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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
asi nejdůležitějším tématem dnešních dnů v naší
obci je „odvolání“ Mgr. Vysloužila z funkce ředitele
Základní školy a Mateřské školy Rakvice. Dovolte
mi prosím, k této věci uvést několik důležitých
informací.
Předně se nejedná o odvolání. Funkční
období každého ředitele školského zařízení
zřizovaného obcí trvá šest let. Před uplynutím
tohoto šestiletého funkčního období má zřizovatel,
v našem případě Obec Rakvice, právo, a to bez
udání důvodu, vypsat konkurzní řízení na funkci
ředitele. Stejně tak, ale konkurz vypisovat nemusí.
Panu řediteli Mgr. Vysloužilovi končí jeho funkční
období k datu 31. 7. letošního roku. Považoval jsem,
a stále považuji za nezbytně nutné, aby o tak
důležité věci, jakou je vypsání konkurzu nebo
naopak, o potvrzení dalšího šestiletého funkčního
období stávajícího ředitele, rozhodlo zastupitelstvo.
Proto otázka, vypsat či nevypsat konkurz,
zazněla na neveřejné pracovní poradě zastupitelů
v pondělí 29. 1. 2018. Na té se všichni zastupitelé
shodli na vypsání konkurzu a pan ředitel byl
o postoji
zastupitelů
k vypsání
konkurzu
informován. Upozorňuji na skutečnost, že se v té
chvíli ještě nejednalo o rozhodnutí, protože závěry
z neveřejných porad nejsou pro zastupitele závazné.
Nepořizují se z nich žádné písemné záznamy, a to
právě pro to, aby se jednotliví zastupitelé necítili být
takovým zápisem před samotným veřejným
hlasováním vázáni.
Rozhodnutí o vypsání či nevypsání konkurzu
mělo být učiněno hlasováním až na veřejném
zasedání zastupitelstva v pondělí 5. 3. 2018.
Před samotným hlasováním o vypsání konkurzu
byla předsedajícímu předána petice „Nevyhlášení
konkurzu na ředitele školy“ podepsaná zaměstnanci
školy a zároveň byl požádán o předčtení znění
petice. Petici jsem jako předsedající převzal
a žádosti o přednesení textu vyhověl.
Následovala diskuze, během které ze strany
některých zaměstnanců školy zazněly otázky
na přítomné zastupitele, které směřovaly především
k důvodům, které vedly zastupitelstvo k vypsání
konkurzního řízení. Vyjádřili názor, že považují
vyhlášení konkurzu v situaci, kdy má škola svého
dlouholetého, osvědčeného a zkušeného ředitele,

a kdy škola velmi dobře funguje, za zbytečné. Dále
se přítomní učitelé vyslovili pro odložení rozhodnutí
o vypsání konkurzního řízení s tím, že si škola
zadala
vypracování
anonymního
dotazníku
na spokojenost
rodičů
s
přístupem
školy
ke vzdělávání žáků. Výsledky tohoto dotazníkového
šetření měly být k dispozici do druhého dne ode dne
jednání zastupitelstva. Následné hlasování potvrdilo
setrvalost zastupitelů ve svém názoru a vypsaní
konkurzního řízení na pozici ředitele školy schválili.
Zákonné právo zřizovatele jednou za šest let
vypsat konkurz na pozici ředitele své příspěvkové
organizace, aniž by toto své rozhodnutí musel
zdůvodňovat, má své opodstatnění. Jedná se
o jediný způsob, jak zabránit tomu, aby jednotlivá
šestiletá funkční období ředitele organizace
zřizované obcí na sebe navazovala tak nějak
automaticky. Bez toho aniž by měl kdokoliv další
příležitost nabídnout své představy o jejím
fungování.
Nakonec i stávající ředitel školy by měl mít
příležitost ve veřejné soutěži přesvědčit o tom,
že jeho dosavadní způsob řízení školy je ten
nejlepší. Má k tomu mnohem lepší předpoklady než
ostatní účastníci konkurzu a to v podobě
mnohaletých
zkušeností
s řízením
školy
a dokonalých znalostí místního prostředí. Proto
často stávající ředitelé svoji funkci v konkurzu
obhájí. Získávají tím i silnější pozici. Přinejmenším
v tom, že nemusí čelit otázce, proč jim jejich funkci
na dalších šest let zřizovatel v tichosti prodloužil.
Stejnou otázku také neuslyší ani zřizovatel.
Rozhodnutí bylo učiněno a na řadu přišly
emoce. Je to pochopitelné a přirozené. Je jen na nás
dospělých a především pak na nás, kteří jsme
veřejně činní, tedy jak na učitelích, tak
na zastupitelích, aby své emoce udrželi v uctivé
vzdálenosti od žáků a dětí. Těch se události kolem
konkurzu nesmějí nijak dotýkat.
Vyhlášení konkurzu není projevem neúcty
k práci, kterou pan ředitel naší škole po dlouhá léta
věnoval. Jde jen o uplatnění práva, kterého se
zastupitelé rozhodli využít.
Radek Průdek
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Ej vy páni, radní páni, aneb Kde je vůle, tam je cesta…
Když bylo před čtyřmi roky zvoleno nové zastupitelstvo obce, byl jsem velmi rád, že je vesměs
tvořeno mladšími spoluobčany, u nichž byl předpoklad dalšího rozvoje obce. Hlavně v oblasti umožnění
výstavby nových obytných domů pro mladou generaci, která (pokud nezdědí po rodičích nebo prarodičích
dům, stodolu nebo zahradu) nemá kde stavět. V novinách se dočteme: v Bořeticích chystají 86 stavebních
míst, ve Velkých Bílovicích 42, ve Vranovicích 40, v Zaječí 28 a v Rakvicích? Nic. Už dlouho se mluví,
že se vybudují inženýrské sítě na pozemcích v Dílcích mezi zahradami ulic Zahradní a Nové. Bohužel
2 majitelé pozemků nechtějí své parcely prodat a tím blokují veškerou snahu. Sice byly vypracovány plány
na výstavbu, ale ty s touto situací nepočítaly. Existují ale legislativní možnosti, díky nimž je možné tyto
pozemky v rámci obecního zájmu získat nebo s nimi pracovat, nebo z výstavby vyjmout a „obejít“ je s tím,
že nebudou do plánu zahrnuty jako stavební místa. Pak sice stávajícím majitelům pozemky zůstanou, ale
budou je moci dále užívat jen jako pole a tím naprosto ztratí hodnotu, jakou nyní mají.
Nebo radní páni nepotřebují, aby mladí lidé v Rakvicích zůstávali? Nebo oni mají své problémy
s bydlením vyřešené a tak je to až tak nebolí? A kdo bude v budoucnu navštěvovat nově opravenou školu?
Kde je vůle, tam je cesta….
Už jsem ztratil iluze o tom, že by byla postavena důstojná smuteční síň, v níž bychom se mohli
rozloučit se svými spoluobčany, aniž by bylo potřeba jezdit do Hustopečí. Pomalu ztrácím i iluze o výstavbě
domu pro seniory a o úpravě hřbitova. Postupně jsou tam káceny okrasné stromy, které v létě dělaly aspoň
nějaký stín. Teď je to spíše taková rakvická Sahara. K námitkám, že stromy nadzvedávají pomníky
a způsobují nepořádek, opět jen podotknu – Kde je vůle, tam je cesta…
A ke hřbitovu mám ještě jednu připomínku. Myslíte si, páni radní, že by se nenašly peníze na úpravu
výsadby hrobů utonulých dětí a oprav jejich pomníčků? Současný stav určitě není nejlepší. To samé platí
i o pomnících bývalých rakvických kněží R. D. Milíma (nejstarší pomník na hřbitově) a R. D. Kružíka. Oba
patřili v minulosti k významným osobnostem obce a určitě si úctu zaslouží.
Obecní pokladnu by to jistě nepoložilo.
Rakvice vždy patřily mezi přední obce celého okresu. Bohužel se zdá, že ze svých pozic dost
ustupujeme a začínají nás předbíhat okolní dědiny, které byly daleko za námi. Možná by se zde hodilo
napsat část z popěvku Rakvice naše zlaté:
„Až se páni ve výboru shodnou,
a zahájí zase činnost plodnou,
možná že se od nich dočkáme,
toho co tu ještě nemáme.“
S úctou a pochopením pro vaši nelehkou práci a s vírou, že se vám podaří vyřešit problémy
a pokračovat v rozdělané práci.
Lubomír Skrýval
Tamhle panna stojí,

STATISTIKA OBYVATEL

v zlatých šatech chodí

ZA ROK 2017

a vy, milá matičko,

Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 2 133
Narozeno: 29
Zemřelo: 21
Přistěhovalo se: 28
Odstěhovalo se: 39
Průměrný věk: 41,98

přidejte nám vajíčko,
přidejte nám lžíci másla,
aby se nám huba pásla.
Z Moravy
ZDROJ: Český rok – Jaro 1978
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PREZIDENTSKÉ VOLBY V RAKVICÍCH
Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12. 01. – 13. 01. 2018
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Břeclav
Obec: Rakvice
Okrsky
Voliči
počet zprac. v % v seznamu

Vydané
obálky

Volební Odevzdané
účast v %
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1.
kolo

2

2

100,00

1 737

1 076

61,95

1 075

1 064

98,98

2.
kolo

2

2

100,00

1 721

1 172

68,10

1 172

1 169

99,74

Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

Navrhující Politická
strana
příslušnost

1. kolo

2. kolo

hlasy

%

hlasy

%

1

Topolánek Mirek Ing.

Senátoři

BEZPP

50

4,69

X

X

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

Občan

BEZPP

156

14,66

X

X

3

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

69

6,48

X

X

4

Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

20

1,87

X

X

5

Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

5

0,46

X

X

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

Poslanci

ODA

4

0,37

X

X

*7

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

361

33,92

578

49,44

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

Senátoři

BEZPP

79

7,42

X

X

+9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan

BEZPP

320

30,07

591

50,55

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
ZDROJ:

Fotografie volebních komisí a posledního voliče v Rakvicích
zaslal pan Antonín Svěrák, Praha (viz. foto).
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HLOUBKA VELIKONOC
Své první Velikonoce již velmi dávno, v době faraonů, prožila pospolitost Izraele žijící v Egyptě,
pospolitost, která byla postupem času zotročena, ale která si zachovala víru v jediného Boha. Tento Bůh svůj lid
neopustil a získal jim svobodu. Celý přechod k této svobodě měl svůj příběh.
Jednou z nejdůležitějších momentů byl příkaz k zabití mladého jednoročního beránka. Jeho krví pak
měli pomazat futro dveří svých příbytků. Tato krev nevinného zvířete byla znamením k tomu, aby se jim
vyhnula záhuba, která zabíjela vše prvorozené žijící v jednotlivých domech. Toto se Egypťanům nevyhnulo.
Ona záhuba byla jednou z deseti ran, které měly tehdejšího faraóna přesvědčit, aby izraelský lid propustil ze své
země na svobodu. Propustit otroky, zbavit se levné pracovní sily, bylo velmi těžké. Ale stalo se. Tento
příběh vrcholí během přechodu Rudého moře a pak čtyřicetiletými úskalími života na poušti, než lid dosáhl
slíbené a svobodné země.
I my jsme v zajetí „pomyslného Egypta“, ze kterého se máme odebrat vstříc věčné svobodě. Také zde
má sehrát svou důležitou roli krev beránkova, kterou máme potřít veřeje svých srdcí. Tímto beránkem se stává
vtělený Bůh ve svém lidství, stává se obětníkem pro lidskou vinu, kterou před Boží spravedlností nelze zamést
pod koberec.
O Velikonocích tedy Bůh v Kristu řeší naše vysvobození pro věčný život, do kterého lze vstoupit jen
s čistým srdcem, bez jakékoliv viny. On ji vzal na sebe a platí za ni svým životem, je ukřižován, umírá. Jeho
moc je ale silnější než smrt - byl vzkříšen.
Tuto událost slavíme první neděli, kterou nazýváme „Velikonoční“. Ostatní neděle jsou odleskem této
veliké skutečnosti, kterou Církev již přes dva tisíce let stále slaví, protože je co slavit. Ano, slavíme Život,
kterým jsme všichni obdarováni nikdy nekončícím darem.
Ať tedy tyto letošní Velikonoce jsou pro nás novým povzbuzením pro svobodnou a nabízenou
budoucnost v Bohu. Je to veliká nabídka, važme si jí a pojďme jí vstříc. Hezké Velikonoce.
Za rakvickou farnost P. Slavomír Bedřich

Z knihy ČESKÝ ROK – Jaro
(Odeon 1978, K. Plicka, F. Volf, K. Svolinský)
Pašijový týden – Z Moravy
Na Velký pátek

Na Boží-li hroby prší,
sucho úrodu vysuší.

Vyjdi z očka do potůčka
a z potůčka do bečičky
a z bečičky do klecičky
a z klečičky ven!
(říkalo se, když něco padlo do oka)

Gloria, gloria,
aby ta trnečka rodila!
Já su malá růžička,
vykvetla sem z košíčka,
koledovat neumím,
já se za vás pomodlím.

Pomlázka se čepejří,
babička mi nevěří.
Vystrčte, dědečku,
babičku za dveří!

Za dveřmi stojím,
Boha se bojím,
pes na mne vrčí,
kapsa se mi krčí,
že mně paňmáma
nebo pantáta
vajíčko do kapsy strčí.

Kdo chce všecko vědět,
Musí rok na tomto vajíčku sedět.

V tom vajíčku zpívá kohútek,
co vyžene všecek zármutek.
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Komu vajíčko daruju,
toho upřímně miluju,
komu to vajíčko dám,
toho tuze ráda mám.
Sviňa húká u chodníka,
dajte, tetko makovníka,
jestli mi nedáte,
však sa podíváte,
všecky hrnky vám potřepu,
co v polici máte,
aj tú poslední misku,
co na ní jídáte.
Však já s vozem nejedu,
suchej řepy nevezu,
co mi dáte, to vezmu,
třebas krávu i tele
do tej zlatej kabele.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
kukuřici, ovsu, ječmenu či nejlépe kombinaci těchto
obilovin. Souvisí to s jejími trávicími schopnostmi,
kdy může jádro způsobit trávicí potíže (acidózu).

Zima v honitbě
Zimní období je v přírodě pro vše živé
nejtěžším obdobím v roce. Z pohledu myslivosti je
také nazýváno obdobím nouze. Základní povinností
myslivce je péče o zvěř a v zimě to platí
několikanásobně. V našich podmínkách by drtivá
většina zvěře přežila i bez naší pomoci, ale musíme
vycházet ze skutečnosti, že se nacházíme v kulturní
krajině, kde se během podzimu životní podmínky
zvěře dramaticky změní. Na zimu je většina polí
holá a potravní možnosti se zásadně zúží. I toto by
nebyl až tak velký problém, zvěř je na tento stav
od přírody připravena a na polích se téměř vždy
v průběhu mírných zim dá něco najít. Problém
nastává v případě (dnes již výjimečných) období
s vyšší sněhovou přikrývkou nebo (a tato situace
nastává v podstatě každou zimu) v případě silných
mrazů, které vydrží relativně delší období. V tomto
čase může nastat situace, kdy hrozí ztráty na zvěři
a také vznik škod na ozimech, ve vinicích apod.

Samokrmítko pro srnčí zvěř
V dřívějších dobách probíhalo často zimní
přikrmování v pozdějším období a nepravidelně.
Bohužel takto se často zvěři spíše ubližovalo.
Z tohoto důvodu je důležité umožnit zvěři přístup
ke kvalitnímu krmení v průběhu celého zimního
období a s přikrmováním začít již na podzim. Byť
to nemusí být na první pohled vidět, zvěř v menších
dávkách přikrmování využívá, a tak je kontinuita
schopnosti trávení jádra zachována. S přikrmováním
zvěře v zimním období má každý spojen krmelec
plný sena. Jako doplněk jej samozřejmě používáme
také, ale je dokázáno, že srnčí zvěř (na rozdíl
od zvěře
jelení,
dančí,
mufloní
apod.),
je „okusovač“ a klasické seno bere pouze v období
největší nouze. Výjimkou je samozřejmě vysoce
kvalitní vojtěška nebo seno s velkým podílem bylin,
ale i tak jej srnčí zvěř bere až v době vyšší sněhové
pokrývky.

Dostatek kvalitního krmení je základ
Přikrmování se týká zejména zvěře srnčí,
dále bažantů a zajíce. Snažíme se jim tímto období
nouze ulehčit. Dalším důvodem pro přikrmování
je stahování zvěře do míst, kde nebude působit
škody. Často dostávám otázku, proč krmíme již
od podzimu, a i v částech zimy, kdy jsou teploty
nad nulou a zdánlivě není zvěři až tak nutné
pomáhat. Na tomto místě je důležité zmínit aspoň
zhruba biologii zvěře srnčí, která je v honitbách
MS Rakvice zvěří hlavní. Pro srnčí zvěř je důležité
zachovat kontinuitu přístupu zvěře k jádru, tedy
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Zásyp pro bažanty, slouží však i srnčímu a zajícům

Pozor – laická veřejnost se někdy snaží sama
zvěři v zimě přilepšit a v dobré víře zvěři předloží
krmení, které pro ni není vhodné a může způsobit
závažné zažívací potíže, které mohou vést
až k úhynu postiženého kusu. Pokud chcete v zimě
zvěři přilepšit, je dobré poradit se s někým, kdo
tomu rozumí. Určitě má většina z vás ve svém okolí
známého myslivce.

VZPOMÍNKA NA DĚTSTVÍ
V době, kdy jsem byla malá,
jako každá jiná holka, ráda jsem si hrála.
Hned byla ze mne máma starostlivá
a panenka zas, ta holka dovádivá.
Dlouho v kočárku mém však nezůstala.
Místo ní jsem v něm svého brášku vozívala.
Pak v ulici další den jsem malé caparty
učila tanečky a říkanky.
To paní učitelka ze mne se stala.
Jindy zase pekla na pískovišti dobroty pekařka,
nebo ze mne často byla holička či kuchařka.
Já nebyla však jen holka parádivá.
Ráda jsem s chlapci, jako voják bojovala.
Však do bunkru a pod stany jsem s nimi nesměla
a to jsem potom doma tajně brečela.
V létě jsem celé dny u vody prožívala.
A v zimě?
Na sněhu a bruslích až do noci jezdívala.
Všechny polní cestičky jsem na kole projezdila
a kdejaký strom jsem prozkoumala
a laskominy ochutnala.
Byla to krásná doba bezstarostného dětství.
V té době mě přálo jenom štěstí.
Vždyť tehdy, když bývali jsme malí,
připadalo nám to,
jako kdybychom byli v ráji.

Seno je spíše doplňkovým krmivem
Rád bych při této příležitosti zmínil ještě
jednu věc. Pro veškerou zvěř je v zimě důležitý
maximální klid. Jakýkoliv zbytečný pohyb či stres
na ni má velmi nepříznivý vliv. Přizpůsobte tomu
prosím své chování v přírodě a buďte ohleduplní.
A to platí i pro jaro, které je obdobím rození
mláďat všeho živého. Pokud naleznete mládě,
nesahejte na něj a ponechejte ho na místě. Jeho
matka je obvykle nedaleko a o mládě se postará.
Mláďata, která jsou v dobré víře odnesena, čeká
zpravidla i v případě zdárného vychování v zajetí
nepříliš příznivá budoucnost.

Miroslava Průdková

SENIOŘI

Radek Švarc (MS Rakvice)

Důležitým zdrojem potravy a krytu jsou myslivecká
políčka. Tady už toho moc nezbývá…
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Vlak našeho života se rozjel rokem 2018
zase o kousek dál. Rozjížděl se pomalu a cestu
jsme ze začátku roku prožívali každý sám,
po své pomyslné koleji života. Teprve 3. března
jsme nastoupili na společnou cestu. Sešli jsme
se, sice v menším počtu než jsme byli zvyklí,
abychom navštívili divadlo v Boleradicích.
Tentokrát si pro nás připravili hru, která měla
název „Jezinky a Bezinky“. Byla to kriminální
komedie. Nikdo z nás si neuměl vůbec
představit, co nás čeká. Ale věděli jsme, že vždy
se nám hry, které se tam odehrávaly, líbily.
Těšili jsme se na příjemný prožitek.
Opravdu nás nezklamala ani tato hra.
Krimi příběh se svým osobitým humorem
a nadsázkou nás oprostil od běžných,
každodenních situací, které nás dnes a denně
obklopují. Nechal nám zapomenout na mrazivé

dny, které nás uzavřely ve svých domovech, a my si mohli společně prožít hezký sobotní večer.
Autobus nás přivezl až na místo samé, nemuseli jsme z daleka docházet a vstupenky jsme dostali v autobuse.
Naší povinností bylo jen zaplatit malou částku a uvést svoji tělesnou schránku do líbivějšího stavu, než
ji hýčkat v domácích trepkách. Tento výkon však stál za to.
Děkujeme našemu výboru za organizaci tohoto kulturního zážitku, za stmelování kolektivu
a příjemnou atmosféru.
Zapsala Miroslava Průdková

KARNEVAL ZŠ a MŠ RAKVICE
Masopustní veselice,
veselá je převelice.
Lidé vodí po vesnici
medvěda i medvědici.
Tancuj, tancuj medvěde,
karneval se povede!

Začátek roku se nese ve znamení Masopustu, a s tím jsou spojené
i maškarní bály. Proto si v březnu udělaly vlastní karnevaly i děti ve školce
a v družinách MŠ a ZŠ Rakvice.
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DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 11. března se v sokolovně uskutečnil
dětský karneval, který uspořádaly "Aktivní
maminky". Pro děti to bylo odpoledne naplněné
soutěžemi, hrami a tancem zakončené bohatou
tombolou. Do ní největší mírou přispěla společnost
Mikro Trading, a. s., dále Vinařství Vinopa,
Vinařství Vajbar, Obec Rakvice a Lucie Jilčíková
se svými nádhernými háčkovanými zvířátky.
Nechybělo ani občerstvení a mohli jste ochutnat
třeba i domácí vafle. Program byl zpestřen třemi
tanečními vystoupeními. Dvě byly pod taktovkou
paní Lauterbachové ze školy a jedno předvedly
místní děti z kroužku N.O.C.D. Hry a hudbu
na karnevalu zajišťuje vždy pan Ostrovský, ale letos
za sebe bohužel musel kvůli delší nemoci poslat
náhradu. Přislíbil však, že v příštím roce s ním
můžeme opět počítat. Tímto děkuji všem svým
kolegyním a dětem, které se na organizaci podílely
a těšíme se s vámi zase na příští rok.
Za Aktivní maminky Mgr. Miroslava Poštolková
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ÚSPĚCH STARŠÍCH ŽÁKŮ V MALÉ KOPANÉ
Po vítězství v okresním kole (Břeclav) a v krajském kole (Brno) postoupili naši
fotbalisti do kola divizního, které se hrálo v Rousínově. Zde zdolali soupeře
ze ZŠ z Veselí nad Moravou a ze Znojma. Soupeř z Brna Líšně už však byl nad jejich síly.
Do celostátního kola tak sice nepostoupili, ale jen díky menšímu počtu nastřílených
branek. I tak se jedná o největší sportovní úspěch našich žáků za posledních mnoho let.
Velká gratulace!
ZDROJ: Facebook - Škola Rakvice

1. kolo – okresní (Hustopeče 6. 11. 2017)
ZŠ Velké Pavlovice, ZŠ Hustopeče, ZŠ Slovácká Břeclav
3x výhra
2. kolo – krajské (Brno 23. 11. 2017)
ZŠ Bednářova 4:3, ZŠ Hudcova 2:2, ZŠ Krásného 3:0 (všechny školy z Brna)
3x výhra
3. kolo – divizní moravské, skup. Východ (Rousínov 15. 2. 2018)
ZŠ Veselí nad Moravou 3:2, ZŠ Znojmo 3:2, ZŠ Novolíšeňská 0:3
Sestava:
Hustopeče + Brno
P. + M. Trávníčkovi, L. Vala, R. Řezáč, L. Zelinka, T. Bravenec, L. Průdek, V. Nejez
Rousínov
P. Trávníček, L. Vala, R. Řezáč, L. Zelinka, T. Bravenec, M. + V. Nejez
Systém hry 4+1
Opory: M. + P. Trávníčkovi (obrana), V. Nejez (brankář)
Bylo nás málo, ostatní školy střídaly pravidelně 2-3x kompletní čtveřice v poli. Bylo na nich vidět,
že futsal hrají pravidelně, mají natrénováno a zažitý systém hry.
Jediná prohra v Rousínově s Novolíšeňskou nás stála postup (na skóre, menší počet vstřelených gólů – 2)
mezi 4 nejlepší teamy celé Moravy. Naši kluci odešli v tomto posledním zápase fyzicky (hráli celý turnaj
v Brně v 6 lidech), vše ale vzorně bojovali do poslední minuty. Krásný zážitek a vzorná reprezentace školy.
Jaromír Zelinka
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SK RAKVICE 1932 MLADŠÍ ŽÁCI
VÍTĚZI HALOVÉ LIGY OFS BŘECLAV
Mladší žáci se zapojili do halové ligy pořádané Ofs Břeclav, začátkem listopadu jako dlouhodobé
soutěže, která měla vyvrcholení 4. března. Zúčastnila se 4 nejlepší mužstva okresu Břeclav, jež prošla
kvalifikací na 5 turnajích, pořádaných ve sportovní hale ve Valticích. Po skončení kvalifikace se naši kluci
umístili na 2. místě o 1 bod za FC Hustopečemi. Nechali za sebou mužstva, hrající krajskou soutěž např.
Palavan Mikulov, MSK Břeclav, SK Novosedly a mohli se těšit na finálový turnaj za účasti mužstev
FC Hustopeče, Moravan Lednice, FKM Podluží, rovněž hrající vyš. soutěže.
Tento turnaj se hrál dvoukolově, každý s každým. Jako jediný zástupce okresního přeboru jsme mile
překvapili jak výsledky, tak předvedenou hrou, kdy jsme měli ve všech zápasech více ze hry a větší touhu
vítězit. Jediné vyrovnané utkání jsme sehráli jako poslední zápas s mužstvem FKM Podluží, kdy nás soupeř
hodně potrápil. 3 minuty před koncem utkání vedl 2:0, kluci přesto zabojovali a zápas otočili ve svůj prospěch.
Pro velkou marodku jsme finálový turnaj odehráli pouze v 7 hráčích, ale velké uznání platí i pro kluky, kteří
se zasloužili o postup do finále a pro nemoc se nemohli zúčastnit.
Velké poděkování patří rodičům za podporu během zápasů, nejpočetnější, nejhlasitější, prostě nejlepší
a bylo jim jedno, jestli je hráč z Rakvic nebo ze Zaječí!!!!!!
Výsledky
SK Rakvice 1932 : FC Hustopeče
SK Rakvice 1932 : Moravan Lednice
SK Rakvice 1932 : FKM Podluží

6:0
4:2
3:2

5:1
5:1
3:2

Konečné pořadí
1. SK Rakvice 1932
2. FC Hustopeče
3. Moravan Lednice
4. FKM Podluží
24. února jsme odehrály turnaj v Hrušovanech u Brna (8 mužstev), kde jsme ve finále zvítězili
nad Tatranem Bohunice 5:1.
Jaromír Zelinka

TRENÉR DOROSTU ROKU 2017 – LUDĚK ZLÁMAL
Šestnáctý galavečer Grassroot, spojený
s vyhodnocením nejlepších hráčů a trenérů mládeže,
ženského a neprofesionálního fotbalu, byl uspořádán
v neděli 7. ledna 2018 v pražském Žofíně.
Mezi oceněnými byl i rodák z Rakvic,
jedenapadesátiletý šéftrenér mládeže 1. SC Znojmo
Luděk Zlámal. Společně s ním byl ve stejné
kategorii vyhodnocen David Holoubek, trenér
mládeže Sparty Praha, v níž byl jistý čas i trenérem
prvoligového áčka mužů a nyní je ve stejné funkci
ve Slovanu Liberec. To jen podtrhuje vysokou
hodnotu vyznamenání, kterého se pracovitému
trenérovi ze Znojma dostalo.

Luděk Zlámal byl jako aktivní fotbalista
mistrem republiky dorostu 1983 v dresu Zbrojovky
Brno. Trenérskou dráhu zahájil v roce 2000 v 1. FC
Synot, později 1. FC Slovácko, nejprve s licencí
UEFA A, od roku 2008 UEFA A profi mládež.
Řadu let (2001-2009) strávil trénováním mladých
fotbalových talentů v tomto klubu, jednom
z největších na Moravě. Na rok se vrátil
do Zbrojovky a v letech 2010-2013 byl vedoucím
trenérem sportovního centra mládeže v MSK
Břeclav s osobní péčí o kategorii U19. Po ročním
působení u divizních mužů FK Hodonín našel své
místo v 1. SC Znojmo, kde působí již čtvrtou sezónu
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v osvědčené pozici vedoucího trenéra sportovního
centra mládeže. První dva roky pracoval osobně
s celkem U19, po přechodu hráčů mezi dospělé
začíná s další generací u U17.
Ocenění dostal Luděk Zlámal za dlouholetou
činnost ve výchově talentů pro profesionální fotbal.
Jeho rukama prošli mimo jiné Ondřej Kúdela
(Slávia Praha). Petr Reinberg (Slovácko), Milan
Heča (Slovácko), Vlastimil Daníček (Slovácko),
Lukáš Droppa (Slovan Bratislava), Tomáš Fryšták
(Bohemians Praha) a Milan Kerbr (Liberec).
Luděk Zlámal se ale podílí i na dalších
aktivitách, spojených s fotbalem. Již řadu let
(od roku 2009) je trenérem žákovských výběrů
JMKFS. Největšího úspěchu na tomto poli získal
s celkem U14 prvenstvím na populárním Kouba
Cupu v roce 2013 v Ostravě. S Břeclavskem je
trenér dorostu 2017 i nadále spojen funkcí
v okresním výkonném výboru FAČR, kde má
na starosti trenérsko-metodickou komisi.
Kromě toho je rodák z Rakvic i předsedou
fotbalového oddílu ve své rodné obci. Všechny tyto
aktivity jsou náplní na celé dny a také víkendy, tou
stěžejní ale zůstává práce v 1. SC Znojmo,
po Zbrojovce druhém největším fotbalovém klubu
na jižní Moravě.

Vitalita Luďka Zlámala slibuje, že i v dalších
letech bude rozvíjet talent u fotbalové mládeže
a současně komplexně formovat mladé sportovce.
Zasloužené ocenění hrdým titulem trenér roku
dorostu 2017 jistě jeho motivaci k systematické
každodenní tvrdé trenérské práci ještě zvýší.
SK Rakvice 1932 gratuluje a přeje hodně
dalších
úspěchů,
jak
ve
fotbalovém,
tak v soukromém životě.

FOTBALISTA OKRESU BŘECLAV 2017 – KAMIL PRACHAŘ
Galavečer se uskutečnil 3. února 2018 v divadle v Boleradicích. Vítězem hlavní kategorie ankety,
do které se zapojili zástupci z téměř čtyřiceti klubů, se stal hráč SK Rakvice 1932 Kamil Prachař. Zkušený
rakvický forvard, který si v minulosti zahrál Moravskoslezskou fotbalovou ligu za Tatran Poštornou, je stálicí
rakvického celku a součástí útoku.
Známý je pro svůj přátelský přístup k ostatním a klidnou povahou, na kterou před vyhlášením upozornil
i moderátor Strouhal. „V tomto fotbalovém věku už mě stejně nic nerozhodí,“ usmál se Prachař a dodal,
že občas umí zvýšit hlas v kabině. „Je to individuální. Na někoho je třeba zvýšit hlas, někdo potřebuje spíš
podpořit,“ dodal Prachař.
Fotbalová jedenáctka 2017:
1. Kamil Prachař (SK Rakvice)
2. David Ferbar (TJ Velké Bílovice)
3. Tomáš Wolgemuth (Moravan Lednice)
4. Milan Žaloudek (Slavoj Velké Pavlovice)
5. David Michna (Sokol Krumvíř)
6. Jaroslav Hílek (Sokol Lanžhot)
7. Radek Nevěděl (SK Vranovice)
8. Ondřej Kabrhel (FK Valtice)
9. Michal Blinkal (Sokol Hrušky)
10. Tomáš Zlámal (FK Moravská Nová Ves)
11. Lukáš Ianosteac (MSK Břeclav)
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Mezi oceněnými byl i mladší žák SK Rakvice 1932 Libor Zelinka. Oběma našim hráčům gratulujeme
a přejeme hlavně zdraví a další úspěchy jak ve fotbalovém, tak v soukromém životě.
Za SK Rakvice 1932 Michaela Blažková
Rozpis zápasů „A“ mužstva – jaro 2018
datum
So 24.3.
Ne 1.4.
So 7.4.
So 14.4.
So 21.4.
So 28.4.
Ne 6.5.
So 12.5.
Ne 20.5.
So 26.5.
Ne 3.6.
So 9.6.
So 16.6.

čas
15.00
15.30
15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
10.15
16.30
16.30
16.30
16.30

Mužstvo
Hroznová Lhota
Vyškov
Dražovice
Velké Pavlovice
Krumvíř
Dubňany
Rohatec
Blatnice
Kyjov
Ratíškovice
Lednice
Velká nad Veličkou
Milotice

D
V
D
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V

(bohužel do uzávěrky Zpravodaje nebyly
zápasy ostatních mužstev uzavřeny)

OBECNÍ KNIHOVNA -dětské oddělení březen 2018

HÁDANKY
(ze starších výrazů-předmět denní potřeby a doplnění
číslic do rčení)
Často jsme si s nimi hráli,
na sluníčku dováděli.
Práci rychle usnadním,
V plátěném pytlíčku
do vody se ponořím.
schovávali jsme.............
Nejdřív dolů,
potom zpět.
Říkal jsem, že musíme
Vše zavoní jako květ.
táhnout
Ze špinavého čisté bude,
za...........provaz.
musíme být spolu všude.
Když se........ perou, ........se
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směje.

VALCHA A NECKY, HLINĚNOU KULIČKU,
JEDEN, DVA/ TŘETÍ

VZPOMÍNKA NA CTIBORA NEČASE
Čas ubíhá neskutečnou rychlostí a občas nadejde chvíle,
kdy se musíme s někým rozloučit. V závěru minulého roku nás
navždy opustil rakvický rodák a historik prof. PhDr. Ctibor Nečas,
DrSc. Pojďme nyní krátce vzpomenout na jeho životní cestu.
Ctibor Nečas se narodil v Rakvicích 26. července 1933.
Po maturitě na klasickém gymnáziu vystudoval historii
na Masarykově univerzitě v Brně, poté pracoval jako středoškolský
a posléze vysokoškolský pedagog. Po dlouhá léta působil
na Masarykově univerzitě v Brně, kde byl v roce 1992 jmenován
profesorem obecných dějin.
Ve své vědecké činnosti se především zajímal o historii
romského etnika a romského holokaustu. Profesor Ctibor Nečas byl
jeden z prvních historiků, kteří se soustavně věnovali problematice
romských pracovních táborů za druhé světové války. Zasloužil se
o vznik památníků v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu. Za svou
celoživotní práci získal několik ocenění, například Cenu města Brna
(2008), Cenu Muzea romské kultury (2011) a Cenu Jihomoravského
kraje (2013).
Profesor Ctibor Nečas nikdy nezapomněl na svou milovanou rodnou ves. O Rakvicích publikoval
nespočet historických vědeckých prací, často přispíval do Rakvického zpravodaje a do konce svého života
usiloval o vydání rakvického horenského práva v podobě brožury.
Profesor Ctibor Nečas zemřel v úterý 19. prosince 2017 ve věku 84 let.
Jakub Cabal, foto: ČTK
Vybraná díla Ctibora Nečase zaměřená na Rakvice:
Rakvický pobyt Aloise Mrštíka. Rakvický zpravodaj, 1977, podzim.
1. Obecní služebníci. Malovaný kraj, 15, 1979, č. 1.
2. Jak vzniklo místní jméno Rakvice. Rakvický zpravodaj, 1981, jaro.
1. Když táhli krajem trhani (stavba železnice). Rakvický zpravodaj, 1981, léto.
2. Co nám napovídají staré matriky? Rakvický zpravodaj, 1982, červenec.
3. Rakvické horenské právo. Vinohrad, 21, 1983.
4. Záznam Martina Průdka ze dne 6. května 1851 o stavbě domu č. 34 v Rakvicích. Jižní Morava, 20,
1984.
5. Žerotín, čtenářský a pěvecký spolek v Rakvicích (1883-1910). Politické strany a spolky na jižní
Moravě. Mikulov. 1993.
6. A mnohé další…

Z ARCHIVŮ
MNV Rakvice vydal k 15. výročí osvobození Rakvic sovětskou armádou číslo Rakvických novin.
Do tohoto čísla přispěli: Fr. Zelený, Jar. Veselý, R. Jarošová.
Autorka citované části z Obecní kroniky je Fr. Suchyňová. Na přední straně je kresba uč. Mil. Hřiby.
Přepsala Iva Neuvirtová
POZN.: Z originálu opsáno bez úprav a korekce.
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Je tomu patnáct let, co k nám přijelo jaro
na tanku a znavení, zaprášení, ale usměvaví
rudoarmějci přivezli naší zemi volnost. Vybojovali
ji dlouhým bojem, zaplatili za ni svou krví, mnoho
jich padlo i na bojištích slovenských hor a českých
polí.
Bojovali za to, aby náš tatínek nemusel
otročit fašistickým vládcům, aby náš děda
až po kost vyhublý nemusel trpět za ostnatými dráty
koncentračního tábora spolu s tisíci jiných
nevinných vězňů. Bojovali za to, aby naše babičky
a maminky mohly zas po letech obavy, co se stane –
protože dokud u nás vládli fašisté, za každým rohem
číhala smrt.
Od bran hrdinského města Leningradu
a nepokořené Moskvy až po Berlín a k nám hnali
rudoarmějci nepřátelská vojska. Kolik bylo strádání
v jejich boji, kolik těžkých bitev, dlouhých
únavných pochodů v mrazech i v deštích.
Kolik museli mít síly a vytrvalosti, kolik
sebepřemáhání, když se dovídali o smrti svých žen
a dětí, když den co den viděli umírat své druhy!
A přece přišli, přišli včas.
R. Jarošová

i vzpomínka na ty, kteří se nedožili, kteří padli
v boji
proti
okupantům.
Fašisté
naplnili
koncentrační tábory nejdříve členy strany a potom
tisíci dalších vlastenců, kteří nezradili a nesklonili
šíji před uchvatiteli.
Osm jmen na pomníku padlých našich
spoluobčanů, to je osm rodinných tragédií, osm
jmen lidí, kteří milovali, pracovali a nezradili:
František Bařina, Václav Dobrovolný, Josef Filípek,
Václav Foukal, Stanislav Foukal, František Herzán,
Břetislav Opršal, František Pohl.
S nimi vzpomínáme i patnácti neznámých
hrdinů – příslušníků Rudé armády, kteří padli
na katastru naší obce v boji za osvobození Rakvic.
Udělejme vše, co je v našich silách, aby
se už neopakovaly hrůzy války! Bojujme proti
všem, kdo dosud touží po dalších obětech!
Pamatujme na odkaz Julia Fučíka: Lidé, bděte!
Bděte, braňte mír, braňte náš svobodný život, braňte
budoucnost svých dětí!
F. Zelený

Před osvobozením Rakvic
V posledním týdnu před osvobozením byly
sovětským rozhlasem jmenovány obce Lanžhot,
Kostice Tvrdonice, kde se krutě bojovalo. S radostí
jsme vyslechli zprávu o obsazení Hodonína. To už
nešel elektrický proud, zatemnění bylo dokonalé.
V sobotu 14. dubna musili všichni muži
na zákopové práce do Přítluk.
To už sovětská letadla bušila na všechny strany.
Od Žižkova a Velkých Bílovic se ozývala
dělostřelecká palba, němečtí vojáci se začali
rozmisťovat na kopcích, děla postavili hned za řadu
chalup. Celá dědina byla zaplavena vojskem.
Ze vrat číhaly hlavně tanků. Na kostelní věži
byla pozorovatelna. Palbu zahájili o 4. hodině
odpolední k Velkým Bílovicím, kde hořelo. Palba
trvala do večera. Rusové však nestříleli. Sovětský
útok začal ráno 15. dubna. Rachot děl, kulometů,
dunění tanků, hukot letadel, padání střepin, skla,
otřesy země vyháněly okupanty.
J. Veselý
U pomníku padlých
Do chvil vzpomínání na 15. výročí našeho
osvobození slavnou Rudou armádou patří
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Z Obecní kroniky
Dne 16. dubna s novým jitrem nastupovala
k nám naše osvoboditelka, slavná Rudá armáda.
Postupovala velmi opatrně, koho shlédli, zastavili,
každý se musel hlásit, že je Čech, a ještě byli velmi
nedůvěřiví. Válka je naučila opatrnosti. Každý kout
v celém domě prohlédli, není-li někde ukryt
,,Germán“… Bože, a co jich bylo! Veliký kopec
mravenců proti malému kopečku Němců. Již
ta lavina pěchoty byla nepřehledná. A těch koní,
vozů a všeho, každý dvůr se jimi přímo hemžil!
Na dvorech se cítili bezpečnější před nálety
Němců - než na volné ulici nebo cestě. Jádro ruské
armády se valilo po silnicích. Když 16. 4. objelo
těžké dělostřelectvo Bílé hlíny a šedličkovým
mostem se dostalo na cestu pod kopce a tam zaujalo
bojové postavení proti Zaječí a Pavlově, šla z nich
již při pohledu na ně přímo drtivá hrůza! Děla
maskovali meruňkovými stromy.
Druhá baterie se ukryla do Němci
připravených zákopů na kopcích za domy Josefa
Krmíčka až po Pavla Káňu: třetí baterie byla u samé
luční hráze, na díle Josefa Kamenského. Děla
obsluhovali samí dobře živení a pevní vojáci.
Rusové byli také výborní střelci. Kupříkladu v nové
ulici u Neuhauserů měl Němec za komínem
pozorovatelnu, Rusové ho tam vypátrali a tak dobře
mířili, že ho usmrtili. Ruské vojsko bylo velmi

dobře zásobováno: skoro v každém domě byla jejich
kuchyně.
V domech na postelích, většina však
na zemi, se několik hodin prospali a k večeru juchali
dál. Za nimi přicházeli další a další, den nebo dva
tu zůstali na odpočinku. Jiný proud Rusů nastupoval
Trávníkama a Dílama na Přítluky, a pak dále
na Zaječí: obě tyto německé obce byly obsazeny bez
boje.
Přes
nás
přešla
armáda
generála
Malinovského. Jedno křídlo této armády
postupovalo podél železniční trati Břeclav- Brno,
Druhé směrem na Klobouky u Brna. Ale třeba jsme
byli již osvobozeni, našemu utrpení konec ještě
nebyl. Němci byli sice od nás na hony vzdáleni, ale
v sousední Lednici a v lesích kolem Dyje se pevně
drželi. Jedno dělo ukryli u bývalé hájenky
Pohankové, jiné na pastvisku u Nejdeka, a třetí až
u Lohovce.
A
ti
právě
z pozorovatelen,
kupř. z rozhledny Babylonu hledali každý cíl, každý
větší trén, který se po silnicích pohyboval, a bez
milosti do něho bili…

V bojích o Rakvice padlo patnáct
rudoarmějců. Nejprve byli pochováni různě, asi tři
na hřbitově, později, až byl větší klid, jim vykopali
společný hrob v parku u kostela, za pomníkem.
F. Suchyňová
I když hrůzy války, naše ročníky (mezi které
patřím i já - 1944) znají jen z vyprávění, nesmíme
dopustit, aby se něco takového opakovalo. Dnešní
teroristé nepoužívají již děla a tanky, ale daleko
hroznější prostředky k vraždění nevinných lidí.
Musíme všichni apelovat na naše politiky a vládu,
aby za každou cenu nepřistoupili na přidělené kvóty
z Bruselu. Před volbami slibovali, co všechno pro
občany prosadí, ale když dostali naše hlasy,
na všechno zapomněli. Myslí jen na to, aby se měli
oni dobře a na své tučné konta. Naše země s jinou
etnikou a jiným náboženstvím nesmí připustit
přijmout za žádnou cenu náboženství emigrantů.
Kdo s přidělením emigrantů souhlasí, má možnost
do těch zemí odejít. Musí být snahou nás všech,
zachovat svobodný a svéprávný stát.
I. Neuvirtová

Jeden z nejkrásnějších účtů, který se týká Rakvic. Napsal jej Karel Wild, mistr kominický z Velkých
Pavlovic za práce, které provedl pro obec v roce 1903.
Zdroj: Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, Fond – Archiv Obce Rakvice
M. Vajbar
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Z NOVIN
Ateismus vládne evropské mládeži.
A Češi znovu vedou, říká průzkum
Češi opět potvrdili svou pověst největších ateistů
v Evropě. Podle průzkumu, který zveřejnil britský deník
The Guardian, nevěří v žádného boha 91 procent Čechů
ve věku od 16 do 29 let. Stejně tak většina z nich vůbec
nechodí do kostela ani se nemodlí. Nevěřící mládež
převládá ve dvanácti z jedenadvaceti evropských zemí,
kromě Česka i v Estonsku a Švédsku.
Zpráva podle listu The Guardian vychází z dat
společnosti European social survey (ESS) nasbíraných
v letech 2014 až 2016. Průzkum se zaměřil na mladé
obyvatele jedenadvaceti evropských zemí včetně Ruska
a ptal se, zda věří v křesťanského Boha. Jedinou
mimoevropskou zemí byl Izrael.
Možnosti byly tři - „nevěřím v žádného boha“, „věřím
v Boha“ či „věřím v jiného než křesťanského
Boha“. Bezkonkurenčně první Čechy v míře ateismu
s odstupem následují mladí Estonci (81 procent)
a Švédové (75 procent). Ateismus převládal celkem
ve dvanácti zemích, těsně pod čarou pak je Rusko
s 49 procenty mladých bezvěrců.
Nejpobožnější mládež naopak mají v Polsku, kde
v křesťanského Boha věří 83 procent respondentů,
a v Litvě. Tam se ke své víře přihlásilo 75 procent
oslovených. Největší podíl lidí, kteří věří v jiného boha,
pak mají v Rakousku a Francii. Obě země mají shodně
po 11 procentech.
Nemodlí se, nechodí do kostela
Respondenti měli odpovědět i na otázku, jestli chodí
pravidelně na bohoslužbu. Na prvním místě jsou opět
Češi. Celých 70 procent do kostela vůbec nechodí
a dalších 27 procent z nich chodí méně než jednou
týdně. Pouhá 3 procenta mladých na mši zajdou
i víckrát do týdne.
O druhé místo se v tomto žebříčku dělí Nizozemsko se
Španělskem. V obou zemích do kostela nechodí
60 procent dotazovaných. Na třetí místo se pak dostala
Velká Británie s 59 procenty. Mezi nejčastější
návštěvníky svatostánků patří opět Poláci. Víc než
jednou do týdne do kostela chodí 39 procent z nich.
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Asi už nepřekvapí, že se Češi také nejméně
v celé Evropě modlí. Nedělá to 80 procent
z nich.
Dohánějí
je
mladí
Švédové
(70 procent), Dánové (67 procent) a Estonci
(67 procent). Naproti tomu víc než jednou
týdně se modlí polovina Poláků a 31 procent
Irů.
Publikováno na portále iDNES.cz,
dne 21. března 2018
Autor: kh
Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/ateismus-cesipruzkum-evropa-krestanstvi-mladi-fth/zahranicni.aspx?c=A180321_150350_zahrani
cni_kha

KAMARÁDKY
Narodila se dvě děvčátka,
vyrůstala jako dvě poupátka.
Spolu si hrála, zpívala a dováděla
a často na rtech úsměv měla.
Radostné dětství ve škole prožívala
a vždycky se do ní těšívala.
Čas rychle utíkal a život jim milé i nemilé
chvíle přichystal.
Byly to chvíle životního poznávání,
zkoumání, bádání a dospívání.
Pak mládí otevřelo svoje vrátka a ony
rozběhly se poznat
ten opravdový svět.
Však věděly, že jednoho dne
navrátí se zase zpět.
Poupata rozkvetla a v růže se rozvinuly
z těch děvčátek se mladé ženy staly.
Absolvovaly každá jinou školu,
společné zájmy,
záliby však prožívaly zase spolu.
A život plynul opět dál.
Rodina, děti, zaměstnání - to přinášelo vždy
nové poznávání.
Nebyl vždy chodníček růžemi posetý,
někdy byl hořkými slzami politý.
Však zase slunce vyšlo a slzy osušilo,
aby jim dobře na světě bylo.
Čas s vnoučátky jim zase novou sílu dal
a ony jdou, po chodníčku života, zase dál.
Často se potkají, slůvko prohodí,
ty svoje vzpomínky nikdy nezahodí.
Miroslava Průdková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ester Slámová

Sofie Straková

Ondřej Žižka
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Lukáš Kolář

KALENDÁŘ AKCÍ

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJE RESTAURACE U RAKA
Pá 27. 4. – PÁLENÍ ČARODĚJNIC
POZOR! ZMĚNA TERMÍNU!
začátek v 17.00 hod. – čarodějnická diskotéka se zábavou pro děti – opékání špekáčků
večer zábava pro dospělé
Ne 1. 7. – HURÁ NA PRÁZDNINY
odpoledne pro děti se soutěžemi, tancem a zábavou
So 4. 8. – NECKYÁDA
opět po roce den plný zábavy u vody
soutěž plavidel na ruční pohon
bližší informace v dalším Zpravodaji
ZVEME VŠECHNY DĚTI, MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ.
SLEDUJTE FACEBOOK RESTAURACE U RAKA, KDE SE DOVÍTE I O DALŠÍCH AKCÍCH POŘÁDANÉ U NÁS.
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ZVEME VÁS

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
3. 5. 2018 od 15.30 do 17.00 hodin
JE NUTNÉ PŘINÉST VYPLNĚNOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ,
EVIDENČNÍ LIST.
TISKOPISY BUDOU K DISPOZICI V MŠ NEBO NA WEBU
ZŠ A MŠ RAKVICE.
V MATEŘSKÉ ŠKOLE SE NA VÁS I VAŠE DÍTĚ TĚŠÍ
KOLEKTIV MŠ.
NAJDETE NÁS VE ŠKOLCE VE TŘÍDĚ RYBIČEK

Rakvičtí stárci pořádají
v sobotu 14. dubna
sběr papíru a železného šrotu.
Prosíme občany, aby v den
sběru připravili papír a železo
na obvyklá místa před domy.
Těžké věci
vyneseme sami.
Děkujeme.
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