VÝSTAVA k VÝROČÍ
otevření rakvických škol
HISTORIE škol, rok 1882, 1932, Alois Mrštík
GALERIE RAKVICE

KNIHOVNA RAKVICE

Výstava dokumentuje historii škol, nejstarší školy, stavbu a otevření škol v letech
1882, 1932 a působení Aloise Mrštíka v Rakvicích jako učitele i život bratrů Mrštíkových
na Moravě.
Alois Mrštík přichází do Rakvic učit na právě otevřené škole.
Knihovnu po jeho odchodu do Hrušovan u Brna převzal v
Rakvicích pan učitel Mátl. Když Mrštík odešel do Divák,
zaznamenává výpůjčky v Divákách i pro Žerotín.
V románu Rok na vsi je popisován život i tehdejších Rakvic a můžeme číst jména z Rakvic, jako
Prudkovi, Filípek, Švarc … Maryša měla premiéru v Národním divadle v Praze v roce 1894.
Hry Aloise a Viléma Mrštíků patří ke klenotům naší literatury a kultury vůbec. Na výstavě
najdete i kopie mnoha dopisů Mrštíků s nejvýznamnějšími osobnostmi doby, T.G. Masarykem,
J. Kvapilem, G. Preissovou, L. Janáčkem, Jožou Úprkou a mnoha dalšími.

Výstavu umožnily a materiál zapůjčily instituce: Památník národního písemnictví, Literární Archiv v Praze,
Moravské Zemské Muzeum v Brně, Okresní Muzeum Břeclav a Archiv v Mikulově, Divadelní archiv
Národního Divadla Brno a Státní Opery Praha.
Rokem 1932 se slavnostně otevírá měšťanka, kdy nákladem 1 3/4 mil Kč byla vystavěna krásná a
elegantní škola městského typu. Na tehdejší dobu velmi prostorná, velmi dobře vybavená a
moderní škola s květinovým parkem, rybníčkem s vodotryskem, hřištěm
a zahradami. Obě školy , jak horní tak měšťanka se staly chloubou
obce. Generace učitelů nejen vzdělávala děti ale působila i v kultuře..

Od 5. 11. do 26. 11. 2017
v Galerii Rakvice
Otevřeno NE 14-17 hod.
Vstup volný

Učitelé s rodiči a dětmi nacvičili
spoustu divadelních představení.
Od 80- let je to hudba, se kterou
děti po mnoho let těší
malé i velké.

„Hurá do školy s Marií Terezií“
Výstava k 300. výročí narození Marie Terezie,
rakouské císařovny a české a uherské královny
připomíná panovnici, která se zasloužila o zrod
moderní společnosti. Představuje ji i jako matku
početné rodiny ale i budoucích císařů a panovnici,
která uvedla sérii reforem, přitom musela neustále
upínat pozornost na hranice a vést války.
Výstava nejen doplňuje výstavu v galerii o historii
nejstarší školy v Rakvicích, ale zakončuje v létě
započaté akce naší knihovny pro malé děti.
Výstavu, spolu s fotografickou dokumentací
zapůjčilo
Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A Komenského v Praze.

V knihovně, od 5. 11. 2017
otevřeno PO, ST 13-18 hod.
Vstup volný

