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NOVINKY Z OBCE
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
začínám mít pochybnosti o tom, že čas
je přesně měřitelná veličina. Jak jinak
si vysvětlit, že ten poslední rok utekl rychleji,
než ten předešlý?
Ještě nedávno jsme nasávali první závany
vánoční atmosféry během jarmarku, poté vítali
Nový rok u svařáku a už jsou tu zase hody.
Během uplynulého, několika měsíčního „mžiku“,
se toho ale v obci dost událo.
Byl dokončen nový územní plán, který
bude v dohledné době předložen obecnímu
zastupitelstvu ke schválení. Byla dokončena
a zapsána komplexní pozemková úprava v k.ú.
Rakvice. Nyní nás čeká uzavření nových
nájemních smluv na obecní pozemky. Jejich
seznam, případní zájemci o pronájem-pacht,
najdou na úřední desce
OÚ a webových
stránkách obce. K tomu proběhne 13. července
v zasedací místnosti obecního úřadu veřejná
diskuze, za účasti zástupců Obce Rakvice
a veřejnosti.
Žádost
o
státní
dotaci
na vybudování tzv. společných zařízení, tedy
hlavně nových cest v rámci pozemkové úpravy
již byla odeslána na Pozemkový úřad v Břeclavi.
Společnost VaK a.s. Břeclav v letošním
roce významně investuje do kanalizačního
sytému a vodovodního řadu v Rakvicích.
Čistička odpadních vod bude nákladem
90 milionů korun úplně nová. Za to jí i řediteli
VaK a.s. Břeclav Janu Cabalovi děkuji.
Stejně i Vám všem, kteří snášeli a ještě
nějakou dobu budou snášet nepohodlí, prach,
hluk a dopravní omezení. Na práce Vodovodů
a kanalizací a.s. Břeclav navazuje výstavba nové
vozovky v ulicích Svislá a Dvorní a chodníku
na ulici Nádražní. Tyto akce realizuje obec
z vlastních
finančních
prostředků
prostřednictvím zhotovitelů, kteří zvítězili
ve výběrových řízeních. Práce budou dokončeny
do 28. 8. v případě vozovky, a do 18. 8.
v případě
chodníku.
Je
tedy
zřejmé,
že nejzávaznější rakvický termín „do hodů“
nebude letos dodržen. Vybudování parkovacích
zálivů a chodníku ve Svislé a Dvorní bylo
zdrženo z důvodu vydání stavebního povolení,
pokládky
nového
vodovodního
potrubí
ve Svislé ulici je přesunuto do druhé etapy.
Další investiční akcí, která během léta
v obci proběhne, se týká okružní křižovatky.
Jedná se o prodloužení chodníku včetně
veřejného osvětlení. Stavební úpravy se dotknou

i krajské příjezdové silnice pod mostem. Ta bude
zúžená tak, aby pěší mohli bezpečně projít
k vlakovému nástupišti směr Brno i k silnici
první třídy Hustopeče – Břeclav.
V těchto dnech se dokončuje projektová
dokumentace
k revitalizaci
„Kamenšťáku“.
Záměrem je odbahnění této vodní plochy
a zpevnění břehu podél silnice, jejíž statika je již
nyní narušena. Podmínkou realizace kompletní
revitalizace Kamenského šutráku je získání
dotace z SFŽP. První jednání s tímto fondem
už proběhlo.
Projektová
dokumentace
chodníku
od Náměstí až k cukrárně je hotova. Nyní se,
kromě žádosti o stavební povolení, připravuje
i žádost o dotaci k SFDI.
V letošním roce dojde s ohledem
na novelizaci zákona o veřejné podpoře,
ke změnám v poskytování dotací zájmovým
spolkům. Žadatelé budou podávat své žádosti
o finanční podporu do konce září, pro období
následujícího kalendářního roku. Podrobnosti
budou včas zveřejněny.
Na závěr mi dovolte poděkovat
předchůdci Petrovi Vajbarovi, za jeho podporu
během mých prvních dnů a týdnů na radnici.
Stejně tak děkuji všem zaměstnankyním
obecního úřadu za pomoc a trpělivost, při mém
seznamování s úřadem. Poděkování patří
i chlapům z technického oddělení za spolupráci.
Vám všem přeji příjemně a hezky prožité
období dovolených a prázdnin, které jako každý
rok odstartují tradiční letní hody.
Radek Průdek
V minulém čísle zpravodaje bylo
uveřejněno, že Rakvice mají 24 ulic.
Někteří všímaví z Vás, upozornili na to, že
se na 2 ulice zapomnělo. Tímto jim děkuji
a omlouvám se za chybu.
Rakvice tedy mají celkem 26 ulic:
Dolní,
Družstevní,
Dvorní,
Horní,
Hřbitovní, Krátká, Luční, Nádražní,
Na Kopcech, Náměstí, Na Řádku, Nová,
Obchodní, Polní, Rybářská, Svislá,
Trkmanice, U Hřiště, Ulička I, Ulička II,
Ulička III, U Luže, U Měšťanky,
Václavská, Vinařská, Zahradní
Snad je to tentokrát vše.
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Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že v posledních dnech měsíce května, definitivně zmizelo staveniště uprostřed
obce, kolem kostela sv. Jana Křtitele. Byla generálně opravena fasáda tohoto chrámu.
Děkuji rakvické veřejnosti, zastoupené ať už bývalým zastupitelstvem vedeným panem starostou
Vajbarem, či nynějšímu zastupitelstvu vedeného panem starostou Průdkem, za uvolněné prostředky
z rozpočtu obce. Na celé akci se také finančně podílela rakvická farnost.
Tento chrám se tak stává nádhernou kulturní památkou, kterou předáme další generaci v duchu
dobrých hospodářů, jež se dovedli o tuto sakrální stavbu postarat.
Poděkování také patří stavební firmě p. Jiřího Škardy z Podivína. Jeho pracovníci nesli tíhu
náročných a namáhavých úkolů při opravě. Zhotovení nových oken prováděla stolařská firma
pana Slámy z Rakvic a veškeré klempířské prvky vyměnila a opravu krytiny provedla firma
pana Lukeše, rovněž z Rakvic.
Vyjádření vděčnosti také patří kontrolním pracovníkům paní Ing. Barboře Kopecké z Břeclavi,
paní Dr. Šrámkové z NPú Brno a panu Ing. Radimu Křivánkovi z brněnského biskupství, kteří
dozorovali správnost prováděných prací.
Věříme, že tato historická dominanta bude nadále zviditelňovat Rakvice svou jedinečností, která
bude prezentovat naši obec po mnoho dalších desetiletí.
P. Slavomír Bedřich, správce farnosti

Folklorní kroužek pro děti v Rakvicích
Hledáme učitelku folklorního kroužku, která povede mladší školní děti ke zpěvu, tanečkům a lidovým
tradicím. Kroužek bude navazovat na kroužek MŠ Vrabčáci. Směrujeme zahájení kroužku na září 2015.
Více informací na mirka.postolkova@seznam.cz nebo krasnaverca@gmail.com.
Za příznivce folkloru a rodiče
Mgr. Miroslava Poštolková a Ing. Veronika Krásná
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DÍKY TOMU, ŽE
TŘÍDÍME

ODPAD

ÚTERÝ
ČTVRTEK
NEDĚLE

má obec nárok
na určité množství
BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÉHO
ODPADU (KOMPOSTU),
který můžete využít ke
zkvalitnění půdy ve svých
zahrádkách.
Tento kompost si můžete
odebrat bezplatně,
v přijatelném množství,
ve dvoře COOPu
(vjezd bránou z ulice
Zahradní).
Otevřeno v tyto dny:

800‐1000
1500‐1700
800‐1000
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Z práce sboru…
Oddíl mladých hasičů:
 lezecký výcvik a výcvik první pomoci pro nás
byl zpestřením a poučením
 zúčastnili jsme se několika okresních soutěží
v Požárním útoku s pěknými výsledky
 v soutěži Požární ochrana očima dětí - literární
kategorie, získal v okresním kole 1. místo
Toník Drozd
 zapojili jsme se do celorepublikové akce
„Český den proti rakovině“, prodejem žlutých
kvítků měsíčku lékařského. V této činnosti
budeme pokračovat i v příštích letech.
 společně s „dospěláky“ jsme dětem z Mateřské
školy představili práci hasičů, techniku,
ukázky výcviku

Lezecký a plavecký výcvik

Výcvik první pomoci

Zásahová jednotka:
Práce jednotky dobrovolných hasičů
je stále náročnější. Abychom mohli spolehlivě
a profesionálně poskytnout potřebnou pomoc,
je třeba pravidelný výcvik všech členů jednotky.
Důležité je například poskytnutí první pomoci školení probíhá pravidelně pod vedením
zkušeného záchranáře z Brna.
Další součástí výcviku jsou námětová
cvičení integrovaného záchranného systému –
Flaga Šakvice (květen). K 31. 5. 2015 jsme
vyjížděli k sedmi zásahům.
Součástí naší práce je služba u vodní
záchranné stanice v Pavlově.
Ukázka v Základní a Mateřské škole
v Šakvicích patří již k tradicím a věřím, že tradicí
se stane i spolupráce při pálení čarodějnic.

Návštěva v Šakvicích

Malinová Margita vedoucí MH
Konečný Jaroslav ml. velitel SDH

Údržba techniky

5

HASIČI 150
I obyčejná dětská hra může způsobit škody ve výši
až několika milionů korun.
Zvláště poté, co se dítě dostane k zápalkám...
O chvíli později už zazvoní na hasičském ústředí
telefon.
Za pár minut jsou hasiči, lidé bojující s požáry,
na místě.
V okně zahlédnou bezradně vypadající ženu
s křičícím dítětem v náručí.
Hasiči roztahují plachtu a naznačují ženě, aby
seskočila.
Jenže ta se bojí seskočit.
A tak si hasiči nasazují dýchací masky, do rukou
berou sekery a odhodlaně vyrážejí do domu.
Prosekávají se skrz hořící trámy.
Když už je od ženy dělí jen několik spadlých trámů,
jeden z hasičů zakopne, spadne a poraní se. Vyjde
ven z domu, aby si poranění ošetřil. Mezitím vevnitř
se další hasič dostal až k ženě.
Omdlela. Její dítě vedle ní leží na podlaze a křičí.
Hasič přivolává do domu své kolegy.
Dva vezmou ženu, jeden bere do náručí dítě
a v klidu je vynesou ven.
Mezitím už jsou způsobeny vysoké škody, ale
hašení pokračuje.
Jakmile majitel domu spatří svou ženu a dítě,
rozběhne se k nim, aby jim pomohl.
O hodinu později už žena a dítě leží v nemocnici.
Sice vznikly velké škody, ale tito lidé jsou rádi,
že jim zůstal jejich život...
Kdo jsou hasiči?
Lidé, kteří vyrážejí do každé akce...
Lidé bojující s ohněm...
Lidé, kteří se nebojí postavit se živlu...
Lidé zachraňující spousty životů...
Lidé, kterým patří obrovské DÍKY!!!
POŽÁRNÍ OCHRANA
OČIMA DĚTÍ
TONÍK DROZD –
SDH MH RAKVICE

Ukázka pro
Mateřskou školu
Rakvice
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PŘIJĎTE MEZI NÁS
Pro přijetí do sboru není třeba žádných
hasičských znalostí a dovedností, jen chuť
a čas, se je naučit.
Do sboru dobrovolných hasičů Obce Rakvice
se může přihlásit každý, který již dovršil
18-ti let.
Dveře do SDH mají otevřené
i dívky a ženy…
Rádi
přivítáme
nové
členy
i do zásahové jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Rakvice. Členem se může stát
každý, kdo chce pomáhat těm, kteří pomoc
hasičů potřebují a splňují podmínky pro
přijetí:
- Trestní bezúhonnost
- Minimální věk 18 let
- Zdravotní způsobilost
- Dobrá fyzická zdatnost
- Zodpovědnost a ochotu pomáhat druhým
- Chuť pracovat
- Ochotu jezdit na školení, výcviky…
- Bydliště v Rakvicích nebo velmi blízkém
okolí
- Výhodou je platné řidičské oprávnění
sk. C
Pokud máte zájem nebo jakýkoliv dotaz,
tak přijďte mezi nás.
Stačí zavolat 606 167 087, 728 994 939,
776 578 027 a domluvit si schůzku.

Ze soutěží Požárního útoku

13. května probíhala celostátní veřejná sbírka
Český den proti rakovině, do které se zapojily i děti
ze Sboru dobrovolných hasičů a knihovna.
Podařilo se prodat celkem 398 kytiček,
symbolizujících měsíček lékařský.
Letošní sbírka měla téma „Nádory reprodukčních
orgánů“. Všechny vybrané peníze byly zaslány
na účet organizace Liga proti rakovině, která je dále
rozdělí tam, kde jsou potřeba.
Všem, kteří přispěli, DĚKUJEME!
KB

6. června pořádalo Mikro Trading a.s. Dětský den
aneb všichni klauni do Rakvic! Pro děti byly připraveny
nejen hry a soutěže, ale i bohatý doprovodný program.
Vystoupili děti z MŠ, moderní gymnastky, taneční skupina
Actiwity DC, Johana Gazdíková a Jiří Zonyga.
Mimo jiné se zde sešlo 231 klaunů, čímž byl pokořen
a zapsán nový český rekord.
Během celé akce mohli dospělí finančně přispívat
na léčbu Románka s dětskou obrnou. Celkem se vybralo
15 992 Kč.
Celý den se vydařil, byla dobrá nálada, pěkné počasí
a všude kolem spousta dětských úsměvů.
KB

7

KROUŽEK MLADÝCH RYBÁŘŮ
PODĚKOVÁNÍ

Mladí rybáři se opět ukázali
Dne 17. května se konaly rybářské závody
mládeže v Bulharech na revíru Staré rameno u chaty,
pro dost lidí také známé jako „ROHLÍK“.
Sraz jsme měli už ve 4:45 ráno, abychom se
na místo dostali včas. Jízda na kolech byla celkem
rychlá, skoro nefoukalo, tak členům našeho kroužku
zůstalo dost energie pro samotný lov.
Jelikož naši kluci chytali metodou lovu
na feeder, bylo nutné k tomu přizpůsobit i krmení.
To jsem jim umíchal ze surovin, které si sami
dovezli, ale i ze surovin, které má kroužek
k dispozici.
Naši mladí rybáři si vedli opravdu perfektně.
Ryby braly téměř celých 5 hodin a až na pár
ztracených kousků kluci vytěžili z místa maximum.
Závodů se účastnili: Vít Valenta (obsadil 1. místo),
Martin Vajbar (obsadil 3. místo), David Hochman a
Petr Václavík. Závodníci byli odměněni věcnými
cenami a ti nejlepší si domů odvezli i vítězné poháry.
Osobně si myslím, že v některých klucích
se ukrývá obrovský rybářský potenciál, a za pár let
bychom mohli číst jejich osobní články v rybářských
časopisech. Ať to jezdííí !!
Za MRS Rakvice
Dominik Zapletal
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Rybářský kroužek v Rakvicích jsem začal
vést v roce 2012. Nikdo z vedení místní
organizace mne k tomu neoslovil, měl jsem jen
zájem věnovat se nějakým způsobem dětem.
Kroužkem prošlo za tu dobu 27 dětí.
Je samozřejmé, že některé děti daly časem
přednost jiným zájmům, ale z některých dětí jsou
již zdatní rybáři. Na výroční členské schůzi
místní skupiny Rakvice jsem přednesl zprávu o
činnosti kroužku z uplynulého roku, ve které
jsem mimo jiné i uvedl následující:
,,Vzhledem ke skutečnosti, že činnost
kroužku je pro děti bezplatná a dělám ji ve svém
volném čase a případně o dovolené, mne mrzí, že
ať již ze strany samotných rybářů nebo ze strany
výboru MO není o činnost kroužku prakticky
žádný zájem. Činnost kroužku v roce 2015 bude
záviset především na tom, jak se k mládeži
postaví nově zvolený výbor a zda bude mít zájem
o spolupráci např. s obecním úřadem. Mne
osobně unavuje shánění sponzorů a psaní žádostí
pro potřeby MO a poté se doprošovat úhrady
vynaložených prostředků do činnosti kroužku.
V případě, že bude zájem ze strany nového
výboru o pokračování činnosti kroužku mládeže,
jsem ochoten jej nadále vést, ale v samotném
výboru MS již nemám zájem pracovat. Samotný
program kroužku bude obdobný jako v letošním
roce a bude předán dětem na zahajovací schůzce.
Je, ale možné, že se zajímavými nápady pro děti
přijde i nový výbor.‘‘
Z výše uvedeného se bohužel absolutně
nic nezměnilo, ba spíše zhoršilo. Dnem
1. 5. 2015 jsem proto ukončil veškerou činnost
rybářského kroužku mládeže. Tuto informaci
jsem rozeslal SMS zprávou všem dětem
či rodičům s tím, že v případě zájmu o kroužek
se můžou informovat u výboru místní
organizace. Panu předsedovi MO jsem na
základě předávacího protokolu předal 3 pytle
krmení v hodnotě 2985 Kč zakoupené pro
činnost zrušeného rybářského kroužku mládeže,
z finančních
prostředků
poskytnutých
zastupitelstvem obce Rakvice, jako dotace
na činnost rybářského kroužku mládeže.
Závěrem bych rád poděkoval všem
sponzorům, kteří mě v činnosti podporovali
a rodičům za jejich pomoc při akcích rybářského
kroužku. Zastupitelstvu obce Rakvice děkuji, že
byli ochotni v posledních dvou letech vyčlenit
nějaké finanční prostředky na činnost kroužku.

V budoucnu bych rád s rybářským kroužkem
pokračoval, ale domnívám se, že k tomu je
potřeba mít kolem sebe lidi, kterým jde
především o děti. Všem dětem přeji do budoucna
mnoho krásných rybářských zážitků.
Petrův zdar
Vít Pohanka
Dnes již bývalý vedoucí kroužku mládeže

Rakvický kroužek mladých rybářů
nedostatkem členů opravdu netrpí. Ba naopak,
a je to zcela jistě zásluha i pana Vítka Pohanky,
kterému bychom za příkladné vedení kroužku
mladých rybářů v Rakvicích chtěli poděkovat.
U dětí měl „strýc Vítek“ autoritu a hodně
je naučil. „Nutil“ je znát všechny sladkovodní
ryby i zákonitosti správného rybaření, děti bez
řečí uklízely okolí Šutráku a sadily stromky,
na které si mohly dát dokonce visačku se svým
jménem. Jezdili na rybářské závody v okolí
a opravdu velkým hitem bylo noční chytání
na Jezerách. Věnoval se dětem i během rybaření,
kdy je nenechal jen tak bezprizorně zevlovat
do vody, ale vždy poradil a pomohl, rodiče vždy
včas věděli, co se bude dít nebo děje s dětmi.
Moc nás mrzí, hlavně kvůli dětem,
že ukončil svou činnost a doufáme, že jeho
následovník bude stejně zdatný.
Za rodiče mladých rybářů, Miroslava Puzrlová

SENIOŘI A SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Posezení u velikého stolu

zdravotně a tělesně postižených z Břeclavi.
Za jejich povzbudivá slova děkujeme.
Vrabčáci z MŠ nám předvedli své
hrátky na hasiče. Vystoupení bylo vtipné
a líbivé. Příjemné verše, které opěvovaly naše
vesnice - Rakvice, Zaječí, Přítluky (protože
členové jsou i z těchto míst), nám připomenuly,
kolik krás ukrývají naše obce a my si je
v běžném životě a shonu ani nevšimneme.
Po občerstvení jsme vyhodnotili
bohatou tombolu.
Sešlo se nás mnoho. Příjemné, teplé a krásné
prostředí školní jídelny bylo svědkem naší
spokojenosti.
Poděkování právem patří panu řediteli
Jaroslavovi Vysloužilovi za to, že nám bez
úhrady dovolil se u nich ve škole sejít.
Panu Ráčkovi
děkujeme
za
pohotovou
fotodokumentaci našeho posezeníčka.
Že se nějaké nedostatky objevily?
Nevadí. Však my se poučíme a do příště
odstraníme. Vždyť chybami se člověk učí a kdo
nicnedělá, ten nic nepokazí, ale se také nic
nenaučí.
Myslím si, že mohu za nás řadové členy,
poděkovat celému výboru a zvlášť Božence
Valové za zdárně vedenou schůzi, v této pro ni
nelehké situaci.
Zapsala Miroslava Průdková
Svaz zdravotně a tělesně postižení
Rakvice

25. března jsme se sešli ve školní jídelně
k naší výroční schůzi. Přicházeli jsme
s různými pocity, protože tuto schůzi měla
poprvé vést zvolená předsedkyně, Anička,
jak jsme ji všichni říkali. /Konečná /
Bohužel osud rozhodl jinak. My už na Aničku
vzpomínáme s bolestí v srdci. Děkujeme jí,
do neznámého nebíčka, za práci, kterou se
s chutí a poctivostí sobě vlastní, pustila
vykonávat.
V tomto roce jsme se rozloučili také
s naší
dlouholetou
členkou
Jarmilou
Průdkovou, která také ochotně přikládala své
pracovité ruce, když bylo třeba.
Našim úkolem však také bylo, doplnit
prázdné místo předsedkyně. Po volbě se jí stala
současná pokladní paní Božena Valová,
a na její místo byla zvolena nová členka Vlasta
Nešporová. Výbor byl doplněn ještě o novou
členku Jitku Horáčkovou. Naše řady byly
obohaceny ještě o Annu a Zdenka Sindlovi
a Jaroslavu Vajbarovou.
Celému novému výboru přejeme, aby se
jim dobře pracovalo a novým členům ať se jim
mezi námi líbí.
Pak nás už nová předsedkyně seznámila:
 s plánem činností na tento rok,
 s finančním rozpočtem,
 s prací výboru.
Naši schůzi přišli podpořit starosta obce Radek
Průdek a předsedkyně Okresního svazu
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Pálení čarodějnic
Připrav koště, poletíme,
ať ten svátek oslavíme.
Vysavače nejsou v módě,
ty jsme pustili už k vodě.
Pěknou zábavu a dobrý let
přeje čarodějnický slet.
Ve čtvrtek 30. dubna připravila
MŠ Rakvice zdařilou akci Pálení čarodějnic. Na
akci se podíleli senioři, hasiči a Sokolíci
volejbalu. U Šutráku se sešlo velké množství
dětí, rodičů i prarodičů a všichni prožili hezké
chvilky. Všichni zúčastnění si přibalili do
batůžků špekáčky a hlavně dobrou náladu.
Dárky pro závodící děti věnoval Obecní úřad
a Michaela Blažková.
Program byl velmi pestrý a děti se
v soutěžích velmi vydováděly. Jejich snažení
bylo oceněno dárky, které jim udělaly radost.
Hasiče předvedly děti, ve svém
vystoupení a hasiči na oplátku zase ukázali svoje
dovednosti s vodou, i ve vodě. Všichni sklidili
bouřlivý potlesk.
Pak se opékaly špekáčky a závěr byl
tvořen pořádným rejem čarodějnic – diskotéka
s Míšou. V tomto kole se točily v tanci nejen
děti, ale i babičky a prababičky.
Všem
zúčastněným,
pořadatelům,
sponzorům patří velké poděkování s přáním
PŘÍŠTĚ ZASE.
Zapsala Jiřina Herzánová

ZE ŠKOLKY
Pracovníci Mateřské školky Rakvice
děkují za spolupráci všem rodičům
a za veškerý sponzoring pro MŠ.

Pálení čarodějnic u Šutráku

Věžky u Kroměříže a zámek Buchlovice
Na tuto akci se přihlásilo 50 členů a my
museli shánět větší autobus, než obvykle bývá.
Ráno jsme sice prochladlí čekali, než se
otevřel areál, ale stálo to za to. Během dne se
oteplilo a nás hřála radost u srdíčka, protože tolik
krásných kytiček na jednom místě se hned tak
nevidí.
Všichni jsme si nakoupili kytičky,
poobědvali a ve 13. hod jsme vyrazili na zámek.
Přenádherný zámek s krásnou květinovou
výzdobou a překrásnou barokní zahradou nás
očaroval. Vždyť patří mezi nejkrásnější zahrady
v České republice.
Domů jsme se vrátili spokojeni a příjemně
unaveni.
Hned 1. 5. jsme navštívili divadelní
představení v Boleradicích, kde jsme shlédli
hezkou vtipnou hru o dobývání Brna Švédy.
Zážitků máme spoustu a na nové se všichni
těšíme.
Zapsala Božena Valová

Besídka ,,U vody“
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Besídka ,,Šíleně smutná princezna“

Karneval „Letem světem“
,,Hasiči“ vystoupení Vrabčáků
První
plavání

VEČERNÍČEK
SLAVÍ NAROZENINY

Věděli jste, že nejdéle vysílaný pořad bez přestávky,
slaví narozeniny? Oblíbený Večerníček, který určitě všichni
znáte, a každý den přeje dětem dobrou noc, má už 50. let.
Za tu dobu se v něm vystřídalo okolo 300 pohádkových
seriálů a velká řádka pohádkových postaviček.
K tomuto krásnému výročí uspořádala obecní
knihovna malou soutěž. Děti nosily své obrázky a nakonec
se jich sešlo krásných 61.
Vybrat vítěze ale nešlo, protože všechny výtvory byly
pěkné a bylo vidět, že se děti opravdu snažily. Proto na oslavě
Večerníčka, která proběhla dne 13. května v knihovně, dostali
všichni přítomní autoři obrázků malý dárek.
Speciální odměnu si odnesli, za pěkný nápad
a provedení Matěj Darmovzal, protože vyrobil celou knížku
o Večerníčkovi a kluci Ludinovi s maminkou, kteří upekli
Večerníčka z perníku.
Narozeniny jsme oslavili šampaňským pro děti
a krásným, dobrým dortem, jak jinak než s Večerníčkem,
který nám upekly holky Lukešovy. Tímto jim moc děkujeme.
Snažili i kluci a holky ze školky, kteří vytvořili
obrázek Večerníčka v nadživotní velikosti. Ten teď visí u
knihovny. Ale všechny ostatní dílka si můžete prohlédnout
přes hody v galerii nad poštou.
(KB)
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STOLNÍ TENIS

V současné době má oddíl registrováno 25 hráčů hrajících své soutěžní zápasy, v družstvech A,
B, C dospělých a dorostenecká soutěž je obsazena 2 mužstvy. V nedávné době skončil soutěžní ročník
2014/2015 s těmito výsledky:
„A“ mužstvo dospělých chtělo hrát klidný střed tabulky v OP 1, ale dosáhlo svého nejlepšího
výsledku po 7 letech v této soutěži, skončilo na 4. místě a vybojovalo si možnost zahrát playoff o postup
do krajské soutěže. Utkalo se s mužstvem Hustopečí, které za 7 let šestkrát tuto soutěž vyhrálo.
Po výsledku 2:9 a 7:9 postoupil soupeř, který následně tuto soutěž opět vyhrál.
„B“ mužstvo dospělých v minulém ročníku postoupilo do OP 3.třídy a letos skončilo na 2. místě
tabulky, což znamená postup do OP 2. třídy. V této soutěži pravidelně nastupoval hráč A mužstva,
a proto zvažujeme, zda přijmeme postup, ale hráči ve vyšší soutěži poznají opět jiný styl protihráčů,
a do budoucna se ukáže, jestli se uspokojí se svojí hrou, nebo se budou chtít dále zlepšovat.
„C“ mužstvo dospělých rovněž postoupilo v minulém ročníku do OP 3. třídy a letos skončilo
na 11. místě tabulky. Před zahájením ročníku se odhlásilo mužstvo Lednice B, a díky tomu, jak se
později ukázalo, se mužstvo zachránilo. Je nutno dodat, že většinou zde hráli dorostenci a před zahájením
soutěže jsme nastavili soupisky hráčů tak, aby se buď B nebo C družstvo zachránilo v OP 3. třídě, neboť
před právě skončeným ročníkem jsme si dali za cíl záchranu aspoň jednoho mužstva v této soutěži.
„A“ mužstvo dorostu se v tabulce 11 mužstev umístilo na 6. místě. Někteří dorostenci hrají
soutěže i za dospělé, proto se ještě rozhodujeme, zda od nového ročníku nepřihlásíme D mužstvo
dospělých, neboť v rámci jejich dalšího rozvoje je potřeba, aby již hráli pravidelně s dospělými hráči.
Pokud bychom se tak rozhodli, budeme jediný oddíl na okrese, který by měl obsazeny všechny okresní
soutěže dospělých.
„B“ mužstvo dorostu se v tabulce umístilo na 10. místě. Jedná se o mladé hráče, kteří pravidelně
chodí na tréninky, a jen čas a odhodlání dospělých hráčů se jim věnovat, ukáže, jak to s jejich výkonností
bude do budoucna.

Oddíl děkuje Vinařství Průdek a firmě Robomont za koupení dresů pro soutěžní zápasy.
Dne 19. 12. 2014 jsme uspořádali tradiční vánoční turnaj mládeže za účasti některých rodičů, kde všichni
zúčastnění i přihlížející děti obdržely věcné ceny a sladkosti. Ve starším dorostu vyhrál Filip Průdek
a v mladším dorostu Vašek Václav. Poděkování patří Pizzerii Rakvice za poukazy pro vítězné hráče a
Obci Rakvice.
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21. 3. 2015 jsme uspořádali 1. ročník El presidento cupu ve čtyřhrách, pro hráče hrající své
soutěže v okresech Břeclav a Hodonín. Přihlásilo se 23 párů z 16 oddílů, při max. účasti 24 párů.
Vítězem se stal pár Suský Stanislav (Rakvice) - Sedláček Aleš (Křepice), na 2. místě pár Hušek Jindřich Hušek Jan (Hustopeče) a na 3. místě pár Koníček Marek - Sláma Miroslav (Lanžhot).

Touto cestou oddíl stolního tenisu děkuje za sponzorské dary, které byly spojené se vstřícností
a ochotou: Vinařství Vajbar, Vinařství Nečas, Vinařství Janoušek, Vinařství Foukal, Vinařství Gréger,
Vinařství Veselý, Vinařství Průdek, Pizzerie Rakvice, Obci Rakvice a pánům Daliborovi Průdkovi
a Oldřichu Krůzovi.
předseda oddílu Vítězslav Vala
Život není jenom o vítězství, ale i o porážkách. S lítostí náš oddíl obdržel
v dubnu zprávu, že nás opustil pan Miroslav Mikulica, dlouholetý hráč, který byl
u obnovy stolního tenisu v Rakvicích.
Zúčastnil se množství turnajů jak v ČR, ale i v zahraničí. Stolní tenis měl vášnivě
rád a ve svém volném čase jezdíval na tréninky do Břeclavi nebo Lednice.
Čest jeho památce!
Pár vzpomínek
Tradiční sváteční atmosféru loňských Vánoc narušila rakvické veřejnosti smutná zpráva. Přesně
24. 12. 2014 zemřel pan učitel Stanislav Šimoník, který v Rakvicích našel svůj druhý domov a kromě
učitelského povolání byl mnoho let aktivistou sportovního i kulturního dění v obci.
Do Rakvic přišel jako nově vystudovaný učitel s aprobací ruštiny a tělocviku a v roce 1953 se stal mým
třídním učitelem v šesté třídě měšťanské školy. Jeho svérázné učební metody slavily nevídaný úspěch
a dodnes nechápu, jak mohl naučit ruskému jazyku takové ignoranty veškerého vědění, jakým jsem byl
právě já. Jeho tělocviky byly nádherné a těšily se všeobecné oblibě. Dokázal své žáky nadchnout nejen
pro míčové sporty, ale také pro gymnastiku a jeho zásluhou jsme si rozuměli s žíněnkou či hrazdou
stejně dobře jako například s házenou a fotbalem. Dokázal získat chlapeckou duši pro sport způsobem,
na který se nedá zapomenout a který si generace jeho odchovanců ponechají v paměti určitě do konce
života. V dnešní době, kdy většina žáků sport považuje za ztrátu času, to zní skoro jako pohádka.
Přesto, že mé žákovské roky dávno odvál čas, mám na jeho přítomnost v mém životě hromadu krásných,
živých vzpomínek. Poněkud opožděně mu za ta léta děkuji sám za sebe, ale rovněž, byť s nevyžádaným
souhlasem, za všechny jeho bývalé žáky.
Antonín Straka
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Pozn.: přišlo po uzávěrce jarního čísla zpravodaje.

STŘELECKÉ ZÁVODY V RAKVICÍCH
V sobotu 6. 6. 2015 se uskutečnily
střelecké závody pořádané již tradičně
Mysliveckým sdružením Rakvice. Závody
probíhaly na naší střelnici, kterou neustále
upravujeme a zvelebujeme. Pěkné počasí, krásné
okolí s výhledem na vinohrady, dostatek
výborného jídla a pití, to všechno jistě přilákalo
sportovní střelce i ostatní hosty.

Šťastní vítězové družstev.
Na druhém místě se umístilo družstvo ve složení:
Klíma Zdeněk, Skácel Ivo a Ing. Bouma Jiří.
Bronzový tým byl složen s členů: Malinka
Bronislav, Lacina Tibor a Polášek Patrik.
Všem úspěšným střelcům tímto ještě jednou
blahopřeji a doufám, že se na rakvické střelnici
sejdeme i příští rok v hojném počtu.
Závěrem bych rád poděkoval Vinařství
Gréger, Vinařství Vajbar, Révě Rakvice, s.r.o.,
Vinařství Pavel Binder, Vinařství Tomáš Nečas a
Vinařství Švarc & Bílek, kteří přispěli
hodnotnými cenami pro úspěšné střelce. Také
bych chtěl moc poděkovat všem členům MS,
kteří se podíleli na přípravě závodů i na jejich
průběhu.
Ing. Radek Švarc
Předseda MS Rakvice

Střelecké závody přilákaly nejen zájemce
o sportovní střelbu.
Kaňkou na příjemně stráveném dni byly
pouze vrhačky asfaltových terčů, které nás
v průběhu závodů několikrát notně pozlobily,
přestože jsme se snažili dopředu dobře připravit
a investovali do příprav nemálo času i finančních
prostředků.
Ale zpět k samotné soutěži a jejím
vítězům. Po delší době byli střelci z Rakvic opět
úspěšní, a to jak v jednotlivcích, tak
i v družstvech.
V jednotlivcích zvítězil pan Průdek Miloš,
na druhém místě se umístil pan Průdek Tomáš
a na třetím místě pan Ing. Janoušek Michal.

ZÁCHRANA NA POSLEDNÍ
CHVÍLI ANEB CHYTÁNÍ
LELKŮ V PRAXI
Snad každý z nás někdy zaslechl výraz
„chytat lelky“. Ale ne každý ví, co se za slovem
lelek skrývá. Lelek lesní je poměrně nenápadný
pták, zhruba velikosti kosa. Má dlouhá křídla
i ocas a krátký, ale velmi široký zobák.
Lelek lesní je druhem se soumračnou
a noční aktivitou. Jeho oblíbeným hnízdním
biotopem jsou borové lesy na píscích a rašelinné

Vítěz v kategorii jednotlivců pan Miloš Průdek
přebírá cenu za první místo.
V kategorii družstev zvítězilo „rodinné“
družstvo, jehož členy byly pánové:
MVDr. Janoušek Vladimír a jeho synové
Ing. Janoušek Michal a Janoušek Martin.
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bory. Hnízdí na okrajích lesa, pasekách
a mlazinách, případně využívá staré lomy,
zarostlé louky, vojenské střelnice apod.
Lelek hnízdil původně v nižších polohách
celé ČR, v posledních desetiletích však stále
ubývá a z mnoha oblastí již zcela vymizel. Dnes
hnízdí pravidelně především na Hodonínsku
(největší populace u nás), dále v severních
Čechách (Ralsko) a v jižních Čechách
(Třeboňsko). Poslední odhady hovoří o populaci
cca 500 párů v celé ČR.
O to větším překvapením pro mě bylo,
že se tento vzácný host vyskytnul i u nás
v Rakvicích. Před několika dny mi zazvonil
telefon, že se našel pták s poraněným křídlem
a rovnou zazněl i dotaz, co s ním. Když jsem se
zeptal, co je to za ptáka, obdržel jsem celkem
nejistou odpověď. Teprve za pomoci atlasu ptáků
se podařilo tajemného hosta identifikovat.
Jednalo se o Lelka lesního a tedy o zvláště
chráněný, silně ohrožený druh.
Po konzultaci se záchranou stanicí pro
dravé ptáky v Rajhradu, byl pacient převezen
k nim a dle posledních zpráv se mu daří docela
dobře. Křídlo však bylo zraněno velmi vážně,
takže návrat do volné přírody je zatím dost
nejistý.
Tímto bych chtěl poděkovat Laďovi
Balounovi, Vaškovi Gabrielovi a především Janě
Nečasové za to, že jim nebyl osud zraněného
tvora lhostejný a že každý svou měrou přispěl
k jeho záchraně.

čtvrtek – čtvrtý den po neděli
pátek – pátý den po neděli
sobota – židovský svátek (Shabbat)
Křesťané převzali od židů sedmidenní
týden, původně v židovské podobě pouze
s očíslovanými dny bez jmen. Pro židy platilo,
že šest dnů je určeno k práci a sedmý den náleží
Bohu. Křesťané považovali všechny dny týdne
za boží čas a tak jednotlivé dny byly sváteční
(feria) vlastní jména však neměly, byly pouze
počítány – feria prima, sekunda až po feria
septima, místo níž se ale používalo označení
židovský svátek Sabbatum. Pro židy byl svátek
den poslední v týdnu, křesťanským svátečním
dnem byl den Vzkříšení Páně (odpovídá
římskému dni slunce) a byl prvním dnem týdne.
Úředně byla neděle, jako volný den, zavedena
ediktem římského císaře Konstantina Velikého
3. března 321.

Původ jmen měsíců v roce
leden – nejstudenější měsíc, tvoří se ledy
únor – led se v tomto měsíci noří, láme a puká
březen – březí dobytek rodí, nebo může jít i o čas
bříz
duben – duby začínají pučet
květen – dříve máj, květen použil Jungmann
roku 1805
červen – vyjadřuje „červenalost“ plodů, platí i pro
následující měsíc
červenec – načervenalost plodů, nebo může být
základem červec (brouk)
srpen – vrcholí žně, používá se srp
září – podzimní říje zvěře, platí i pro následující
měsíc
říjen – podzimní říje zvěře
listopad – listí padá ze stromů
prosinec – doba adventu je spjata s prosbou, může
však jít o zkomoleninu slova prasinec (doba
zabíjaček)

P.S.: Z toho plyne, že chytání lelků nemusí být
vždy jen na škodu.
Ing. Radek Švarc

Původ názvů ročních dob
jaro – od středohornoněmeckého slova jar (nyní
jahr), pravoslavný výraz pro jaro – vesna, byl
odvozen z lat. ver (jaro).
léto – původ nejistý, pravděpodobně souvisí s lat.
laetus (veselý, šťastný)
podzim – vznik spojením pod+zima – doba před
zimou, ryze české slovo, jinde se užívá jeseň.
zima – v indoevropském prajazyku byl výraz
tvořen od gheim, souvisí s lat. heims (zima)

NĚCO O KALENDÁŘI
Původ jmen v týdnu
Dříve začínal týden nedělí, pro tuto informaci
je vhodné toto zachovat:
neděle – den odpočinku (nedělá se)
pondělí – den po neděli
úterý – druhý den pro neděli (slovansky vtorijděň)
středa – prostřední den v týdnu

Původ slova rok
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Slovo rok vzniklo za slovesa říct, slovo totiž
původně vyjadřovalo libovolné dlouhou lhůtu při
právním jednání, lhůtu, která se řekla. Nejsnadněji
se počítala lhůta 12 měsíců, třeba od jara do jara.
Tato doba se nakonec začala označovat jako rok.
(Sepsala Iva Neuvirtová)

Pátrání po předcích
V roce 1648 skončila třicetiletá válka, která Rakvice velmi silně zasáhla. Toho roku bylo v Rakvicích jen
180 obyvatel oproti 510 před válkou v roce 1618. Velká část gruntů byla pustá, stejně jako velká část polí
zůstala ležet ladem. Bylo nutné Rakvice dosídlit.
A právě v následujících letech, po třicetileté válce, přicházejí do Rakvic nové rody, které zde mnohdy
setrvali až do současnosti. Pro ukázku zmíním například tyto rody: Foukal, Cabal, Obhlídal, Filípek,
Hajda, Krčka, Minařík a další.
Před nějakým časem jsem se rozhodl pátrat po svých předcích. Jelikož patřím k rodu Cabal, tak jsem
začal pátrat především tímto směrem. Po dlouhém pátrání se mi nakonec podařilo vypátrat všechny mé
předky po mužské linii až po Jiřího Cabal, který přišel do Rakvic asi mezi lety 1673 a 1682.
Pokud i vy, čtenáři Rakvického zpravodaje, byste rádi zmapovali minulost svoji rodiny, ale nevíte jak
na to, dovolím si dát vám několik rad. Na začátku je důležité vyzpovídat rodinu a sepsat si všechny
získané informace o Vašich předcích, zejména jména, data narození a úmrtí. Je nutné počítat, s tím, že se
Vám nemusí podařit sesbírat všechna data přesně, takže následně můžete podniknout procházku
na hřbitov, kde určitě nějaké data najdete. Tímto způsobem se většinou dopátráte k předkům z přelomu
20. a 19. století.
Dalším krokem je pátrání ve starých matrikách. Rakvické matriční knihy, přibližně od roku 1904 a starší,
jsou uloženy v Moravském Zemském Archivu v Brně. Tyto matriční knihy byly naskenované a jsou
zdarma dostupné na internetu na adrese www.actapublica.eu. Na této webové stránce najdete staré
matriční knihy prakticky z celé Moravy. Rakvické matriční knihy jsou vedeny od roku 1674, takže pokud
budete mít štěstí, můžete dopátrat své předky až po zmíněný rok. Naopak novější matriční knihy jsou
stále na Obecním úřadě v Rakvicích, takže pokud bude potřebovat nějaký novější údaj, musíte o něj
pěkně poprosit naší paní matrikářku.
Pátrání ve starých matrikách Vám půjde snadno přibližně po rok 1860. Starší záznamy už totiž nebudou
česky, ale německy a navíc budou psány kurentem. V ještě starších záznamech byste narazili také
na latinu. Některé starší texty navíc nejsou psány latinkou, ale takzvaným kurentem. Tuto jazykovou
bariéru Vám mohou pomoci odstranit zkušení badatelé, na které se můžete obrátit na internetové stránce
genealogie.taby.cz. Na této stránce najdete fórum, kde při dodržení pravidel webu můžete požádat
o pomoc s přečtení a překladem záznamu ze starých matričních knih.
To by pro začátek Vašeho pátrání mohlo stačit. Pokud byste potřebovali nějakou pomoc s pátráním
po předcích, můžete mi napsat email na adresu jakubcabal@gmail.com. V současnosti pátrám zejména
po kořenech rodů Cabal, Malinka, Šelle a Minařík. Výsledky mého bádání najdete na mé internetové
stránce www.jakubcabal.g6.cz.
Jakub Cabal

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě a uskutečnění dětského karnevalu
v letošním březnu - za všechny příspěvky jak
od Obce Rakvice (odměny pro vystupující), tak
od rodičů (zaplacení DJ dobrovolným vstupným).
Děkujeme
rovněž
za
zpestření
karnevalu dětskými vystoupeními, která připravila
MŠ a ZŠ Rakvice a také samozřejmě
rodičům, kteří pomáhali
zorganizovat dětský
karneval a bez jejichž pomoci by se
neuskutečnil.
Za rodiče Mgr. Miroslava Poštolková
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PŘIŠLI JSME NA SVĚT
Mia Doležalová

Natálie Bořutová

Matěj Klíma

STÁREČKA

Než z domu vykročí s hrdostí stárečka,
více než hodinu obléká ji její mamička.
Nejdřív se na nohy natáhnou bílé pupínkové punčošky,
střevíce černé, bíle vyšívané, ty ozdobí nožky.
Střevíce na nohách musí dobře sedět,
nebo ty nožky moc budou bolet.
Potom se pletené rukávce dávají,
na ně pak kordule, které švadlenky vyšívají.
Patero na sebe běloučkých spodniček,
přikryje pestrobarevná škála vrchniček.
Každá stárečka jinou v neděli se chlubí.
Jaká to nádhera, každou jiná barva zdobí.
V pondělí obléknou překrásné vapérky,
není na světě krásnější sukýnky.
Každý kroj dozdobí mašle malované,
co krásy, barev, lásky je do nich darované.
Fjertúšky u kroje zdobené gambičkou,
liší se od jiného jenom svou barvičkou.
Kapesník za pasem, tak krásně skládaný,
s velkou trpělivostí na vapéru vyšitý.
Kytičky, růžičky, zrcátka, lístečky, mašličky,
spletou se do věnce, ozdobí hlavu stárečky.
Od hlavy po patu, stárka je zdobená,
teď už je na hody zcela připravená.
Vyjde si z domova, prochází ulicí,
aby pak průvodem všichni šli silnicí.
Pod májí vysokou bude se tancovat,
nejeden šohajek bude též verbovat.

VZALI JSME SE
STÁREK

Veronika
a
Zbyněk
Teturovi

Košilky, vesty, húseňáky, žlutice,
šohajciobúvajústárkovské střevíce.
Všechno s láskú šitý bylo,
aby se na hodech vše líbilo.

15. 5. 2015

Vyšívaný kapesníky, mašle malovaný,
nejednomu stárkovi byly darovaný.
Stárek kroj oblíká, pod májú verbuje,
s překrásnústárečkú v kole tancuje.
Tancuje s rakvickú a potom přespolní,
vínečko jiskrné náladu uvolní.
Pyšní se stáreček krojem svým vyšitým,
švadlenou ušitým a s láskou zdobeným.
Miroslava Průdková
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HODY a HODKY
Rakvičtí stárci a chasa Vás srdečně zvou
na tradiční krojované hody,
které se uskuteční v termínu 27. ‐ 29. 6. 2015
a na hodky konané v termínu 4. 7. 2015.
Rádi bychom také poprosili všechny
zdatné muže o pomoc při stavění máje
ve čtvrtek 25. 6. v podvečer.

První stárkovský pár:
Stanislav Suský
Kateřina Horáčková
Druhý stárkovský pár:
Radek Vajbar
Nikola Buzrlová

PRŮVODY:
Sobota 27. 6.
Odchod chasy v 18:00 od pohostinství U Raka ulicí
Dolní přes Náměstí do sokolovny.
Hraje DH Legrúti
Neděle 28. 6.
Mše svatá v 9:45 v kostele sv. Jana Křtitele.
Ve 14:00 odchod od prvního stárka z ulice Zahradní
k první stárce na Náměstí. Od první stárky průvod
zamíří k panu starostovi na OÚ, odtud do sokolovny.
Hraje DH Liduška
Pondělí 29. 6.
V 16:00 půjde průvod od 2. stárka z ulice Náměstí
přímo do sokolovny.
Hraje DH Liduška
Sobota 4. 7.
Průvod vychází od 2. stárky v 16:00 z ulice U Hřiště
přes ulici Zahradní a Náměstí do sokolovny.
Hraje DH Legrúti

Pro všechny
děti je
na hodky
připravené
sladké sólo.

Chasa:
Dominik Vajbar
Radek Foukal
Jan Bílek
Dominik Straka
Ondřej Průdek
Karel Blažek
Pavel Smutný
Lukáš Průdek
Milan Horáček
Vojtěch Halady
David Haman
Daniel Bílek
Jaroslav Srbecký
Jakub Suský
Dan Straka
Jakub Zupko
Václav Gabriel
Vojtěch Zlámal
Ondřej Halady
Martin Vajbar
Michal Moudrý
Filip Průdek
Tibor Lacina

Blanka Makuchová
Veronika Grycová
Aneta Jedličková
Martina Lískovcová
Eliška Rampáčková
Veronika Krásná
Michaela Krásná
Marie Lukešová
Jitka Rampáčková
Hana Foukalová
Kristýna Bachoríková
Kristýna Boháčková
Martina Rajjová
Alžběta Filová
Kateřina Válková
Vendula Holečková
Michaela Čapková
Lucie Bravencová
Natálie Puklická
Veronika Poláchová
Zuzana Kamenská
Pavlína Válková
Adéla Lukešová

Sklepníci:
Tomáš Průdek, Ondřej Lukeš, Tomáš Haman,
Roman Krůza, Ladislav Baloun, Lukáš
Doležal, Dušan Havelka
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DOPROVODNÉ AKCE NA HODY
Srdečně Vás zveme
při příležitosti
130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SBORU
v neděli 28. 6. 2015 od
14.00 hod.
NA DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ HASIČSKÉ
ZBROJNICE,
s přehlídkou hasičské
techniky sboru.

VÝSTAVA OBRAZŮ

„ Aleš a Hugo Šilberští – střetnutí třetí“
výběr z tvorby.
1. 6. – 7. 7. 2015
Na hody je výstava otevřena:
So 27. 6. 15:00 – 18:00
Ne 28. 6. 13:00 – 18:00
Po 29. 6. 15:00 – 18:00
So 4. 7. 13:00 – 18:00
Z vernisáže obrazů 31. května 2015:
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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: Kateřina Blažková. Náměty a připomínky pište na e-mail: zpravodaj.rakvice@seznam.cz
Uzávěrka dalšího čísla: 31. 8. 2015.
(Prosím o respektování termínu, na příspěvky došlé po tomto datu nelze brát z technických důvodů zřetel.)
Díky všem za vstřícnost a ochotu.
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