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S L O V O

S T A R O S T Y

Vážení spoluobčané.
V polovině května proběhlo konkurzní řízení na pozici ředitele Základní a Mateřské školy Rakvice.
Konkurzní komise po vyhodnocení všech obdržených přihlášek doporučila jmenovat ředitelem školy
Mgr. Petra Floriána. Doporučení komise následně schválilo zastupitelstvo obce na svém veřejném
zasedání a pan Petr Florián bude jmenován ředitelem rakvické školy k 1.srpnu letošního roku. Přeji mu
hodně štěstí a mnoho úspěchů v jeho náročné práci, kterou vedení a řízení školy zcela jistě je. Také chci
poděkovat a vyslovit uznání Mgr. Jaroslavu Vysloužilovi za vše, co pro rakvickou školu za těch mnoho
let ve funkci ředitele vykonal.
Od počátku letošního roku ve spolupráci s ZD Rakvice, Vak Břeclav a projektantem připravujeme
rekonstrukci kanalizace, která leží pod betonovou komunikací podél bývalého letiště. Průzkumy
kanalizační stoky potvrdily její velmi špatný technický stav a také její mělké uložení. Tyto zjištěné
skutečnosti brání vybudování úplně nové vozovky, která nahradí stávající „betonku“. Výstavbu nové
vozovky bude v rámci „Komplexní pozemkové úpravy“ financovat stát, který chce mít jistotu, že
kanalizace uložená pod komunikací bude zcela funkční po dobu životnosti nové vozovky. Opravy
kanalizace, které jsou vzhledem k jejímu velmi špatnému stavu více jak pravděpodobné, by znamenaly
narušení nového povrchu vozovky a tím i do jisté míry zmaření státní investice. Nyní na základě
zjištěného stavu, měření, určení základní trasy, výškopisů a požadavků společnosti VaK Břeclav
projektant zpracoval studii proveditelnosti. V případě, že s návrhem řešení budou souhlasit všechny
zúčastněné strany, bude vypracována konečná projektová dokumentace. Souběžně s přípravou projektu
budu jednat se státem o termínu realizace obou staveb, aby rekonstrukce kanalizace i stavba vozovky
probíhaly současně.
Obec Přítluky a Rakvice pokračují v úsilí o omezení těžké nákladní dopravy a její dopady na obě obce.
Společně se starostou Přítluk jsme v této věci koncem ledna jednali s hejtmanem Jihomoravského kraje,
kterého jsme seznámily s dopravní situací na krajské silnici třetí třídy, která vede přes obě obce.
Upozornili jsme především na skutečnost, že se na některých místech pod vozovkou nachází sklepy
jejichž nosná konstrukce už nemusí dlouho odolávat nadměrnému zatěžování a v důsledku toho hrozí
zhroucení vozovky. Pan hejtman pověřil k řešení dopravní situace odbor dopravy Jihomoravského kraje,
s kterým jsme pokračovali v jednání koncem května. Hledání účinného a pro všechny přijatelného
řešení bude pokračovat v průběhu příštích týdnů.
Počátkem června začala oprava tělesa železničního mostu. Jeho povrch dostane nový nátěr podle návrhu
pana Roberta Vajbara. Most je to první, co uvidí každý kdo přijíždí do obce ze směru od Velkých
Pavlovic a dosud to nebyl pohled příliš hezký. Doufám jen, že ve své nové podobě vydrží co nejdéle.
Všechny, kteří by se chtěli pokusit vzhled mostu nějak „vylepšit“ dopředu upozorňuji, že jeho okolí
bude monitorováno.
Během měsíce května proběhlo výběrové řízení na dodavatele výsadby v extravilánu. S vítěznou
firmou, která nabídla nejnižší realizační cenu a splnila všechny zadávací podmínky výběrového řízení
bude nejpozději do konce června uzavřena smlouva o dílo. Předpokládám, že výsadba začne na podzim
letošního roku. Osmdesát procent uznatelných nákladů vynaložených na výsadbu bude pokryto Státním
fondem životního prostředí formou dotace. Na zmíněný fond letos pošleme ještě jednu žádost o dotaci
a to na výsadbu v Půlhonech. V tomto případě se jedná o větrolamy, které by měly zmírnit větrnou erozi
půdy.
Projektová dokumentace ke stavbě chodníku v ulici Horní je dokončena a začínají přípravy samotné
realizace, která proběhne do konce letošního roku.
I letos během hodů bude uzavřeno náměstí až k Sokolovně. Minulý rok se našlo nemálo řidičů, místních
i cizích, kteří zákaz vjezdu nerespektovali a do uzavírky vjížděli. Rekordmankou byla mladá řidička,
která nejprve objela značku zákaz vjezdu, po té odbočila do jednosměrky v protisměru aby suverénně
zaparkovala svoje auto před vraty hasičské zbrojnice. Patrně takovým lidem nedochází, že všichni, kteří
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se pohybují v prostoru, kde je s výjimkou autobusů vyloučena jakákoliv doprava, s tímto počítají
a jejich ostražitost a pozornost klesá. Dětem rodiče dovolí větší svobodu pohybu kolem kolotočů
a atrakcí. Paradoxně tak mohou vznikat mnohem rizikovější situace, než kdyby doprava vyloučena
nebyla. Proto všechny žádám o dodržování omezení provozu během hodů. Myslím si, že se to jednou
za rok dá vydržet.
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál veselé hody a hodky. Dětem pak hezké prázdniny a všem, kteří
se chystají vyrazit na letní dovolenou příjemné a zajímavé zážitky a dobrý návrat domů.
Radek Průdek
starosta
Rada Jihomoravského kraje dne 28. 5. 2018 rozhodla, že Správa a údržba silnic JMK, příspěvková
organizace kraje, je oprávněná nabývat do svého vlastnictví pozemky potřebné pro majetkoprávní
vypořádání stavby „ II/425 Starovičky – Rakvice – Břeclav“, tj. Uzavírat kupní smlouvy za účelem
výkupu pozemků, a to za kupní cenu ve výši maximálně 300.-/ m2.

KNIHOVNA A GALERIE INFORMUJE…
Knihovna, galerie i rakvický zpravodaj má na dobu určitou nového správce. Ráda bych se vám všem
touto cestou představila. Moje jméno je Blanka Hrabalová, jak už mnozí zjistili, nejsem z Rakvic, ale z
Kobylí. V prostředí místní samosprávy a kultury jsem pracovala třináct let. Díky své práci se blíž
zabývám historii našeho kraje, lidového ošacení a literární kulturou. Tak snad vás potěší v podzimním
čase povídání o Augustě Šebestové a celé rodině kobylských Bezděků, jejichž osudy jsou nesmírně
zajímavé a téměř všichni členové rodu nějakým způsobem zasáli do dějin našeho kraje. Do půjčovny
také doputovalo množství nových knih, které jsou pro vás připraveny jak v dětském oddělení, tak v
dospělém v odděleném regálu k vypůjčení.
Knihovna se zapojila do krajského projektu Jižní Morava čte určeného pro děti od 3 do 15 let. Bližší
informace o projektu se dozvíte v příštím čísle zpravodaje, kdy se bude projekt právě rozbíhat. Děti
budou moci soutěžit v několika literárně- výtvarných kategoriích o množství cen a hlavně o postup do
krajského finále, které bude pro menší děti v divadle Polárka a pro větší v brněnské hvězdárně. Na
začátku prázdnin proběhne přeměna výměnného fondu z břeclavské knihovny. Můžete se těšit na novou
várku knih, třeba na dovolenou nebo jen tak k odpočinku. Děti mohou navštívit o prázdninách tvořivé
dopoledne s omalovánkami a jednoduchými výrobky z papíru - 10. 7., 24.7. a 14. 8.. Na podzim určitě
navštívíme představení brněnského divadla, co a kdy se dozvíte během prázdnin.
Letošní hody v galerii není sice připravena žádná nová výstava, ale můžete se těšit na zrenovovanou,
doplněnou stálou expozici a taky na nové výtvarné práce žáků rakvické školy. Na podzim pro vás
připravuji výstavu k výročí republiky. Chtěla bych, aby se výstava vázala hlavně na Rakvice a ne jen na
obecné fakty.
Ráda bych vás tímto požádala o možnost zapůjčení fotografií, písemných materiálů nebo
předmětů, co se váží k roku 1918, ke vzniku Československa k vystavení. Budu velmi ráda za
každou věc, fotografii, která podchytí atmosféru dějinného zlomu v Rakvicích.
Mgr. Blanka Hrabalová

Otevírací doba galerie na hody a hodky
Neděle 24. června – 13.30 – 17.30
Pondělí 25. června – 13.30 – 17.30
Sobota 30. června – 13.30 – 17.30
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Osmičky v českých dějinách
Letošní rok 2018 je ve znamení stého výročí vzniku republiky, ale na mnoho dalších „osmičkových“
výročí zůstává v pozadí, a přitom si zaslouží pozornost, protože roky končící číslem osm ovlivnily
nejednou běh dějin naší země.
Začneme tou nejméně vzdálenou minulostí a to rokem 1998, kdy se v japonském Naganu český
hokejový tým stal vítězem olympijského turnaje. V roce 1978 zanechali Češi stopu ve vesmíru. Mezi
2. a 10. březnem byl na palubě sovětské kosmické lodi Sojuz Vladimír Remek. Rok 1968, kdy
21. srpna vstoupila na naše území vojska armády SSSR a spřátelených zemí Bulharska, Maďarska,
NDR
a Polska za účelem zastavit reformní proces „pražského jara“ byl jedním z mezníků dějin.
Ministr obrany vydal rozkaz, aby armáda a bezpečnostní složky nekladly okupačním silám odpor.
Intervenční jednotky zahrnovaly 750 tisíc vojáků, 800 letadel a 6 300 tanků. Do počátku září si invaze
vyžádala 72 obětí na životech československých občanů.
Rok 1948 je ve znamení „Vítězného února“ komunistického státního převratu v Československu, který
proběhl mezi 17. a 25. únorem 1948. V současnosti je vnímán jako přechod od demokracie k totalitě,
připojení k sovětskému mocenskému bloku, příčina ekonomického úpadku a obrovské emigrační vlny
obyvatelstva. Dalším přelomovým rokem je rok 1938, kdy došlo k podpisu Mnichovské dohody
a oddělení Sudet od zbytku Československa. Vznik republiky v roce 1918 si necháme do dalšího čísla
zpravodaje, protože tomuto významnému výročí se sluší věnovat trochu více pozornosti. Posuneme se
o 70 let do „Revolučního roku“ 1848, kdy byla ve Vídni přijata císařem Ferdinandem I.
Dobrotivým petice s požadavky českého lidu. Většině požadavků bylo vyhověno a výsledkem bylo
mimo jiné i odebrání politické i jiné moci vrchnosti. Zavedením občanských práv a svobod postupně
vymizela ze slovníků lidí slova vrchnost, poddaní, panské, feudál, desátek, robota a byla nahrazena
slovy novými, národní garda, volby, volební právo, poslanec, svoboda tisku, městský úřad, ale také
berní úřad, finanční stráž a veřejný soud.
Vrátíme je ještě hlouběji do minulosti k období Třicetileté války, které zamíchalo děním nejen u nás, ale
v celé Evropě. Konflikt zapříčinilo vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví a zastánci vyznání,
která vznikla po reformaci v 16. století, tedy kalvinismem a luteránstvím. Neméně důležitou příčinou
války byl také boj evropských zemí o politickou nadvládu. V roce 1618 válka vypukla díky
revoluci stavů v zemích Koruny české proti panovníkovi. Spory o kompetence stavů a vlády
vyvrcholily 23. května 1618, kdy byli z oken Pražského hradu při pražské defenestraci vyhozeni dva
místodržící, Vilém Slavata z Chlumu, Jaroslav Bořita z Martinic a jejich sekretář Fabricius. Válka
skončila uzavřením vestfálského míru v roce 1648. I přesto, že byly České země po většinu let
uchráněny před největšími válečnými útrapami, poklesl zde počet obyvatel o jednu třetinu a po válce
zůstalo pustých 22 % usedlostí. V roce 1458 byl zemský správce Jiří
Obec Rakvice Vás srdečně
zve na
z Poděbrad zvolen a korunován českým králem. V roce 1378 zemřel
Karel IV, který v roce 1348 založil Nové město pražské, Karlštejn a
jednu z nejstarších evropských univerzit – Univerzitu Karlovu. MASARYKOVA VATRA
Posledním významným datem s osmičkou v českých dějinách je rok
sobota 15. září 2018
1278, kdy v bitvě na Moravském poli zahynul český král Přemysl
Otakar II, který je považován za jednu z nejvýznamnějších
sokolovna Rakvice
vládnoucích osobností.
Tento přehled ukončím rokem 1248, kdy se objevila v darovací listině
bohatý kulturní program
korutanského vévody Oldřicha Řádu templářských rytířů první
písemná zmínka o Rakvicích.
Doprovodná akce
Je zajímé, kolik důležitých dějinných mezníků končilo číslem 8, a to
výstava Masaryk a
nejsou úplně všechny. Vybrala jsem jen ty nejznámější, nejdůležitější.
Mgr. Blanka Hrabalová

gastronomie
s ochutnávkou jídel
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Z E Z Á K L A D N Í Š K O L Y
Výlet 1. a 2.třídy na Velehrad a do Modré
Ve středu 23. května prožili žáci 1. a 2. ročníku krásný slunečný den v Archeoskanzenu Modrá. Skanzen
představuje opevněné sídliště z doby Velké Moravy (9.stol.) Žáci se dozvěděli řadu zajímavostí o životě
z dané doby (bydlení, oblékání, výchova, ukládání potravin, trh…) Pobavili nás především volně
pobíhající kozy, slepice, kohouti i oslíci.
V areálu Živá voda se seznámili s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky
Moravy. Ojedinělým zážitkem byl pro žáky pobyt v podvodním tunelu, při kterém pozorovali ryby
v jejich přirozeném prostředí. Překvapili nás obří kapři, jeseteři plující nad našimi hlavami. Ve venkovní
expozici nás paní průvodkyně seznámila s různými bylinkami, které zde pěstují. Výlet jsme zakončili
prohlídkou velehradské baziliky i útratou posledních korunek.

Hana Lukešová, 2. třída

Lenka Markovicová, 2. třída

Kateřina Veselá, 2. třída
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Plavecký výcvik
V rámci tělesné výchovy absolvovali žáci 2. a 3. třídy plavecký výcvik. Naučili se základy plaveckých
stylů a za svoji snahu obdrželi „Mokré vysvědčení“.

3. a 4. třída na výletě v Praze
Se spolužáky jsme si na začátku května udělali školní výlet do Prahy. První den jsme navštívili „starou
Prahu“. Viděli jsme Pražský hrad, střídání stráží, chrám svatého Víta a prošli jsme Zlatou uličku. Ve
čtvrtek jsme byli v ZOO, kde se mi líbili psouni, surikaty, sloni, hadi a žirafy. Poslední den jsme vyšli na
Petřínskou rozhlednu a pobavili se v zrcadlovém bludišti.
Pak jsme nasedli do autobusu a jeli domů. Všichni jsme byli rádi, že jsme DOMA.
Kristýna Lavičková, 3.tř.

Ovoce a zelenina do škol
Naše škola se účastní Školního projektu Evropské unie
s finanční podporou EU. Cílem je podpořit zdravé
stravovací návyky. Všichni žáci naší školy dostanou každý
týden ovoce či zeleninu. Žáky 1.stupně občas navštíví
Bovýsek. Přináší dětem drobné ovocné a zeleninové kvízy
a soutěže a samozřejmě také malou pozornost pro všechny
děti v podobě skvělého Bovýskova džusíku.
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Dopravní výchova 4. a 5. tříd

Dopravní soutěž mladých cyklistů
10. května se naši žáci zúčastnili oblastního kola dopravní
soutěže. Za 1. kategorii soutěžili žáci Jakub Šoška (5.tř.),
Zuzana Březovičová (6.tř.), Richard Řezáč (6.tř.), Monika
Zpěváková (6.tř.).Obsadili 1.místo. Za 2.kategorii jezdili
Kateřina Suchyňová (7.tř.), Nikola Tesařová (6.tř.), Lukáš
Vala (6.tř.), Matěj Nečas (6.tř.) Umístili se na 2.místě.
Kateřina Suchyňová získala ocenění za nejlepší cyklistku
s nejmenším počtem trestných bodů. Všichni postupují do
okresního kola, které se bude konat 31. května , a to opět
v Břeclavi.

Básničky napsaly žákyně 4. třídy ZŠ.
Jedná se o ukázku nového typu
písma Comenia Script.
Vytvořila ho Radana Lencová.
Písmo je podobné tiskacímu,
má výrazně jednodušší tvary a je nespojité.
Žáci tak píší každé písmenko zvlášť
a rovnou i s diakritikou.
Písmo je založeno více na
funkčnosti než na jednotnosti.
Je praktické, moderní a jednoduché
a odráží osobnost každého žáka.
Mgr. Dana Lacinová
Fotografie, texty poskytla ZŠ Rakvice

.
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Z M A T E Ř S K É Š K O L K Y
Poslední dubnový den se i u nás ve školce pálily čarodějnice.

Besídky pro maminky a babičky pod názvem „ Předškolákův rok a Včelí medvídci“.

Ve čtvrtek 17. května děti potěšili svým vystoupením rakvické seniory.

Plavecký kurz pro v Hustopečích
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Taneční kroužek „Vrabčáci“

Kroužek „Veselá píšťalka“

Děti na výletě v lanovém centru v Břeclavi.

Fotografie - MŠ Rakvice

10

KONCERT V KOSTELE
1.května. 2018 proběhl v kostele v Rakvicích dětský
koncert vážné hudby. Vystoupilo 6 mladších dětí na
flétny, klávesy, klavír a kytaru. Měli jsme možnost
si poslechnout i složitější skladby, které nacvičili
zkušenější hudebníci,absolventi ZUŠ.
Tímto děkuji rodičům za podporu mladých talentů
a spolupráci.
Věřím, že láska k hudbě děti nikdy neopustí a budou
i nadále pokračovat ve hře pod profesionálním
vedením.
Jarmila Binková

STOLNÍ TENIS
Oddíl stolního tenisu měl po skončení soutěžního ročníku 2017/18 3 mužstva dospělých a 1 mužstvo
dorostenecké.
Mužstva skončila s těmito výsledky: A mužstvo, hrající prvním rokem krajskou soutěž 2. třídy, skončilo
na 10. místě tabulky, což znamenalo záchranu v soutěži (sestupovala dvě mužstva), s bilancí 5 výher,
6 remíz a 11 porážek. Veškerá utkání jsme odehráli ve čtyřech hráčích (3 hráči hráli poprvé krajskou
soutěž), neboť nemáme ve svých řadách dalšího hráče, který by svojí hráčskou kvalitou dokázal získat
alespoň jedno vítězství (bod). Vzhledem k celkovým okolnostem, kdy jsme museli hlavně kvůli
pracovnímu a hráčskému vytížení domlouvat se soupeři náhradní termíny, bereme krajskou soutěž jako
obrovskou zkušenost.
B mužstvo, hrající okresní soutěž 2. třídy, skončilo po základní soutěži na 2. místě tabulky a vybojovalo
možnost zahrát si play-off o postup do 1. třídy. Utkalo se s mužstvem STP Mikulov B a podlehlo po
výsledku 8:9 a 4:9, kdy mužstvo soupeře získalo
v průběhu soutěže 3 nové hráče se zkušenostmi
z vyšších soutěží. V průběhu ročníku dva hráči
zanechali z různých důvodů aktivní činnosti,
(doplnění dvěma hráči z C mužstva a jedním z A
mužstva) proto považujeme skončený ročník za
velice úspěšný.
C mužstvo, hrající okresní soutěž 3. třídy, skončilo
na 9. místě tabulky. Až do konce soutěžního
ročníku hrály 4 týmy o záchranu v soutěži. Snahou
byla záchrana týmu, kterou jsme před posledním
zápasem základní části získali.
V dorostenecké soutěži skončilo mužstvo na 9.
místě tabulky. Většina kluků dojíždí do středních škol, proto jak v minulosti, tak v současnosti
nebereme postavení v tabulce za hlavní hledisko. Snahou je, aby je stolní tenis bavil a zažili zápasy
s jinými soupeři, než hraní mezi sebou.
Zajímavosti ze skončeného soutěžního ročníku 2017/2018:
A mužstvo: Nejvíce odehraných utkání v krajské soutěži ze všech mužstev měl Vala Vítězslav (80
utkání) a Hanák Jiří (79 utkání). Nejlepším hráčem mužstva byl Hanák Jiří s bilancí 68 výher a 18
porážek.
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B mužstvo: Nejlepším hráčem celé soutěže OP 2. třídy se stal Vala Vítězslav, s bilancí 68 výher
a 5 porážek.
C mužstvo: Nejlepším hráčem mužstva byl Průdek Danek s bilancí 37 výher a 24 porážek.
Dorost: Nejlepším hráčem mužstva byl Pohanka Vojtěch s bilancí 17 výher a 13 porážek.
V průběhu skončeného ročníku jsme zvládli sehrát několik přátelských utkání a turnajů.
V novém ročníku 2018/2019 nastávají pro náš
oddíl významné změny. Dochází nejen ke
změně soutěžního řádu, ale i soupisek, což
vzhledem k úbytku hráčů bude mít vliv na
celkových umístěních mužstev v soutěžích.
Vzhledem k těmto změnám
a dalších
okolnostem bychom chtěli, aby A mužstvo
hrálo důstojnou roli v krajské soutěži, hráči si
zápasy užili, nasbírali nové zkušenosti, které
v budoucnu můžou zhodnotit. Cílem B
mužstva bude jednoznačně záchrana v soutěži.
Z C mužstva odejdou 2 hráči, kteří budou
pravidelně hrávat za B mužstvo, proto
s největší pravděpodobností poprvé zažijeme sestup nějakého družstva. Dorosteneckou soutěž bychom
chtěli nadále zachovat. Bude záležet na zájmu z řad mládeže hrávat mistrovské zápasy, nebo zda si
budou chtít pouze zahrát ve volném čase 1x týdně pro radost
a potěšení.
V prosinci jsme pro mládež uspořádali Vánoční turnaj, který probíhal ve 2 termínech, kdy zvlášť byla
vyhodnocena mládež z řad veřejnosti a zvlášť mládež hrající mistrovské zápasy. 17. 3. 2018 jsme
uspořádali 4. ročník turnaje El presidento cup ve čtyřhrách za účasti 54 hráčů z Břeclavska, Hodonínska
a Brněnska, včetně 10 předsedů stolně tenisových oddílů a za účasti starosty obce Rebešovice. Vítězem
se stal pár Šafaříková Sandra - Šafařík Jan (Hustopeče), na 2. místě pár Suský Stanislav- Hanák Jiří
(Rakvice) a na 3. místě pár Vašík Miroslav - Vašík Michal (Bzenec – Vracov).
Oddíl stolního tenisu by rád touto cestou poděkoval za sponzorské dary a přízeň. Poděkování patří: Obci
Rakvice, Pohostinství Beseda, Restaurace Rak, Vinařství Vajbar a Makuch, Vinařství Tomáš Nečas,
Vinařství Radovan Foukal, Vinařství Greger, Vinařství Veselý, Vinařství Libor Průdek, Vinařství
Pfeffer, Vinařství Straka Rostislav, Vinařství Švarc a Bílek, Vinařství Šabata, Vinařství Miloš a Viktor
Foukalovi, Vinařství Radek Vajbar, Vinařství Zdeněk Janoušek, Vinařství Václav Horáček, Vinařství
Réva Rakvice, Vinařství Vladimír Minařík, Vinařství Ludva Strýček, Vinařství Luděk Kaňa (Přítluky),
Vinařství Pavel Trávníček (Přítluky), Vinařství Josef Vajbar (Velké Bílovice), Vinařství Petr Konečný
(Velké Bílovice), Kamilovi Sedlákovi, Zdeňku Hochmanovi a Daliborovi Průdkovi.
Předseda oddílu Vítězslav Vala
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LÁSKA STÁŘÍ
Jaro nás probudilo ze zimního spánku a poposedáváním za kamny. Sešli jsme se 26.4. na autobusové
zastávce, abychom společně odjeli do Olomouce na výstavu květin. Těšili jsme se, protože kytičky
máme rádi a pohled na ně nám dodává pocit štěstí, pohody a klidu. Klidná a pohodová cesta se známým,
příjemným panem řidičem, nám rychle uběhla. Na ranní mrholení, které nás provázelo cestou
k autobusu, jsme docela zapomněli. V areálu výstaviště jsme se rozeběhli po skupinkách a každý si
nakupoval a prohlížel podle libosti. Kytiček bylo opravdu hodně a stánků s občerstvením na každém
kroku, takže nikdo nestrádal. Počasí se nad námi slitovalo a ranní nepohoda se rozplynula a pak nebylo
ani horko, ani nečas. Vraceli jsme se spokojeni. Kdo co chtěl, to nakoupil, pokochal se krásou a unaveni
jsme se scházeli u autobusu.Opět se nám podařil jeden z mnoha již prožitých výletů a právem patří
poděkování našemu výboru za organizaci.
Druhou naší akcí byla návštěva MŠ u příležitosti oslav svátku maminek. Děti, spolu se svými pani
učitelkami nás pozvali mile přivítaly a předvedli krásně nacvičený program. Moc se nám to líbilo.
Vždyť od těch nejmenších je to vždycky nejmilejší a pohladí nás to vždy na dušičce. Děkujeme všem
dětem i pani učitelkám za příjemné páteční dopoledne v jejich krásném prostředí.
Za KLUBU DŮCHODCŮ zapsala Miroslava Průdková

Láska mládí
Ulice v Rakvicích jsou krásně široké,
nad nimi létají husičky divoké.
Husičky divoké a také skřivánci
a těm já povídám, co já mám na srdci.
Chtěl bych děvčicu, co v srdci ukrývám,
nevím, však nevím, zda říci ji to mám.
Maměnka povídá, že ještě mlaďučká,
ta její láska je ještě slabučká.
Tak já si maměnko, tak já si počkám,
však já se za pár let té své lásky dočkám.
Potom vám maměnko, potom vám povím,
kerú tu děvčicu ve svém srdci nosím.
Miroslava Průdková

Obecní knihovna zve děti na

Prázdninové dopoledne
s omalovánkami a výrobky
z papíru

10. 7. - 24. 7. - 14. 8.
od 9.00 do 11.00 v klubovně na
obecním úřadě
Určeno pro předškoláky a děti
mladšího školního věku

S sebou pastelky, nůžky a pití!
Těším se na vás!
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Rakvičtí stárci a chasa Vás srdečně zvou na tradiční krojované

HODY A HODKY
Sobota 23.6. v 18:00
Průvod vyjde od restaurace U Raka, ulicí Dolní, přes Náměstí pod máju
Hraje DH Legrúti
Neděle 24.6. ve 14:00
Průvod půjde od prvního stárka a první stárky z ulice Zahradní k obecnímu úřadu, kolem
náměstí pod máju
Hraje DH Legrúti
Pondělí 25.6. v 16:00
Průvod bude od druhého stárka z ulice Zahradní, přes Náměstí pod máju
Hraje DH Zlaťulka
HODKY
Sobota 30.6. v 16:00
Průvod vyjde od druhé stárky z ulice Vinařské ulicí Svislou,
přes Náměstí pod máju
Hraje DH Liduška
V tento den zveme naše malé příznivce na dětské sólo!
1. stárek a stárka
Vojtěch Halady a Hana Foukalová
2. stárek a stárka
Daniel Bílek a Kristýna Boháčková
Chasa:
Radek Vajbar - Nikola Buzrlová
Milan Horáček - Jitka Rampáčková
Ondřej Průdek - Eliška Rampáčková
Dominik Straka - Martina Lískovcová
David Haman - Kristýna Bachoríková
Jakub Suský - Alžběta Filová
Tibor Lacina - Adéla Lukešová
Daniel Straka - Kateřina Válková
Filip Drábek - Sabina Březovičová
Jakub Zupko - Natálie Puklická
Filip Průdek - Pavlína Válková
Vojtěch Zlámal - Lucie Bravencová
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Martin Vajbar - Veronika Poláchová
Ondřej Foukal - Martina Rajjová
Michal Moudrý - Zuzana Kamenská
Ondřej Halady - Monika Boháčková
Lukáš Pospíšil - Natálie Štěrbová
Pavel Halady - Veronika Vaňková
Miroslav Zelinka - Veronika Srbecká
Vít Valenta - Natálie Zpěváková
Sklepníci:
Radek Prudík
Jan Bílek
Radek Foukal
Jaroslav Srbecký
Jiří Vajbar
Stanislav Suský

HODY U NÁS
Miroslava Průdková

Velké starosti rodiče, babičky majú,
když stárka, stárečku do kroje oblékajú.
Perú, škrobí, žehlí krásnej kroj hodový,
potom ho pod májú v neděli hodnotí.
Hrdě si vede silnicí stárek stárečku,
pod májú tancujú na pěknú notečku.
Valčík, polku taky i vrtěnú zatočí,
při veselým verbuňku vesele poskočí.
Rakvický hodečky v červnu vždy bývajú,
z blízkého okolí, stárci se sjížďajú.
Zpívá se, verbuje, společně hodujú,
pod májú vysokú všichni se radujú.
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STŘELECKÉ ZÁVODY V RAKVICÍCH
V sobotu 2.6.2018 se na střelnici v Rakvicích uskutečnily tradiční střelecké závody pořádané
Mysliveckým sdružením Rakvice. Pěkné počasí, krásné prostředí, dostatek výborného jídla a pití, to
všechno opět přilákalo množství sportovních střelců i hostů z řad veřejnosti.
Soutěžilo se ve střelbě na americký trap v kategoriích jednotlivců a následně družstev. Vrhačku nám na
závody zapůjčil pan Milan Otáhal z Kobylí, kterému bych tímto chtěl poděkovat. Americký trap se
vyznačuje nahodilou dráhou terče, která nelze předvídat. Tento způsob závodu nahradil původní
střeleckou soutěž na baterii a dle informací od střelců je pro ně tato varianta atraktivnější. V kategorii
jednotlivců se střílelo 2x25 terčů a v družstvech 3x20. Ovšem zpět k samotnému závodu a k úspěšným
střelcům.
V jednotlivcích zvítězil Skácel Ivo, na druhém místě se umístil Peš Zdeněk a na třetím místě Šůrek Petr.
Jako každý rok vyhlašujeme také vítěze mezi střelci
z Rakvic. V této kategorii zvítězil ing. Bouma Jiří, na
druhém místě se umístil Kadlec Jan a na třetí pozici
Průdek Tomáš.
V kategorii družstev zvítězilo družstvo, jehož členy byli
pánové: Kadlec Jan, Malinka Bronislav a ing. Bouma Jiří.
Na druhém místě se umístilo družstvo ve složení: Páleník
Robert, Průdek Miloš a Průdek Věroslav.
Bronzový tým byl složen z členů: Peš Zdeněk, Skácel Ivo
a Valášek Tomáš.
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 Vajbar, vinařství Pavel Binder, vinařství Tomáš Nečas, vinařství
Švásta a Kadlec, vinařství Pfeffer, panu Miloši Lukešovi a vinařství Švarc & Bílek, kteří přispěli
hodnotnými cenami pro úspěšné střelce. Také bych chtěl moc poděkovat všem členům našeho MS, kteří
se podíleli na přípravě závodů i na jejich hladkém průběhu.
Radek Švarc
Předseda MS Rakvice
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
ELIŠKA LUDVÍKOVÁ

JAN ŠABATA

LILIANA PAVLÍKOVÁ
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SEBASTIAN BOHUNSKÝ

Na jezírku Kutnar se usídlila
návštěva, bobr.
Fotil Ladislav Ráček

TÚFARANKAFEST 2018
festival dechových hudeb v Rakvicích

sobota 7. července v 16 hodin
Účinkují:

DH Mistříňanka - DH Drietomanka /SK/ - DH Stříbrňanka - DH Túfaranka
Pořadem provází Karel Hegner
Po skončení přehlídky následuje taneční zábava s DH Túfaranka
Vstupenky jsou slosovatelné

Občerstvení zajištěno
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J E Z D E C K Ý

K L U B

R A K V I C E

Tak nám začala jezdecká sezona. Protože máme většinou starší koníky, nejezdíme již na závody, na výstavy a už
ani nepřipouštíme kobylky. Přesto si užíváme pěkný pocit na koňském hřbetě a současně vozíme hlavně naše
hosty, kteří si u nás užívají relax. A abychom to neměli tak jednoduché, vymysleli jsme v našem objektu malou
jezdeckou akci na pobavení nás a našich příznivců. Na sobotu 26.5. jsme nacvičili malé ukázky v jízdě na koni.
Díky této akci jsem bohužel získala jeden nepříjemný poznatek, že dnešní mladí nejsou zrovna týmoví hráči.
Najednou, že nepojede s tou druhou nebo něco nepojede vůbec. Moc mě to zklamalo, ale naštěstí starší jezdkyně
mě v tom nenechaly a program jsme trochu změnili. To se nám celkem podařilo a jsem jim za to moc vděčná.
Také mě potěšilo, že přišlo hodně návštěvníků. Byli výborné obecenstvo, které nás svým potleskem odměnilo.
Ještě jednou děkuji všem našim příznivcům za podporu i za finanční příspěvek pro naše zvířátka. Příště bude
program pestřejší a delší.
Přejeme všem krásné léto a těšíme se na další setkání.
Za JK Rakvice Jaroslava Nachtigalová

RESTAURACE U RAKA POŘÁDÁ V NEDĚLI 1.7.2018 OD 15.00 HODIN

SOUTĚŽE PRO DĚTI - DISKOTÉKA – SKÁKACÍ HRAD –
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
KDO PŘIJDE V NÁMOŘNICKÉM, DOSTANE ODMĚNU….. A BUDE TAKÉ MOŘE …… PĚNY
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Přátelská utkání
na hřišti SK Rakvice 1932
středa 20. 6. 2018 – začátek v 16.00
FC SPARTAK TRNAVA

–

2.ROČNÍK
SOBOTA 4.8.2018 – ŠUTRÁK - RESTAURACE U RAKA
MÁTE SOUTĚŽIVÉHO DUCHA A NEBOJÍTE SE VODY?

FC VYSOČINA JIHLAVA

sobota 30. 6. 2018 – začátek v 10.30
FC SPARTAK TRNAVA

SK SIGMA OLOMOUC

sobota 7. 7. 2018 – začátek v 11.00
FC ZBROJOVKA BRNO

MFK SKALICA

VYROBTE SI NEBO UPRAVTE LIBOVOLNÉ PLAVIDLO
NA RUČNÍ POHON A PŘIJĎTE ZÁVODIT.
PLAVIDLO MUSÍ BÝT PO DOMÁCKU VYROBENO,
NE KOUPENO ZA ÚČELEM PLAVBY.
V SOUTĚŽI SE VYHODNOCUJE ORIGINALITA PLAVIDLA.
Od 10.00 – SOUTĚŽE PRO DĚTI I PRO DOSPĚLÉ
10.00 - 12.00 – REGISTRACE PLAVIDEL

14.00 – START PLAVIDEL
DOPROVODNÉ AKCE – SKÁKACÍ HRAD– TOMBOLA – PĚNA - TANEČNÍ
ZÁBAVA

Ve středu 25.7. a ve čtvrtek 26.7 se na našem okrese uskuteční

XVI. ročník memoriálu Františka Harašty
Program:

Skupina A Středa: 25. 07. 2018 – stadion Velké Bílovice
09.00
1.utkání
FC Zbrojovka Brno
:
Reprezentace ČR U-16
10.30
slavnostní zahájení
10.35
2.utkání
FC Slovácko
:
FC Viktoria Plzeň
15.30
3.utkání
Reprezentace ČR U-16
:
FC Viktoria Plzeň
17.00
4.utkání
FC Slovácko
:
FC Zbrojovka Brno
Čtvrtek: 26. 07. 2018 – stadion Rakvice
09.00
5.utkání.
FC Viktoria Plzeň
:
FC Zbrojovka Brno
10.15
6.utkání
Reprezentace ČR U-16
:
FC Slovácko
Skupina B. Středa: 25. 07. 2018 – stadion Moravský Žižkov
09.00
1.utkání
FC Baník Ostrava
:
Bratislavský FZ
10.30
slavnostní zahájení
10.35
2.utkání
AC Sparta Praha
:
FK Pardubice
15.30
3.utkání.
Bratislavský FZ
:
FK Pardubice
17.00
4.utkání
FC Baník Ostrava
:
AC Sparta Praha
Čtvrtek: 26. 07. 2018 – stadion Lednice
09.00
5.utkání.
AC Sparta Praha
:
Bratislavský FZ
10.15
6.utkání
FK Pardubice
:
FC Baník Ostrava
Utkání o umístění:
Stadion Lednice: Čtvrtek: 26. 07. 2018
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)
Stadion Rakvice: Čtvrtek: 26. 07. 2018
14.30 utkání o 5-6 místo (mužstva z 3.míst ve skupinách)
16.15 Finálové utkání (vítězové skupin)
17:30
Slavnostní zakončení turnaje
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