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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Začátkem října jste ve volbách rozhodli o novém složení zastupitelstva naší obce na další čtyři roky. Gratuluji tímto
úspěšným kandidátům k získání mandátu zastupitele a zároveň bych velmi rád poděkoval všem občanům, kterým
není veřejné dění lhostejné a přišli k volebním urnám. Na svém prvním veřejném zasedání koncem října ustavilo
nové zastupitelstvo vedení obce a obsazení jednotlivých výborů. Dovolím si nám všem, kteří se podílí na správě
naší obce, popřát hodně úspěchů i štěstí ve společné snaze věci veřejné posouvat vpřed. Ať už se jedná o dokončení
stávajících projektů, o přípravu těch nových a v neposlední řadě také
o řešení současných problémů, které nás trápí.
V pátek 12.října se v sále Sokolovny uskutečnila přednáška sociologa
a europoslance Prof. Jana Kellera. Jeho názory na současné problémy
Evropy si přišla poslechnout necelá padesátka posluchačů nejen
z Rakvic, ale i z okolních obcí. I když silně nachlazen, v závěru své
přednášky pan profesor odpověděl na dotazy z řad přítomných. Setkání
s Janem Kellerem, který má jako jeden z mála unijních poslanců odvahu
pojmenovávat skutečné problémy Evropské unie, důvody jejich vzniku
a jejich následné dopady na jednotlivé národní státy, tak skončilo
společnou neformální debatou.
V sobotu 27. října jsme si
společně připomněli sté výročí vzniku samostatného Československa.
Všichni, kteří i přes nepříznivé počasí přišli do obecní galerie
a k památníku obětem světových válek, uslyšeli československou státní
hymnu v podání pana Martina Konečného. Se svým milým programem
vystoupily děti Základní školy a Základní umělecké školy. Čestnou stráž
drželi příslušníci II. jízdního pluku Sibiřského. Vzpomínku na historické
události doprovodila výstava s názvem „Tady nová republika“. Trvalou
připomínkou stého výročí bude také lípa, zasazená v parku na náměstí.

Plánovaná stavba chodníku v ulici Horní byla z důvodu nedostatků v projektové dokumentaci odložena na příští
rok. Nedostatky se týkaly zajištění bezpečnosti chodců v bezprostřední blízkosti krajské komunikace. K návrhu
řešení se bude vyjadřovat její vlastník, tedy Jihomoravský kraj.
Děkuji panu Jaroslavovi Konečnému st. za jeho celoživotní obětavou práci ve Sboru dobrovolných hasičů.
Byl a navždy bude jejich tváří i symbolem. Čest jeho památce.
Vážení spoluobčané.
Začátek adventu začal odměřovat čas, který ještě zbývá do vánoc. Dovolte mi popřát vám klidné
a šťastné vánoční svátky ve společnosti svých nejbližších a nejmilejších. Přeji vám radost z jejich
radosti. Rok 2018 nezadržitelně spěje ke svému konci. Každému z nás něco dal ale také něco vzal. Do
nového roku 2019, který se ohlásí tradičním ohňostrojem, vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí
a úspěchů v soukromém i pracovním životě.
Radek Průdek
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MÍSTOSTAROSTA SE PŘEDSTAVUJE
Vážení spoluobčané,
na ustavujícím jednání zastupitelstva obce v závěru měsíce října jsem byl
zvolen místostarostou obce.
Dovolím se Vám krátce představit: narodil jsem se na Vysočině, ve Velkém
Meziříčí. Zde jsem prožil dětství s rodiči a sourozenci. Gymnázium jsem
studoval v Moravské Třebové a vysokou školu ve Vyškově.
Můj profesní život byl spojen s armádou, kde jsem postupně zastával velitelské
funkce u pozemních jednotek, následně na štábech a vyšších velitelstvích. Svoji
vojenskou kariéru, která trvala dvacet jedna let, jsem ukončil na vlastní žádost
v roce 2009, jako velitel „Svatováclavského“ mechanizovaného útvaru
v Táboře. Účastnil jsem se dvou zahraničních operací, a to v roce 1999 na
území Bosny a Hercegoviny a v roce 2007 na území Iráku.
V létě roku 2008 jsme se s rodinou přestěhovali do Rakvic. Na podzim roku
2009 jsem se uspěl ve výběrovém řízení na pozici ředitele nově vzniklé organizace G-centrum v Mikulově, kde
stále pracuji. V roce 2014 jsem uspěl ve volbách do zastupitelstva obce jako nezávislý kandidát za ODS.
V letošních volbách jsem obhájil zastupitelský mandát, za což děkuji všem voličům, kteří mi dali svůj hlas.
Do aktuálního volebního období jdu s vědomím důležité práce ve veřejném životě, chci naplňovat volební
program a svým dílem přispět ke spokojenému životu nás všech.
Ing. Pavel Rous

TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE ODPADU
Jak funguje v ČR systém třídění a recyklace odpadu?
Češi mohou třídit odpad už do více než 272 tisíc barevných kontejnerů. S naprostou samozřejmostí to dělají už
bezmála ¾ obyvatel v ČR. Díky jejich odpovědnosti se tak ročně vytřídí kolem půl milionu tun odpadu. Vytříděné
odpady, které nelze zpracovat, projedou na dotřiďovací lince až na konec dopravního pásu a vyřazují se do
odděleného kontejneru – jde o tzv. výmět. Ten buď putuje na skládku, nebo do spalovny, kde se využívá k výrobě
tepla a elektrické energie.
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Třídit odpad znamená víc než papír, sklo, plasty a nápojové kartony
Papír, sklo, plasty a nápojové kartony už třídí většina z nás. Ve skutečnosti je ale třídění odpadů mnohem
obsáhlejší. Podle zákona o odpadech, který platí pro každého z nás, předepisuje odpady třídit podle jejich vlastností
a tak s nimi nakládat.
V domácnostech vzniká tzv. domovní odpad, který je jednou z největších částí komunálního odpadu. Komunálním
odpadem je pak odpad, který vzniká činností fyzických osob – tedy nepotřebné věci, odpad, který běžně
produkujeme ve svém bydlišti. Dále se do „komunálu“ počítá i odpad z odpadkových košů, údržby chodníků, cest
a zeleně a případně odpady ze hřbitovů.
Podle sběru komunální odpad rozdělujeme na směsný a tříděný (tzv. odděleně sbíraný). Vytřídit můžeme prakticky
většinu z celkového objemu komunálního odpadu. Na tříděný sběr slouží barevné kontejnery. Stejně tak můžeme
ale odpad na některých místech ČR třídit do pytlů, ale i ve sběrných dvorech a střediscích, výkupnách druhotných
surovin nebo při mobilních sběrech, především v malých obcích.
O nakládání s komunálním odpadem rozhodují samotné obce a města. „Pravidla hry“ stanovují obecně závaznou
vyhláškou, a ta je platná pro každého občana na jejím území. Proto doporučujeme se s touto vyhláškou seznámit.
V ní se dozvíte, jakým způsobem se v obci nakládá s jednotlivými druhy odpadu, kde jsou místa pro odkládání
odpadu, co můžete a co nesmíte. Protože si každá obec tuto vyhlášku tvoří sama, je běžné, že to, na co jste byli
zvyklí v místě trvalého bydliště, v obci, kde máte chatu, nebo chalupu neplatí, nebo funguje úplně jinak. Ve své
kompetenci mají obce a města také nastavení výše poplatků za svoz komunálního odpadu.

Systémem třídění a recyklace odpadu zahajujeme malé informativní opakování o nakládání odpadu, které bude
pokračovat v dalších číslech zpravodaje. Není na škodu si připomenout, jakou důležitou roli hrají odpady v dnešní
době.
Bude ho čím dál víc a o to víc se musíme snažit ho přijatelně likvidovat. Už mnohokrát jsme zmiňovali o sběru,
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ukládání či skládkování odpadu z domácností. Některým je to potřeba stále znovu a znovu opakovat. Pro většinu
občanů je už samozřejmostí třídit odpad, ale najdou se stále někteří, co si to ulehčují. Jako třeba pytle (viz
obrázek), které ležely u kontejneru na BIO na parkovišti pod školou, smetí a zbytky vypresovaných hroznů
v kontejneru za hřbitovem, či sáček tužkových baterií v květináči přímo u dveří obecního úřadu. Je velice milé,
jestli se chce někdo pochlubit, že třídí. Jen je potřeba ten vytříděný odpad uložit na místo, kam opravdu patří.
Blažková Petra

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
I v mateřské školce jsme oslavili 100. výročí založení našeho samostatného státu. Ve školce na zahradě máme již
zasazenou lípu, u které jsme si slavnostní den připomněli.
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Jsme přihlášení v projektu bruslení pro předškoláky. 24.10. jsme začali první lekci. Budeme jezdit až do března
2019 a potom začínáme s plaveckým kurzem. V listopadu a prosinci nás čeká i několik kulturních vystoupení
mimo školku.

23. listopadu spestřili svým vystoupením Vrabčáčci Kateřinskou výstavu vín.

MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚKUJE RODIČŮM TEREZKY A MICHALKY HORÁČKOVÉ

ZA MIKULÁŠSKOU NADÍLKU PRO DĚTI MŠ.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
V pátek 26. 10. 2018 jsme si připomněli jedinečnou národní událost, která vyvrcholila 28. 10. 2018 státním
svátkem - Dnem vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Páteční den byl pro učitele i žáky (ZŠ
i MŠ) dnem ve znamení právě tohoto svátku. Od ranních hodin jsme společně pracovali na "projektu" - Poznej
svou vlast, svou identitu a další důležité mezníky našeho státu jak z geografického, tak z historického hlediska. K
uctění tohoto výjimečného svátku jsme na školní zahradě zasadili lípu jako odkaz pro další generace, aby si nejen
jednou za sto let, ale každý rok připomínaly důležitost tohoto dne. Abychom si všichni vzpomněli také na
bezejmenné hrdiny, kteří se svými odvážnými, byť mnohdy drobnými skutky podíleli na vzniku republiky, a šli
společně v jejich šlépějích. V sobotu se učitelé společně s dětmi podíleli na slavnostním aktu obce Rakvice, kde
oslavy pokračovaly odhalením zrenovovaného pomníku obětem obou světových válek a zasazením lípy.
Mgr. Petr Florián - ředitel školy
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Dne 6. 11. 2018 navštívily děti z 1. stupně naší školy prostory Obecního úřadu v Rakvicích. V rámci vzdělávacího
obsahu "Život kolem nás, místo kde žijeme, naše obec" děti besedovaly s panem starostou Radkem Průdkem
a měly možnost prohlédnout si do detailu zázemí úřadu, galerie i hasičské zbrojnice.
kolektiv učitelek 1. stupně

Ve středu 26. 9. 2018 zářila okna rakvické školy dlouho do noci. Žáci 1. - 4. třídy se sešli k tradiční akci, která se
koná každoročně - spaní s překvapením.
V první třídě pan ředitel Florián zaujal děti četbou pohádky O Popelce, druháci se pobavili u knihy Tatínek 002, ze
které předčítal pan zástupce Polášek, třetí třídě četl pan starosta Průdek z knihy O človíčkovi a se čtvrťáky,
Machem a Šebestovou se zasmál pan Rous.
Po společném čtení děti navštívily školní kuchyni, kde na ně čekali skřítci, kteří jim napekli voňavé muffiny. To
byly sladké sny.....
Mgr. Renata Jedličková, Mgr. Dana Lacinová

Žáci 1. a 2. třídy se interaktivním způsobem seznámili s typickými činnostmi paleolitického lovce a způsobem jeho
života. Zjišťovali, co mohl pravěký člověk ve své době vnímat, cítit, slyšet.
Mgr. Renata Jedličková
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Žáci prvního stupně se zúčastnili tradiční podzimní akce "Pouštění draků" na Stolové hoře nad Klentnicí. Letos
byla tato krásná podzimní událost obohacena přítomností žáků 9. třídy, kteří v rámci projektu "Můj deváťák"
menším pomáhali s přípravami a následným pouštěním. Jejich účast je zajímavá také tím, že si s sebou přinesli své
poměrně náročné vlastní výtvory z pracovní výchovy. Počasí nám přálo a myslíme, že tato aktivita splnila svůj účel
na 100%.
kolektiv pedagogů 1. stupně, ředitel školy

Můj deváťák“ – školní projekt 1. a 9.třídy
I v letošním školním roce započala spolupráce mezi nejmladšími a nejstaršími žáky naší základní školy. První
setkání proběhlo v duchu poznávání. Děti si vytvořily dvojice a během rozhovoru se navzájem poznávaly. Druhé
setkání bylo již pracovní. V rámci výtvarné výchovy děti vytvořily obrázky z podzimního listí. Prvňáčci byli
nadšení a deváťáci trpěliví a nápomocní. Všichni už se těší na další setkání, které bude plné společenských her.
Mgr. Dana Lacinová

Dne 12.10. 2018 proběhla pro žáky 4. a 5.třídy dopravní výchova. Děti se nejdříve ve svých třídách seznámily
s dopravními předpisy pro chodce i cyklisty, dále si zopakovaly dopravní značky i povinnou výbavu kola a správné
chování na pozemní komunikaci. Vše završily malým dopravním testem. Následovně je čekala praxe na dopravním
hřišti i jízda zručnosti. Praktické dovednosti pro některé žáky nebyly tak jednoduché, přesto se zapojovali s velkým
nadšením a chutí. Pevně doufám, že nabyté zkušenosti budou používat i v běžném provozu v Rakvicích i v okolí.
Hlavním cílem dopravní výchovy je vychovat z žáků správné cyklisty a účastníky silničního provozu.
Mgr. Jitka Rampáčková
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Více jak deset let pořádáme na
našem školním fotbalovém hřišti
turnaj v malé kopané. Vždy na
konci září se setkají týmy ze
Základních škol Velké Bílovice,
Lednice, Podivína a Rakvic.
V letošním roce 2018 si vítězství
odvezlo družstvo z Lednice,
rakvická škola skončila "těsně" na
druhém místě...:-)
Mgr. Kateřina Muchová

Dne 4. 10. 2018 se žáci 9. ročníku zúčastnili prohlídky areálu SOŠ a SOU
Hustopeče, kde pod vedením odborných pracovníků absolvovali pokusy
z fyziky a chemie. Zkusili si tak pracovat v prostředí, ve kterém se v příštím roce možná někteří objeví
v roli studenta. Tuto návštěvu žáci kvitovali a byla pro ně podnětná.
Mgr. Kateřina Muchová

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den. Touto říkankou doprovázenou pohybem začínají všechna naše
úterní setkávání v klubovně na Obecním úřadě. Zde se s dětmi ve věku od 1 roku do 3 let učíme nové básničky,
zpíváme písničky, cvičíme s padákem a šátky nebo tvoříme. Děti se tu setkávají se svými vrstevníky a učí se
navzájem respektovat a maminky probírají své radosti a starosti. Rády bychom touto cestou poděkovaly
zastupitelstvu za poskytnutí prostor pro toto setkávání a za schválení příspěvku, za který budeme moct nakoupit
pomůcky na cvičení a výtvarný materiál. Zároveň bychom chtěly pozvat i další maminky, tatínky nebo i prarodiče
s dětmi, aby se za námi přišli podívat. Cvičíme každé úterý od 9.00 hodin.
L. Bartošová, L. Foukalová, K. Víchová

Z PRÁCE SDH RAKVICE
Sbor dobrovolných hasičů v Rakvicích byl založen v roce 1885. Od roku 1976 je nedílnou součástí činnosti sboru
práce s dětmi. Učíme se práci v kolektivu, vzájemně si pomáhat a spolehnout se jeden na druhého. Oddíl mladých
hasičů navštěvuje průměrně 20 dětí. Scházíme se pravidelně každou sobotu od 9.30 do 12 hodin. Program máme
po celý rok pestrý. Věnujeme se výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí, máme brigády v hasičské zbrojnici,
děláme dětský den, kulturní program na valné hromadě sboru, na jarmarku nebo charitativním koncertě v Brně,
vyrábíme vánoční dárky, nocujeme v hasičce, provádíme zimní výcvik v klubovně, plavecký výcvik v Hustopečích,
věnujeme se charitativnímu sběru víček a prodeji kytiček na Den proti rakovině, máme letní soustředění ve
Světnově a hlavně soutěžíme...
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ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA
Nároky na jednotku dobrovolných hasičů se stále zvyšují. Je potřeba pravidelný výcvik jednotky, abychom mohli
spolehlivě a profesionálně poskytnout potřebnou pomoc. Náplní práce jednotky je výcvik, námětová cvičení IZS,
zásahy u požárů, technická pomoc, hasičská asistence na akcích, asistence při soutěžích na vodě (Yacht club
Pavlov, Břeclav), pomoc při povodních, příprava, prověřování techniky.
Stav technického vybavení a vozového parku je na poměrně dobré úrovni, ale i nadále bychom měli pokračovat
v dovybavení prostředky pro různé typy zásahů. V roce 2018 do 23.11 jsme vyjeli k jedenácti zásahům.

PROSÍM DEJTE POZOR NA RIZIKO VZNIKU POŽÁRŮ V ZIMNÍM OBDOBÍ!
ČASTOU PŘÍČINOU JE ZANEDBANÝ STAV UVNITŘ KOMÍNOVÉHO TĚLESA. ČIŠTĚNÍ, KONTROLA
A REVIZE KOMÍNŮ, KOUŘOVODŮ DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. O PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ
BEZPEČNOSTI JE POVINNOSTÍ KAŽDÉHO UŽIVATELE. V ČASE ADVENTU, VÁNOC
A NOVOROČNÍCH OSLAV POZOR NA SVÍČKY, PRSKAVKY PYROTECHNIKU.
POKUD DOJDE K POŽÁRU VOLEJTE TÍSŇOVOU LINKU 150.
ZACHOVEJTE KLID. NEJDŘÍVE CHRAŇTE ŽIVOT A ZDRAVÍ, TEPRVE POTOM MAJETEK.

Každý z nás má vyměřený svůj pozemský čas. Ne jinak tomu bylo 25. září 2018, kdy svou cestu životem ukončil
a do hasičského nebe odešel náš „hasičský děda“ pan Jaroslav Konečný st.
Těžce se smiřujeme se skutečností, že není kam jít pro laskavé slovo, dobrou radu a pomoc, milý úsměv
a pohlazení po duši. V srdcích nám navždy bude hořet plamínek vzpomínek a lásky.

Hasičstvo by mělo být a je školou k vytváření charakterních a obětavých lidí, jakých je potřeba. Kdo se stane
hasičem, má v sobě zakódováno „pomoc bližním“, ochotu pomáhat lidem s nasazením vlastního zdraví a někdy
i života. Naše činnost je dobrovolná. Vykonáváme ji ve svém volném čase s láskou a zadarmo. Dobráci, jak se
mám říká, nemusejí, ale pomáhají.
Děkujeme za pomoc všem našim sponzorům a příznivcům. I malý čin je víc než pouhé slova. Je na nás, zda se nám
podaří mít potěšení ze života a času, který máme vyměřen, jakož i ze zdraví a pocitu štěstí, ke kterému se můžeme
cílevědomě dopracovat.
PŘÍJEMNÉ A KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A POŽEHNANÝ ROK 2019.
Konečný Jaroslav ml. velitel J SDH O a Malinová Margita vedoucí MH a MH

AHOJ KLUCI A HOLKY.
PŘIJĎTE MEZI NÁS.
KDY A KDE?

KAŽDOU SOBOTU V 9.30hod.V HASIČSKÉ
ZBROJNICI

PROČ?
POZNÁTE NOVÉ KAMARÁDY
OBJEVÍTE PRIMA SPORT, SOUTĚŽE,LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ.
ROZEZNÁTE HASIČSKÉ NÁČINÍ,
NAUČÍTE SE S NÍM PRACOVAT,
NAUČÍTE SE ZACHÁZET S BUZOLOU,
VYZNAT SE V MAPÁCH,
NAUČÍTE SE STŘÍLET ZE VZDUCHOVKY, VÁZAT UZLY,
ZÁKLADY ZDRAVOVĚDY
ZAŽIJETE LEGRACI, ALE HLAVNĚ „ JSME RODINA“!
MOC SE NA VÁS TĚŠÍME.
MLADÍ HASIČI RAKVICE.

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 LET.
DVEŘE DO SDH MAJÍ OTEVŘENÉ I DÍVKY A ŽENY…
RÁDI PŘIVÍTÁME NOVÉ ČLENY I DO ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY
SDH OBCE RAKVICE.
ČLENEM SE MŮŽE STÁT KAŽDÝ, KDO CHCE POMÁHAT TĚM,
KTEŘÍ POMOC HASIČŮ POTŘEBUJÍ
A SPLŇUJE 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.
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RAKVIČANÉ, NA SLOVÍČKO...
Dovolím si použít toto heslo, pod kterým své úvodníky Rakvického zpravodaje dlouho uváděl pan učitel Rostislav
Obhlídal, k mému článku, týkající ho se letošních komunálních voleb. Před volbami byly v Rakvicích slyšet
poměrně kritické připomínky k činnosti minulého zastupitelstva a tak jsem myslel, že se najde hodně lidí, hlavně
z řad kritiků, kteří budou chtít dění v Rakvicích zlepšit. Bohužel, s velkými potížemi byly sestaveny pouze
3 kandidátky po devíti lidech. Takže jen 27 občanů se pokusilo dostat se do zastupitelstva. Když to srovnám
například s vedlejšími Přítlukami, které i s Novými Mlýny nedosahují ani poloviční velikosti a kde se našlo
45 kandidátů je to až ostuda. Volby tedy dopadly tak, jak se asi předpokládalo. Možná, že někteří chtěli, aby
místostarostou byl opět pan Mgr. Foldyna, ale jak to vysvětlil staronový starosta Radek Průdek, nebyl mezi nimi
vždy úplně ideální vztah. Nakonec tyto informace se šířily obcí už delší dobu. Radek Průdek ve své řeči po zvolení
řekl, že mohl postupovat i podle hesla „vítěz bere vše“ (jeho strana získala 5 zastupitelů), ale že pro lepší
spolupráci nabídne post místostarosty straně, která byla na 2 místě a která získala v zastupitelstvu 2 místa. Proto
byl místostarostou zvolen pan ing. Rous a pan Mgr. Foldyna získal opět velmi významnou pozici šéfa finančního
odboru. Je zajímavé, že na třetí sdružení (kde mimochodem lídři moc neuspěli a kde se do zastupitelstva dostali
zásluhou preferenčních hlasů kandidáti ze čtvrtého, respektive osmého místa) žádná významná funkce nezbyla.
Opět se toto rozdělení funkcí někomu nemusí líbit, ale neuznávání výsledků voleb je největší nešvar moderní
demokracie. Jen doufám, že si naši zastupitelé nebudou házet klacky pod nohy, ale budou spolupracovat na dalším
rozvoji obce. Všechny strany měly volební program hodně podobný a tak doufejme, že se dočkáme splnění alespoň
převážné části jejich volebních programů. Je na občanech, aby jim k splnění cílů pomohli. A že je toho ke
zlepšování hodně to asi každý ví. Nelíbí se nám, že rakvičtí cyklisté jezdí po chodnících, že pejskaři neuklízí po
svých miláčcích jejich exkrementy, že auta stávají na chodnících, že na hřbitově jsou neustále odpadkové koše plné
květinové výzdoby hrobů, i když je tam velká cedule, že tento odpad patří do kontejneru (asi je někomu líto těch
pár kroků, které by musel udělat), že místo mezi náhrobky slouží k uchovávání různých „okrasných váz“. jako jsou
pětilitrové sklenice od okurek ještě s nápisem „Znojmia“, že ubývá travnatých ploch před domy a místo nich jsou
dělána odstavná parkoviště pro auta, že si někteří, aby nemuseli uklízet spadané listí ze stromů, prosadili pokácení
okrasných dřevin. Čím více betonu a asfaltu, tím větší je v létě teplo a tím hůře se nám dýchá. To, že v dnešní době
se před domy už každou sobotu nezametá a tak pořádek musí udělat aspoň před hody obec, už asi taky nezměníme.
Nezměníme ani charakter řidičů, kteří, protože oni spěchají, tak nemůžou zastavit, ani když jde pohřební průvod.
Nezměníme ani to, že někteří lidé, topící pevnými palivy při zatápění snad podle kouře a smradu, používají staré
gumáky. Přesto, že je zakázáno pálení trávy a jiných zbytků ze zahrad, stále se dědinou táhnou na podzim oblaka
kouře a otravují ovzduší (nevím, proč máme tedy ty popelnice na biologický odpad). Každý z občanů by tedy mohl
a hlavně měl začít u sebe. Ani mně se nelíbí, že fotbalisté hrávají v sobotu, ale pokud je chci vidět, tak tam musím
v sobotu jít. Nelíbí se mně ani „podlužácká“ výzdoba mostu pod železnicí. Modrá obrovnávka nikdy nebyla
rakvická – byla akorát na Malinovej kovárně a ani na rakvickém kroji se neobjevují takovéto ornamenty. Mám
i výhrady k tomu, když se různé kulturní a společenské akce pořádají v sobotu v 15:00. Přeci jenom jsme stále
„zemědělská dědina“ a práce ve vinici je tolik, že v tuto dobu je hodně lidí zaměstnáno na svém. Mně se tedy nelíbí
toto, druhému zas něco jiné, ale žijeme v jedné obci. Postarejme se, každý podle svých schopností, o to, že naši
obec budeme zvelebovat a život v ní zlepšovat. Hlavně mějme na paměti, že naši předkové pro nás vybudovali naši
obec a že i my bychom měli pro další generace předat moderní Rakvice, v nichž se nám bude dobře bydlet a žít.
Zatím máme s ohledem na okolní obce pořádně co dohánět….
Lubor Skrýval
KOUZELNÉ VÁNOCE
Těšíme se, že sešli jsme se spolu.
Zasedli jsme u velikého stolu.
Láska, pokoj, pohoda přišla do tohoto domu.
Prožíváme radost, hojnost a dobré vínko k tomu.
V této kouzelné noci zázraků a přání,
v této pohádce snů a všeho rozjímání,
rolničky cinkají, krásné koledy znějí
a lidská srdce se radostí roztancují.
Miroslava Průdková
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LETNÍ ODPOLEDNE „Za humnama“
V dnešní ulici Družstevní bylo ještě do sedmdesátých let minulého století jen pár domů, mezi nimiž byly zahrady,
kterým se říkalo Zelnice. Cesta zde byla jen polní, v létě prašná, a pokud napršelo, tak plná kaluží a bláta. Protože
každý dům v dnešní ulici Dolní (tehdy to byla Dědina) měl „Humno“ tak tyto domy byly Za humnama. Jedno
odpoledne v roce 1959 zde byli vyfoceni stařečci a stařenky odpočívající na kladách za stodolami a jejich vnuci a
vnučky při prázdninových hrách.
Na snímku starší generace jsou v horní řadě Marie Cabalová, Eva Skrývalová a Svatava Skrývalová – Kodýdková.
V dolní řadě Václav Cabal, Václav Malinka (v jedné ruce drží kosu a hrábě a v druhé brousek – měl v Zelnici asi
jetel) a František Herzán (ten měl v té době už kolem osmdesáti let).
Na této fotce chybí Jakub Skrýval – manžel Evy a otec Svatavy. Tehdy vydával v obecním domě, který kdysi
sloužil ke štěpování sazenic révy vinné a který stával na kraji Rakvic po pravé straně směrem do Přítluk, plynové
propan-butanové bomby. Údajně se tehdy pan Malinka ptal svých kolegů: „A gde je Jakub? Ále, vydává ty plómby.
Ale oni temu včíl neříkajú plómby, oni temu říkajú orangutan.“
Lubor Skrýval

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Vážení přátelé,
čas plyne neúnavně a než se nadějeme, je tu opět konec roku.
Čas bilancování uplynulého období i plánování práce na
období nadcházející. V letošním roce naše sdružení opět
pořádalo několik akcí, které slouží k pobavení a rozptýlení
nejen nás myslivců, ale i veřejnosti. K životu na vesnici to
prostě patří a jsem velmi rád za každou společenskou událost,
ať už ji pořádá jakákoliv organizace či spolek. Za nás jsou to
myslivecká noc a střelecké závody. Upřímně doufám, že
i v roce příštím si je společně úspěšně zopakujeme.
Rok 2018, nejen z pohledu myslivosti a přírody, velmi
nepříznivě ovlivnilo dlouhé sucho. Navzdory síti napajedel,
která jsme pravidelně doplňovali, mělo velmi negativní dopad zejména na zajíce. Tak, jak se nám na jaře jejich
stavy zdály na jakžtakž slušné úrovni, začátkem podzimu byla realita naprosto odlišná. Situaci jsme pečlivě zvážili
a rozhodli se letos na podzim zajíce nelovit. V podstatě není co, lovila za nás příroda. Populace zajíce je na
minimálních stavech a je opravdu na zvážení, zda je nutné „vybít“ i ty poslední z nich. Zajíc do naší přírody patří,
byl tu před námi a jen na lidech závisí, zda bude její součástí i nadále. Jsme si vědomi odpovědnosti za možné
škody způsobené zvěří, na druhou stranu také odpovídáme za zvěř samotnou a je na nás, abychom aspoň něco
předali generacím dalším. Tato prosba o respekt a toleranci je určena především vinařům, protože těch se
přítomnost zajíce dotýká nejvíce. U srnčí zvěře je situace celkem stabilní, tady se snažíme důsledně plnit plán lovu.
Úmyslně jsem zmínil pouze tyto dva druhy zvěře, protože s nimi problematika škod souvisí nejvíce.
Myslivost ale není jenom lov. Je to činnost zahrnující ochranu přírody a další aktivity – viz pořádání akcí výše
uvedených apod. V letošním roce jsme předpokládali realizaci výsadby zeleně naplánované při pozemkových
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úpravách. Projekt, na kterém jsme se také aktivně podíleli, je nyní plně v kompetenci obce. Bohužel, zatím žádná
výsadba neprobíhá, což je jistě škoda. V rámci této činnosti jsme tedy alespoň výsadbou keřů obnovili část příkopy
v Rovinách, kde došlo při výměně plynovodu k likvidaci původní zeleně. V dalších letech by bylo také zapotřebí
postupně obnovovat stávající zeleň na pozemcích obce, ať již výsadbou nebo řezem.
Na začátku příštího roku proběhnou v našem spolku volby výboru MS. Při této příležitosti bych chtěl moc
poděkovat všem členům výboru za jejich pětiletou práci. Troufnu si říct, že se nám toho podařilo docela dost.
Ostatně velký dík patří i všem členům, kteří se aktivně podílejí na činnosti spolku. V dnešní době to už není úplnou
samozřejmostí, a o to více si vážím těch aktivních, kteří svůj volný čas rádi obětují tomuto krásnému koníčku. Rád
bych také poděkoval i všem, kteří nás podporují ať už formou krmení pro zvěř, pomocí s realizací mysliveckých
políček, sponzorskými dary na střelecké závody, nebo prostě jen tím, že přijdou na akce pořádané naším spolkem.
Nezadržitelně se blíží čas svátků vánočních, proto bych při této příležitosti závěrem rád popřál všem jejich
příjemné a zejména klidné prožití v kruhu svých blízkých. A samozřejmě všechno nejlepší do nového roku.
Radek Švarc - MS Rakvice

VINAŘI Z RAKVIC
Fotografické ohlédnutí za Svatomartinskými otevřenými sklepy.
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Všem spoluobčanům přeji příjemné prožití vánočních svátků, klid a spokojenost v
kruhu blízkých. Věřím, že sváteční čas bude pro nás všechny časem zastavení,
ohlédnutí se za rokem minulým, ale také časem pohody a nabrání sil pro rok
následující.
Do nového roku 2019 Vám přeji pevné zdraví, rodinnou pohodu a naplnění všech
očekávání, ať už v osobním nebo pracovním životě.
Vladimír Minařík za výbor spolku Vinaři z Rakvic

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
BARBORA JOCHMANNOVÁ

DOMINIKA ŠVACHOVÁ

REGÍNA CHRÁSTKOVÁ

16

JAKUB IŠTVÁNEK

JULIE BOŘUTOVÁ

VÁCLAV POSPÍŠIL
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SK RAKVICE 1932
Rok se s rokem sešel a nezbývá než začít bilancovat. Jarní část sezóny 2017/2018 jsme zdárně zakončili v červnu
s tím, že žádný z týmů ani postupoval, ani nesestupoval. V letní přestávce jsme na našem hřišti mohli vidět
fotbalisty z nejvyšších soutěží, ať už z české ligy nebo i z té slovenské. Svá přátelská utkání u nás sehrál
FC Spartak Trnava, který v prvním zápase remizoval s FC Jihlava 1:1 a ve druhém prohrál se Sigmou Olomouc
0:3. Dalším z ligových mužstev, byla FC Zbrojovka Brno, která remizovala s MFK Skalica 2:2. Už poněkolikáté
jsme mohli u nás na hřišti vidět i mladé fotbalisty při Memoriálu Františka Harašty, který letos vyhráli dorostenci
z FC Zbrojovky Brno, když ve finále zvítězili po penaltovém rozstřelu nad Spartou Praha.
V letní přestávce došlo k několika změnám v našem klubu, které se týkaly, hlavně mladších a starších žáků. Jelikož
je čím dál víc těžší dostat kluky k fotbalu a naše základna nebyla tak početní, domluvili jsme se s Velkými
Pavlovicemi na spolupráci a žáky spojili v jedno mužstvo, kteří hrají pod hlavičkou Velké Pavlovice/Rakvice.
Díky tomuto spojení naši malí fotbalisti poznali vyšší soutěž. – I. třídu mladších a starších žáků Jihomoravského
kraje. Starší žáci v podzimní části sehráli 13 zápasů, když 4 vyhráli a 9 prohráli a momentálně jsou na 10. místě se
skóre 23:56. Mladší žáci jsou na tom podstatně lépe. Ve 13-ti zápasech 10x vyhráli, 1x remizovali a 2x prohráli. Se
skóre 92:33 jsou na krásném druhém místě. A aby si zahráli všichni kluci, máme i mladších žáků „B“, kteří hrají
okresní soutěž, kde odehráli 5 zápasů se dvěma výhrami, dvěma remízami a jednou porážkou. Se skóre 20:17 jsou
na 3.místě. Přípravky SK Rakvice 1932 odehrály na podzim 8 zápasů. Starší 6x vyhrála a 2x prohrála se skóre
65:40, mladší 3x vyhrála, 2x remizovala a 3x prohrála se skóre 72:49.
„B“ mužstvo je momentálně na 3. místě, když z 11 zápasů 6x vyhráli, 1x remizovali, 4x prohráli se skóre 35:28.
„A“ mužstvo, při odehraných 13-ti zápasech 6x vyhráli, 3x remizovali a 4x prohráli. Se skóre 26:25 jsou na
7. místě.
Teď máme takový malý odpočinek, ale zahálet se určitě nebude. Žáci i přípravka mají naplánované nějaké zimní
halové turnaje a od Nového roku začne příprava na jarní část sezony.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat pánům Oldřichu Líznarovi a Radovanovi Foukalovi za dresy a panu
Liborovi Křivánkovi za štulpny pro naši přípravku – viz foto. Dále velké poděkování patří Obci Rakvice za dotace,
bez kterých by oddíl nemohl fungovat na takové úrovni a ALCA
plastu jako největšímu sponzorovi, co se firem týče. Sluší se
poděkovat i všem vinařům za darovaná vína, která používáme jako
dary pro různé osobnosti, které navštíví naše hřiště. No a v neposlední
řadě velké poděkování patří všem fanouškům, hráčům, trenérům
a funkcionářům SK Rakvice 1932.
A co si přát do Nového roku? Pro fanoušky hodně krásných utkání,
nejlépe s vítězným koncem. Pro hráče hodně fotbalových úspěchů bez
karet a zranění. Pro trenéry hodně hráčů zapálených pro fotbal
s disciplinou. Pro funkcionáře hodně dobrovolníků, kteří s chodem
oddílu pomáhají. A pro všechny hlavně zdraví, které je to nejcennější.
A taky bych přála pro všechny nové kabiny, jelikož tyhle jsou již
nevyhovující a bohužel zub času jde vidět i zde. Takže ještě jednou,
ŠŤASTNÉ A VESELÉ… a těšíme se na všechny koncem března,
kdy začne jarní část soutěží.
Za SK Rakvice 1932 Michaela Blažková

XVI. ROČNÍK ŠTĚPÁNSKÉHO TURNAJE
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V MALÉ KOPANÉ

26.12.2018 v 9.00 (prezentace v 8.30)
* areál tenisových kurtů (u hřiště)
* hraje se 5 + 1 hráč (nutné 2 ženy, které jsou stále ve hře)
* startovné 600,- Kč na družstvo (občerstvení je v ceně)
* obuv na umělý povrch
* objednávky družstev na telefonním čísle 728 709 687
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO - SVAŘÁK A POLÉVKA ZDARMA
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OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍMI HODY

foto: Petr Omelka
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KLUB DŮCHODCŮ
Za novými poznatky jsme se rozjeli na konci prázdnin. Odjížděli jsme ráno, směr Valtice, kde jsme měli
domluvenou prohlídku muzea Železné opony
S vyprávěním o dřívější ostraze hranic jsme shlédli železné i drátěné zábrany, vybavení hraniční stanice, uniformy
hraniční stráže, techniku, kterou používali a také věznici. Poutavě bylo vyprávěno o tom, jak někteří lidé se snažili
utíkat přes hranice, jaké měli techniky, komu se to podařilo a komu ne. Ve Valticích jsme se také naobědvali
a odjeli do Archeoparku, do Pavlova. Budova na nás zapůsobila přímo fantasticky. Je to moderní nadčasová stavba,
převážně zapuštěna do země. Značná část obrazového materiálu je digitalizovaná a poutavě zpracovaná. Zážitky
byly ohromné. Odtud jsme odjeli do Klentnice, do muzea kávy. Je to třetí muzeum kávy na světě. Mohli jsme si
prohlédnout různé druhy kávovarů od nejmenšího až po obří, různé kávomlýnky i druhy kávy. Poslechli jsme si
i příhody, které se přihodili při provozu těchto zařízení. V přilehlé cukrárně jsme kávu ochutnali a přidali k ní
i velice chutné sladké mlsání ve formě dortíků. Spokojeni, rozmlsáni jsme se vraceli domů. Určitě si zaslouží
členky výboru poděkování za kvalitně zorganizovanou a pečlivě připravenou akci.
V říjnu jsme se rozjeli zase za harmonikáři. Byli jsme tam už několikrát, ale vždy nás něčím a někým organizátoři
překvapí. Program je bohatý a sálem se line jedna píseň za druhou. Všichni jsme byli dobře naladěni. Kdo chtěl,
ten si zazpíval. Nálada se zvedla ještě štěstím, protože některé členky vyhráli v tombole hezké ceny.Byla to hezky
prožitá sobota.
V listopadu jsme nerozjeli na plavání do Pasohlávek. V teplé vodě si některé členky a členové našeho klubu
prohřáli své bolavé klouby, protáhli svá ztuhlá záda v teplé vodě. Všem se líbilo.
Čeká nás ještě jeden zájezd, kdy se vrátím tak trochu do dětství. Pojedeme totiž do pohádkové vesničky Podlesíčko
a Pekla Čertovina. Závěr roku ukončíme společnou schůzí s přáním – Krásné a spokojené vánoce všem.
Za Klub důchodců zapsala Průdková Miroslava

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
V Rakvicích navštěvuje pobočku ZUŠ Břeclav 22 dětí, které se učí hře na keyboard, zobcovou flétnu, klarinet a
klavír. Dále učitelé, vyučující také na pobočce v Podivíně, učí ještě hře na trubku, saxofon, housle, příčnou flétnu,
baskřídlovku, ale taky na lesní roh a akordeon. Přesto, že kapacita ZUŠ v Břeclavi na pobočkách Podivína a Rakvic
je omezená a úplně zaplněná, tak učitelé nabízí soukromé hodiny ve hře na kytaru. Od nového kalendářního roku
2019 škola nabízí i hodiny soukromého zpěvu. Lektorka je posluchačka Fakulty umění v Ostravě, katedry sólový
zpěv. Dále jako další odnož Základní umělecké školy je dětský pěvecký sbor KADÚBEK pod vedením Richarda
Lekavého, který vznikl za podpory města Podivína v roce 2017. V letošním školním roce se “zpěváčci” schází
každou středu v prostorách ZUŠ Rakvice. Dětský pěvecký sbor během své činnosti doprovodil svým vystoupením
hned několik kulturních akcích nejen v Podivíně. Jen chci podotknout, že v tomto dětském sboru, který ještě letos
čeká několik vystoupení, zpívají i čtyřleté děti a není jich málo. Letošní Vánoční čas bude pro mladé zpěváčky a
jejich učitele opravdu náročný, jelikož mají plánováno hned několik hudebních vystoupení. Velkou výzvou pro ně
jistě bude vánoční koncert s dospěláky a štědrovečerní Dětská mše svatá, kterou pro děti složil p. uč. Lekavý.
Přijďte si s námi zpříjemnit čas Adventu a Vánoc, jelikož není nic krásnějšího, než rozzářené obličeje dětí, které
mají pro koho vystupovat, a předávat tak svoji bezprostřednost a radost z příchodu Ježíška a Vánoc.
Konečná Martina, Lekavý Richard

Plánovaná hudební vystoupení:

ADVENTNÍ KONCERT 18. 12. 2018 v kostele sv. Petra a Pavla v Podivíně v 18.00
VÁNOČNÍ KONCERT 22. 12. 2018 ve Sportovní hale v Podivíně v 19.00
MŠE SVATÁ 25. 12. 2018 v kostele sv. Jana Křtitele v Rakvicích v 9.00
MŠE SVATÁ 24. 12. 2018 v kostele sv. Petra a Pavla v Podivíně v 15.00
VÁNOČNÍ KONCERT 29. 12. 2018 v koste
le sv. Archanděla Michaela v Ladné v 17.00

ADVENTNÍ JARMARK
V sobotu 1. prosince proběhl na náměstí už tradiční adventní jarmark. Počasí nám popřálo a přineslo i trochu
adventní atmosféry v podobě sněhového poprašku. Celé odpoledne provázel kulturní program, kde vystoupili děti
ze ZUŠ Břeclav, pobočky Rakvice, Mladí hasiči SDH Rakvice, svým vystoupením program zakončili Rakvičtí
chlapi a rozsvícení vánoční stromu. Děti ze Základní školy spolu s paní učitelkou Strakovou si připravili živý
betlém, kde jim dobře posloužili zvířátka, které pro potěšení dětí přivezla na náměstí paní Jarmila Nachtigalová.
V galerii jste si mohli spolu se Sabišou vyrobit ve výtvarné dílničce vánoční dekorace a u pošty napsat ještě
ježíškovi. Návštěvníci si mohli nakoupit ve stáncích malé drobnosti, občerstvit se nějakými dobrotami a taky
svařákem a čajem zdarma.
Moc ráda bych tady poděkovala všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na přípravě i průběhu jarmarku. Speciální
poděkování patří sponzorům, bez kterých by nebyl svařák, a to Vinařství Minařík a Vinařství Radek Vajbar.
Mgr. Blanka Hrabalová

21

22

VÁNOČNÍ ČAS ZA NAŠICH PŘEDKŮ
Advent je čas, kdy den ustupuje temné noci a patří od pradávna k době, která ohlašuje brzký příchod Spasitele.
Práce na polích skončily a lidé se uchylovali stále více do tepla svých příbytků. Doba zimního klidu, kterou
respektuje příroda, byla i za starých časů přirozeným respektem pro člověka, zejména na venkově. Stromy prosté
listí, odhalily své větve a jejich míza se stáhla ke kořenům. To byla výzva i pro člověka, aby se také zastavil
a zamyslel. Advent byl obdobím vzývajícím k zastavení, rozjímání. Byl dobou očekávání příchodu Spasitele na
svět. Slovo advent pochází z latinského „adventus“, což znamená příchod. K adventu vždycky patřil půst.
Neprovozovaly se taneční zábavy ani svatby a tato doba, kdy slunce podstupujem své obrození, byla zasvěcena
náboženským obřadům, tichu a rozjímání. Od 16. století se v kostelech a chrámech konají ranní pobožnosti k poctě
Panny Marie, kterým se říká roráty. Zpěvem písně -Ejhle, Hospodin přijde- oznámí kněz na ranní mši všem
přítomným, oděn do fialového roucha, že nastal čas adventu. Název roráty vznikl z původního latinského zpěvu –
Roráte coeli, který se používá ve vstupní části mše. Rorátní zpěvy nemají obdoby nikde jinde na světě a jsou
unikátem našeho národa. Jejich texty vycházejí z biblických proroctví a žalmů a v jednotlivých oblastech si
zachovávají svůj osobitý ráz. Plní úlohu průvodce na cestě k vánočním svátkům
O vánočních svátcích by nevadilo vrátit se na chvíli k pokoře našich předků. Při štědrovečerní večeři poděkovat
Bohu, přírodě i dobrým lidem za všechny dary, které smíme užívat a pak si společně zazpívat a slavit svátky
narození Páně v hojnosti, ale i s vědomím, že ta hojnost není samozřejmostí. K vánočnímu hodu se i v minulých
dobách slavnostně prostíral stůl, dříve posvátné místo domácnosti. Jinak byl prostřen v rodinách měšťanských,
jinak na venkově. Na stůl se dala bílá plachta, pod stůl nastali seno, aby ho v příštím roce hodně sklidili. Nohy
stolu se obepnuli řetězem v důvěře, že řetěz spojí rodinu po celý příští rok. Na stůl položili všechno, co si přáli mít
v bohaté úrodě následujícího roku – pečivo z bílé i žitné mouky, vánočku a chléb, česnek proti nemocem a zlým
silám, med pro dobrotu srdce, sušené houby, ovoce a ořechy, což vše mělo zajistit plodnost a hojnost. Na stole byly
i klasy od všeho obilí a několik penízků pro štěstí. Štědrý večer byl obestřen i lidovou mystikou, byl to večer
věšteb. I dnes – ačkoliv jsme lidé moderní doby – jsme trochu v obavách, bude-li v rozkrojeném jablíčku usměvavá
hvězdička, červ nebo nedejbože křížek. A svět se nám zúží na prostor vody v míse s ořechovými loďkami, kde
sledujeme cestu té své s napětím dítěte. Ať vás ta vaše lodička vede jen vodami šťastnými. Krásné vánoce!
Mgr. Blanka Hrabalová

PŘEDVÁNOČNÍ POHÁDKOVÝ DEN
Říká se, že děti a starouškové spolu plují na jedné životní vlně. Tak jsme to tvrzení chtěli naplnit. Těsně před
Mikulášem – 4. 12. – jsme se rozjeli prozkoumat čertí peklo a pohádkový svět. Toto velkolepé dílo se nachází na
Vysočině a naše rozpačité očekávání bylo do písmene naplněno, protože to, co dokázala lidská fantazie, píle,
pracovitost a dar pro hru, naši rozpačitost docela pohltilo. Nejdříve jsme si v Podlesí prohlédli pohádkovou
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oblast s krásnými, stylovými domečky a pohádkovými postavičkami. Tak se nám stalo, že jsme byli u Budulínka,
u Červené Karkulky, u Křemílka a Vochomůrky, u Rákosníčka, u sedmi trpaslíků a u vodníka Česilka.
Poutavé a vtipné vyprávění čarodějnice, která nás provázela a dokonce i vyzkoušela ze znalostí pohádek, nás
zavedlo do světa dětství.
Potom jsme v krásném prostředí hotelové restaurace poobědvali a odjeli jsme na další očekávanou prohlídku. Jelo
se do samého PEKLA – ČERTOVINA. Nedá se to opravdu věrohodně popsat. Tak jak jejich logo říká: „O PEKLU
SE NEDÁ VYPRÁVĚT, PEKLO SE MUSÍ ZAŽÍT.“ Je to naprostá pravda.
Jenom tak na okraj. Představte si velkou, ale opravdu velikou /30.m/ jámu. Spoustu různě velkých kamenů,
balvanů okolo zdí a to všechno doplněno různými tloušťkami kmenů stromů, větvemi a deskami. Všechno bylo
ručně opracovávané a postavené tak, aby vznikla čtyři patra spojená různě točitými schody. V každém patře jiné
seskupení větví a tyčí tak, aby tvořilo stoly, lavice, židle, stoličky, trůn Lucifera, bar, hospodu, kuchyň i WC.
Spojení jednotlivých částí a různých rekvizit bylo provedeno krásnou kovařinou. Nestačili jsme se divit, co dokáže
lidská fantazie vymyslit a zrealizovat. Herecké výkony amatérů, dvou čertů, Lucifera a čertice byly velice zdařilé
a často zasazené do současné doby i dnešní rétoriky. Moc nás pobavili.
Závěrečné foto spokojených tváří – POZDNÍHO SBĚRU Z RAKVIC – tak nás čerti nazvali, vypovídá za vše.
Děkujeme všem, kdo přispěl k zajištění zájezdu, organizaci celého dne i k dobré náladě v naší společnosti.
Za Klub důchodců zapsala Průdková Mirka

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ROK 2019

Tradiční velikonoční výstava vín
Spolek Vinaři z Rakvic, srdečně zve všechny příznivce a milovníky vína na tradiční košt, který se koná v sále
sokolovny v neděli 21.4.2019 od 10 hod. K ochutnání
budou stovky vzorků od místních i okolních vinařů a vinařských firem. Zahraje cimbálová muzika. Bodování vzorků
proběhne v pátek 12.4.2019 od 17.00 hod. tamtéž.
Adresa sokolovny: Náměstí 146, GPS 48.8586203N, 16.8106197E, Koštné 250,-Kč
Výdej láhví a příjem vzorků vín proběhne ve „VINOTÉCE“ pod sokolovnou od pondělí 1.4.2019 do pátku 5.4.2019
od 15.00 –19.00 hod.
1 vzorek = 3 láhve (nutné alespoň jedna láhev bez etikety)
Za přinesené vzorky předem děkujeme a srdečně vás tímto zveme k hojné účasti na hodnocení.
Hodnocení vzorků proběhne v pátek 12.4.2019 od 17.00 hod.v sále sokolovny
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