Binder, vinařství Švásta a Kadlec, vinařství Pfeffer, panu Miloši
Lukešovi, vinařství Minařík a vinařství Švarc & Bílek za hodnotné ceny pro úspěšné střelce. Další poděkování
patří všem členům našeho MS, kteří se podíleli na přípravě a organizaci závodů.
Ing. Radek Švarc

Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody
V rámci měsíce myslivosti chci spoluobčanům připomenout, jak to se zvěří v rakvické honitbě vypadalo před
65. lety. Funkci hospodáře zastával Stanislav Herzán, přísežný hajný byl Cyril Průdek a Jaroslav Rampáček.
Předsedou honebního výboru byl Cyril Lukeš.
V roce 1954 bylo v rakvické honitbě střeleno :
585 zajíců, 106 bažantů, 145 koroptví, 18 divokých kachen.
Škodná zvěř : 12 šedivek, 17 strak, 1 sojka, 9 pytlačících koček, 4 toulavý psi, 3 lasice, 5 tchořů a 1 liška.
Rok 1956 - 780 zajíců, 209 bažantů, 2 husy divoké, 25 kachen divokých.
Jarní stav srnčí zvěře byl 42 kusů, z toho bylo střeleno 8 kusů. Dále byl proveden odchyt 133 kusů koroptvích
slepiček a 133 kohoutů.
Škodná zvěř: 5 tchořů, 8 lasic, 14 toulavých psů, 28 koček, 5 káňat, 15 šedivek, 17 strak,
Rok 1957 - 877 zajíců, 150 bažantů, 93 koroptví, 10 husí, 120 kachen.
Jarní stav srnčí zvěře byl 55, uloveno bylo 7 kusů.
Škodná zvěř : 5 tchořů, 6 hranostajů, 7 lasic, 10 šedivek, 25 strak, 2 lišky, 10 psů a 15 koček.
Ve svém příspěvku chci poukázat na skutečnost, kterou možná nevnímáte. Řada mysliveckých spolků na
okrese neprovádí odstřel zajíce polního, zajíc prostě z přírody mizí. Koroptev také již nenajdete. Pozitivní je
zvýšený stav srnčí zvěře. Podle historických záznamů se srnčí zvěř na rakvicku a přítlucku v meziválečném
období nevyskytovala. Hodně se toho také do dnešních dnů změnilo. Honitba se zmenšila, ubylo zemědělské
půdy, těleso dálnice tzv. přetnulo revír, kulovou zbraň může držet každý myslivec, pokud splňuje legislativní
požadavky. Do roku 1990 tomu tak nebylo.
Člověk bez přírody být nemůže, příroda bez člověka ano!
Zdroj : SOA Břeclav, se sídlem v Mikulově

Jiří Hollý
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HODY 2019
Chasovní okýnko
První akcí po volbě nových stárků byl sběr železného šrotu a papíru, který se uskutečnil v sobotu 13. dubna
2019. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se jednalo o ryze chlapeckou záležitost, nebylo tomu tak. Od ranních
hodin se děvčata pilně činila v Myslivně, kde klukům vařily kotlíkový guláš. Děkujeme touto cestou jak paní
Válkové a paní Listové za pomoc při přípravě guláše, tak všem občanům, kteří přispěli sběrem.

V týdnu před Velikonočním pondělím se všichni kluci sešli, aby
upletli žilu, která letos měřila úctyhodných 5,2 metrů, a na kterou
děvčata o velikonočním pondělí přivázaly nejenom mašle, ale některé
z nich i pikantnější trofeje. Dne 21. dubna 2019 se konala Tradiční
velikonoční výstava vín v Sokolovně, na které se během celého dne
vystřídala převážná většina chasy. Nejenom, že kluci i holky
zavdávaly návštěvníkům do štampelek, ale také společně
s cimbálovou muzikou přispěly k nezaměnitelné atmosféře koštu,
protože všichni nalévali v krojích. Vinařům děkujeme za darované
víno, které jsme pečlivě uložili v chasovním sklepě a budeme ho
zavdávat během hodového sóla.
V noci na 1. května se kluci vydali na každoroční putování dědinú,
aby svojim stárkám postavili májku pod okna, jako poděkování
za uplynulou hodovou sezónu. V letošním roce kluci postavili celkem
27 májek a my vám kluci moc děkujeme. Od května se chasa
pravidelně schází na zkouškách, na kterých nejen tancujeme, ale také
tvoříme hodová sóla. Jaká jsme si pro vás letos připravili? Dojdite si
jich vytancovat pod máju, určitě to stojí za to!
Druhým rokem se uskuteční Předhodová zábava, kterou pořádáme, a kterou
jsme se v letošním roce rozhodli zaměřit tematicky. Předhodová zábava se
koná 15. června 2019 od 19 hodin, za příznivého počasí pod širým nebem
v areálu Sokolovny, a za nepříznivého počasí uvnitř a ponese se v duchu
legendárních Queen! Všichni jste srdečně zváni.
Tradiční ruční stavění máje proběhne ve čtvrtek 20. června 2019 od 18
hodin. O pomoc prosíme všechny siláky. Tradiční chlazená odměna bude
i letos připravna. Letošní hody se ponesou v znamení několika novinek.
Hned s první novinkou se setkáváme v sobotu 22. června 2019, kdy hodový
průvod vychází v 18 hodin od Pohostinství U Průdků, za doprovodu DH
Lanžhotčanky. Další novinkou je nedělní dělené vstupné- odpolední vstupné
pro ty z vás, kteří nechtějí zůstat na večerní zábavu nebo třeba i pro náhodné
kolemjdoucí, kteří chtějí chvilku obdivovat naše kroje. Večerní vstupné pro
ty z vás, kteří přijdou jen na večerní zábavu a samozřejmě poslední
možností je klasické vstupné celodenní. Jak v neděli, tak v pondělí nám
k tanci i poslechu bude vyhrávat DH Vacenovjáci, která k nám zavítá po delší době. Hodkovou sobotou nás po
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hudební stránce bude provázet DH Ištvánci. V tento den se uskuteční tradiční dětské sólo, a protože chceme,
aby si i naši nástupci, tento den opravdu užili, chystáme i pro ně malé překvapení. Přesné časy a rozpis
průvodů se dozvíte na hodovém plakátu.
Únorovým krojovým plesem ukončilo svou kariéru 4 děvčata. Hodovým průvodem se ale projdou 4 nové páry.
A kolik párů je celkem? To se dozvíte z níže přiloženého seznamu, ale budeme rádi, když se na nás dojdete
podívat i pod máju. TOŽ VESELO HODY!
Chasa Rakvice
1. stárkovský pár
Radek Prudík a Kateřina Válková
2.stárkovský pár
Ondřej Foukal a Martina Rajjová
Chasa:
Vojtěch Halady a Hana Foukalová
Daniel Bílek a Kristýna Boháčková
David Haman a Kristýna Bachoríková
Milan Horáček a Jitka Rampáčková
Lukáš Pospíšil a Natálie Štěrbová
Jiří Vajbar a Pavlína Válková
Ondřej Halady a Monika Boháčková
Pavel Halady a Veronika Vaňková
Vít Vymazal a Veronika Poláchová
Miroslav Zelinka a Veronika Srbecká
Michal Moudrý a Zuzana Kamenská
Martin Vajbar a Sabina Březovičová
Jan Bílek a Natálie Puklická
Dominik Straka a Viktorie Novotná
Petr Václavík a Stela Minaříková
Luboš Ludin a Kateřina Průdková
Erik Buzrla a Veronika Filová
Radek Vajbar a Nikola Buzrlová
Tibor Lacina a Adéla Lukešová
Sklepníci:
Jaroslav Srbecký
Ondřej Průdek
Radek Foukal
Filip Drábek
Jakub Suský
Stanislav Suský
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DĚTSKÝ DEN – POHÁDKOVÁ CESTA
V neděli 2.6.2019 jsme měli my, z kulturní komise, od rána plno práce. Museli jsme nachystat pohádkovou
cestu, takže jsme vzali křídy a fáborky a šli označit jak cestu, tak stanoviště, kterých bylo celkem osm,
nazvané podle pohádek a příběhů - Perníková chaloupka s Červenou Karkulkou, O letadélku Káněti,
Princezna Koloběžka, Žabí princ, Kůň Zlatohřívák, Zlatovláska, Popelka a Peklo. Když jsme měli všechno
nachystané, už jsme se jen těšili na dětské návštěvníky
s jejich doprovodem. Musím říct, že návštěvnost byla
ohromující, kterou jsme opravdu nečekali. Nakonec se
na trasu vydalo 112 dětí. Na každém stanovišti čekal na
děti nějaký úkol, za který dostaly jak malou odměnu, tak
razítko do kartičky, kterou dostaly při registraci
u pohádkových babiček. Posledním stanovištěm bylo
Peklo, jež se nacházelo ve dvoře sokolovny, čímž se
nám děti vrátily zpátky a zde pokračoval další program.
Za orazítkovanou kartičku dostali všichni špekáček,
který si opekli na pekelném ohni nebo párek v rohlíku
(podle toho, co kdo má rád) a tašku s malou odměnou.
Bohužel jsme nepočítali s tak velkou návštěvností
a nemohli jsme dát tašky úplně všem, za co se tady moc omlouváme. Také nás navštívil panáček Pedro, se
kterým se mohli všichni návštěvníci vyfotit. A tančilo se, ale všichni se stejně nejvíc těšili, až přijedou hasiči
a začne ta tolik očekávaná šou v hasičské pěně. Nakonec se všichni dočkali, zařádili si a doufáme, že
spokojení odcházeli domů.
Nám nezbývá než začít děkovat. V první řadě bychom chtěli moc poděkovat všem dobrovolníkům na všech
stanovištích, protože bez jejich ochoty by se takováhle akce nemohla vůbec uskutečnit. Dále pak děkujeme JK
Rakvice za svezení dětí na koních a ponících, rakvickým důchodkyním za pomoc v sokolovně, rakvickým
hasičům za vytvoření pěny, všem sponzorům, kterými byli Obec Rakvice, Mikro Trading, Candy Plus
a Dalibor Průdek. A na závěr patří jedno velké dík všem zúčastněným dětem a jejich doprovodu. Doufám, že
se akce líbila a my už nyní připravujeme a těšíme se na akce další. Ty nejbližší budou 3.8. – neckyáda a 1.9.
konec prázdnin – branný den.
Za kulturní komisi Michala Blažková, Mirka Klímová a Lenka Foukalová
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PŘEDHODOVNÍ ZPÍVÁNÍ
V sobotu 1. června za krásného letního počasí proběhl v Sokolovně 1. ročník Předhodového zpívání. Během
téměř dvouhodinového programu, který doprovázela cimbálová muzika Jožky Malhockého, vystoupily
pěvecké sbory z Ladné, Valtic, Kostic a Tvrdonic, ženský sbor Výběr z Bobulí z Valtic a domácí soubory
RACHLAP – rakvičtí chlapi a RAŽENKY – rakvická děvčata. Celý program uváděla v rakvickém nářečí
a v kobylském kroji Mgr. Blanka Hrabalová. Po skončení zpívání následovala zábava s dechovou hudbou
Cyrilka. Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří se na organizaci této akce podíleli.
Jsou to: Obec Rakvice (za vstřícnost, poskytnutí prostor a finanční podporu), Myslivecké sdružení Rakvice (za
poskytnutí Myslivny), Vinařství Pfeffer (pánové uvařili skvělý zvěřinový guláš!), Vinaři z Rakvic (dodali
vynikající rakvická vína, chladící box, vystřikovačku skleniček a skleničky), paní Věra Hollá (věnovala
skleničky). Dále pak děkujeme za sponzorské finanční dary od Réva Rakvice, BS Vinařské potřeby Velké
Bílovice, Lipera Velké Bílovice a Agrotec Hustopeče. Velké díky patří i všem děvčatům, která upekla rakvické
koláčky (bohužel jsme v sobotu zapomněli na paní Drahomíru Binderovou, čímž se jí dodatečně omlouváme)
a firmě Delikana Břeclav za občerstvení. V neposlední řadě patří dík i rakvické chase, která se postarala
o nalévání vín. Podle návštěvy (na Rakvice velmi velké!) a ohlasů se snad i z této akce stane tradice.
Za celý kolektiv, který tuto akci připravoval - Lubor Skrýval
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Poděkování panu Ing. Luboru Skrývalovi
V sobotu 1. června 2019 zaplnily rakvické sólo tóny cimbálové a dechové muziky. Vy, kteří jste přišli, víte, že
se tady narodila nová tradice, tradice předhodového zpívání. Setkání mužáckých a ženských sborů, krojů,
dobrého vína a příjemných lidí. U zrodu každé nové akce obvykle stojí nadšenci, lidi zapálení pro věc, lidi,
kteří mají schopnost a chuť věci dotahovat do konce. Zakladatelem, zpěvákem, autorem mluveného slova
a duší prvního předhodového zpívání byl Lubor. Přejeme mu neutuchající chuť do dalších ročníků a děkujeme.
Rachlap a Raženky

JEZDECKÝ KLUB RAKVICE
Poslední víkend v květnu jsme uspořádali stejně jako loňského roku malou akci s našimi koníky. Naše koně
využíváme hlavně k rekreačním jízdám. Kromě tří jsou už všichni starší ročníky, takže s nimi už nemůžeme
počítat na nějaký náročnější výcvik.
Tuto akci děláme hlavně pro děti, ale i pro pobavení starších. Zajeli jsme čtverylku ve čtyřech a letos jsme
zkusili i v šesti dvojicích. Ohlasy z publika byly potěšující: „Jé, oni vypadají fakt jako fotbalisti!“ Přidali jsme
židličkovou a slalom. Klaun si pro děti připravil překážkovou jízdu na koníčcích na hůlkách, při které se děti
pěkně vydováděly. Tyto koníčky vyrobily děti z výtvarného kroužku v Hustopečích za vedení paní Mertové.
Paní Mertová připravila výstavku obrázků s motivy koní a zabavila děti tvořením figurek z hlíny a malováním.
Akce se vydařila, počasí nám přálo a myslím, že i diváci, kterých bylo letos hodně, si to s námi užili.
Další akce nás čekala následující neděli, kdy se konala „Pohádková cesta“ k MDD. U nás bylo stanoviště
pojmenované „U Zlatohříváka“, kde se děti povozily na koních. Byli jsme zaskočeni velkou účastí, na kterou
jsme nebyli připraveni, ale nakonec jsme všechno zvládli a děti byly určitě spokojené.
Také se nám ozvala MŠ, že se děti přijdou podívat na zvířátka a odpovědět dané otázky. Už se na ně těšíme.
Koně i my pomalu začínáme zvykat na novou sezonu, kdy budeme chodit na procházky s rekreanty i několik
hodin denně. Toto období uteče jako voda přejeme sobě i našim příznivcům, ať všechno zvládneme hlavně ve
zdraví.
Za JK Rakvice Jaroslava Nachtigalová
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„VZPOMÍNKY JSOU POKLADEM STÁŘÍ “
Do naší sbírky vzpomínek přibudou i ty, které jsme si uložily z divadelního představení, které jsme v únoru
navštívili. Byla to hra mladých lidí o jejich současném životě. Herecké výkony byly velmi zdařilé, ale obsah, a
byl pravdivý, v nás zanechal nehezké pocity. Doufejme, že alespoň tito lidé, kteří hru hráli a kteří ji shlédli, si
uvědomí, že něco není ve společnosti správné.
Májový deštík nás probudil v den našeho druhého zájezdu. Směr cesty byla Modrá, kde se nachází
sladkovodní a botanická expozice – Živá voda. Vše je vybudováno na původních mokřadech, kde zůstaly
prameny podzemní vody. Kolem areálu je vytvořena babiččina zahrádka, ve které jsme si osvěžili naše
znalosti o různých květinách. Našli jsme zde květy, které jsme vídali při toulání se po lukách v době svého
dětství, či mládí / dnes už louku ve svém okolí nemáme / nebo ty, které nacházíme v zahrádkách. Na opačné
straně areálu byla mokřadní tůňka, kterou vyhledávají mnohé druhy hmyzu a obojživelníci. Vzácným druhem
je želva bahenní.
Hlavní budova je dvoupodlažní a mohli jsme pozorovat vodní živočichy pod úrovní hladiny, v tunelu.
Procházeli jsme se pod hladinou a nad hlavou a kolem nás plavala spousta ryb od nejmenších až po největší.
Byl to hezký zážitek. Tunel se nachází 3,5m pod vodní hladinou a je dlouhý více jak osm metrů. Šířka je dva
metry. Druhé podzemní patro poskytuje pohled do jezera 6.5m hlubokého, kde je oblíbené místo sumců a
jeseterů. Je zde také velké akvárium, kde jsou ryby z jiných zemí. Ve vestibulu je také zobrazen život kolem
rybníků a pro děti je vytvořen koutek s obrázky, omalovánkami a různými kvízy.
Po této prohlídce jsme přešli do sousední části, kde je vybudován skanzen. Mohli jsme si prohlédnout, jaká
byla škola, rozhledna, kostelík, obydlí pro chudé, bohatší. Bylo tam i muzeum oděvů, předmětů, vybavení
školy, zdobení stěn apod. Po obědě nás čekala prohlídka kostela na Velehradě. Průvodkyně nás poutavým
vyprávěním vnesla do doby života Cyrila a Metoděje a jejich působení u nás na Moravě. Moc se nám líbilo
zdobení tohoto krásného svatostánku. Cestou zpět ze zájezdu jsme se zastavili ve Strážnici v květinářství, kde
si každý udělal nákup kytičky, která mu padla do oka, a že jich tam bylo. Ani déšť nám náladu nepokazil.
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Příroda i dovedné ruce našich předků i současných tvořivých lidí nám ukázala svoji krásu. Děkujeme členkám
výboru za organizaci a starost na zájezdu.
Jako pomyslnou kytičku uvitou z veršů, písní i tanců jsme dostali od dětí a pí. učitelek z MŠ. Pozvání jsme
přijali ke Dni matek a moc se nám u nich líbilo. Každý rok nás vítá krásné, barevné prostředí a srdečná
atmosféra celého personálu. Všem patří velké díky. Cítíme se tam vždy moc hezky.
Za Klub důchodců zapsala Průdková Miroslava

Barevná krása jara
Průdková Miroslava

Na naší zahrádce jaro zaklepalo. Co v zemi spalo, to probudilo.
Nejdříve tráva ožila zelenou barvičkou a sněženka zas bílou hlavičkou.
Bílá patří také švestce, třešni, višni. Jiné květy se jinou barvou pyšní.
Tulipány nejraději mají barvu červenou, motýli si hrají nad nimi na honěnou
Bělostnými zvonky ráda konvalinka zvoní. Dává vůni každému, kdo projde kolem ní.
Snad také něžná kopretina tuší, že nejvíce jí bílá barva sluší.
Jak krásně září barva žlutá. Do květů narcisů je tajemně ukrytá.
Sluníčko se do nich uschovalo a do květů pošeptalo,
aby všem z jara srdíčka pohladilo.
Kdepak se jenom modrá barva usadila? Zvonky a modřence ona obdařila.
Obloha také modrou barvu mívá. Z ní se slunce na každý kvítek dívá.
Zvoní, zvoní na kostele zvonky. Ony sdělují, že kvetou pivoňky.
Růžovou barvičkou zdobí svůj květ. Ten krásný květ potěší celičký svět.
Pod fialovým šeříkem sedávala mamička, v povětří slýchala švitořit kosíčka.
Dnes už tam nesedá, lavička bělounká osiřela. Jen kosíček svoji píseň zpívá,
že přece na světě dobře bývá.

SETKÁNÍ SBORŮ 1978-1998

Od rakvického nádraží jde muž vysokého vzrůstu, vousatý, s bujnou hřívou vlasů. Pro místní občany, které
potkává, zatím osoba neznámá, nikdy předtím neviděná…. Jeho kroky směřují až na druhý konec obce, kde v
prostoru zeleně se nachází škola. Vstupuje do budovy hledá ředitelnu a po hlasitém pozdravení se představuje.
,,Jmenuji se Václav Peša, učitel LŠU v Břeclavi a velmi rád bych chtěl učit vaše děti zpěvu a na některý
hudební nástroj´. Tak byl popsán samý začátek působení Václava Peši v knize ,,DVACET ŠKOLNÍCH LET“,
která byla vydaná k příležitosti 20letého výročí pobočky ZUŠ Rakvice, za což patří velké poděkování právě
panu učiteli. ZUŠ Rakvice nabídla místním dětem, ale nejen jim, hru na akordeon a sólový zpěv, ale zvláštní
pozornost věnoval pan učitel především sborovému zpěvu (Zpěvanky, Skřivánek a později Hvězdička). To vše
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bylo doplněno mimoškolní aktivitou, jako jsou letní soustředění, tábory, soutěže a v neposlední řadě
i výměnné pobyty a zahraniční zájezdy. Z těch nejzajímavějších a organizačně asi nejnáročnějších, byl
proslulý zájezd do Bulharska. Dále se děti, podívaly také do Francie, Německa, Rakouska a Polska. Je
neuvěřitelné, že za tu řadu let prošlo touto pobočkou 365 žáků. A nesmíme ani opomenout ženský pěvecký
sbor Píseň.Letos je to více jak 40 let od založení pobočky. Zůstalo plno vzpomínek, na dobu plnou zpěvu, ale
i zábavy. A na to vše, jsme si přišli zavzpomínat 25.5.2019 do místní sokolovny, která právě v minulosti
poskytovala zázemí pro nespočet koncertů. I v tento den se opět zpívalo. Nejdříve na uvítanou pana učitele
Václava Peši, za doprovodu paní Jarmily Pařízkové, a pak
samozřejmě i s doprovodem samotného pana učitele.
Velkým překvapením večera byla písnička Malé kotě,
zazpívaná potomky bývalých Zpěvanek. Obdivuhodná byla
jak bezprostřednost dětí i pana učitele, tak i hudební
doprovod 14leté Lucie Lukešové. Jejich vystoupení sklidilo
aplaus a udělalo radost nejenom rodičům, ale i panu učiteli.
S velkým úsilím (a s nápovědou dětí) hádal, které dítko
patří ke kterému rodiči, a všichni jsme se u toho náramně
pobavili. Večer byl plný veselých historek a vzpomínání.
Velký podíl na tom měly i fotky a kroniky, které si po celou
dobu provozu ZUŠ děti psaly samy. Zavítal mezi nás i náš
„ozvučovač“ pan Kubišta a paní učitelka Jaroslava
Průdková. A i když se nás sešlo méně než před 6 lety, i tak
jsme si večer moc užili, a věříme, že to nebylo poslední
setkání.

Velký dík patří panu Václavu Pešovi, všem zúčastněným, dětem, a všem vinařům, kteří nám přispěli vínem, za
fotodokumentaci Romanu Penčákovi, za propagaci Kateřině Blažkové.
Tak příště naviděnou…

Michaela Navrátilová a Bronislava Straková

XVII. ROČNÍK MEMORIÁLU FRANTIŠKA HARAŠTY 24.-25.7.2019
Skupina A

Skupina B

1. FC Zbrojovka Brno

1. SK Sigma Olomouc

2. AC Sparta Praha

2. SK Slavia Praha

3. FC Viktoria Plzeň

3. FC Slovácko

4. Reprezentace ČR U-16

4. Bratislavský FZ

Skupina A

Skupina B

Středa 24. 07. 2019 – stadion Velké Bílovice

Středa 24. 07. 2019 – stadion Moravský Žižkov

09:15 FC Zbrojovka Brno : Reprezentace ČR U16

09:15 SK Sigma Olomouc : Bratislavský FZ

10:35 AC Sparta Praha : FC Viktoria Plzeň

10:35 SK Slavia Praha : FC Slovácko
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15:30 Reprezentace ČR U-16 : FC Viktoria Plzeň

15:30 Bratislavský FZ : FC Slovácko

17:00 FC Zbrojovka Brno : AC Sparta Praha

17:00 SK Sigma Olomouc : SK Slavia Praha

Čtvrtek 25. 07. 2019 – stadion Rakvice

Čtvrtek 25. 07. 2019 – stadion Lednice

09:00 FC Viktoria Plzeň : FC Zbrojovka Brno

09:00 SK Slavia Praha : Bratislavský FZ

10:15 Reprezentace ČR U -16 : AC Sparta Praha

10:15 FC Slovácko : SK Sigma Olomouc

Utkání o umístění:
Čtvrtek 25. 07 2019 - stadion Lednice
14:00 utkání o 7-8 místo (mužstva ze 4.míst ve skupinách)
15:10 utkání o 3-4 místo (mužstva z 2.míst ve skupinách)
Čtvrtek 25. 07 2019 - Stadion Rakvice
14:30 utkání o 5-6 místo (mužstva ze 3.míst ve skupinách)
16:15 finálové utkání (vítězové skupin)
17:30 - Slavnostní zakončení turnaje

Girasole zajišťuje bezpečí v domácnosti pomocí SOS tlačítek
Dostali jste se někdy do situace, že jste zůstali sami a nemohli si pomoci vlastními
silami nebo pomoc Vám nebyla na blízku? Možná jsme to právě my, kteří Vám
můžeme zajistit bezpečný život v domácnosti. Sdružení Girasole, z. s., které sídlí v Hustopečích poskytuje dvě
registrované sociální služby, a to osobní asistenci a tísňovou péči. Tísňová péče je sociální služba, jejímž cílem
je zajištění bezpečného života osob se sníženou soběstačností nebo zdravotními riziky. Uživatel této služby má
k dispozici speciální telefon a SOS tlačítko v podobě hodinek, které stiskne v případě nouze a my přivoláme
potřebnou pomoc. Zavoláme rodině, blízkým, sousedům nebo přímo přivoláme složky IZS. SOS tlačítko
uživatel může využít v situacích jako je zhoršení zdravotního stavu, pád v domácnosti, nevolnost nebo
nezvaný host v domácnosti… Služba funguje 24 hodin denně včetně víkendu i svátků. Součástí této služby je
jak SOS tlačítko pro přivolání pomoci v krizových situacích, tak i výjezd naší pohotovostní služby.
Hustopečská tísňová péče je výjimečná v tom, že dokážeme člověku nabídnout komplexní pomoc a podporu.
Speciální telefon s SOS tlačítkem zapůjčujeme bezplatně a náklady na službu činí 150 Kč za měsíc. Více
informací Vám můžeme poskytnout na telefonním čísle 775 246 954 nebo nás naleznete na internetových
stránkách www.girasole.cz. Také se můžete osobně dostavit do kanceláře v Hustopečích na ulici Hybešova 5
(v budově polikliniky). V případě zájmu Vám také můžeme přijet ukázat přístroj přímo do Vaší domácnosti.
Ivana Kronovetová, DiS. (Girasole, z. s.)

Plavovláska
Šel jsem do světa za tebou
za tvou krásou s nadějí
že dřív nebo později
potkám tebe má lásko
krásná hezká plavovlásko
potkáme se dnes či zítra
přijdou jitra nádherná
nádherná souzněním duší, těl
kde jsi plavovlásko krásná

Láska je dar
láska je umění dávat
umění dávat, je radost
Kdo to umí má naději
že se s radostí podělí
naději že najde svou plavovlásku
Pravou lásku.
Pavel Dobšíček - Hrušky
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Josef Blabla

Adéla Chrástková

Adam Nečas
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Julie Lutonská

Valerie Russwurmová

Eliška Konečná

22

23

RAKVICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Rakvice.
Adresa: OÚ Rakvice, PSČ 691 03, tel: 519 349 208. Zpravodaj vychází čtvrtletně.
Příspěvky jednotlivých jmenovaných autorů jsou v původním znění.
Odpovědný redaktor: Mgr. Blanka Hrabalová
Náměty a připomínky pište na e-mail: zpravodaj.rakvice@seznam.cz.
Uzávěrka dalšího čísla: 2. 9. 2019
(Prosím o respektování termínu uzávěrky. Všem děkujeme za vstřícnost a pochopení!)
Vydáno v Rakvicích dne: 19. 6. 2019. Tisk Pálka Břeclav. Náklad 450 ks. Cena 20,- Kč.
MK ČR E 12932

