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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jarní opatření vlády proti šíření koronaviru neumož‑
nilo Rakvické chase uspořádat tradiční hody a hodky.
A bylo to pro krojované v té chvíli opravdu těžké rozho‑
dování. Nekonal se ani Předhodový koncert na náměstí.
Hodové dny nám chasa připomněla alespoň krojovaným
průvodem. Atmosféru hodů částečně navodily kolotoče
v parku u kostela. Pořadatelům Předhodového zpívání
se nakonec podařilo folklórní večer uskutečnit. Jen se
z něho stalo zpívání po‑hodové. Bohužel, k úplné poho‑
dě jim v den konání nepřálo počasí. Také myslivcům se
podařilo zorganizovat svou Mysliveckou noc.
Pro některé děti začaly prázdniny příměstským tá‑
borem. Malí i ti větší táborníci se díky svým obětavým
vedoucím ledasčemu přiučili, hodně toho zažili i užili
a na chvilku zapomněli na obrazovky svých tabletů.

proveden i na stromech uvnitř dvora Sokolovny. Aby‑
chom se i nadále mohli těšit z rozkvetlých jerlínů a stí‑
nu kaštanů, bylo podle odborníků nutné tyto stromy
včas ořezat. Především došlo k silnému řezu jerlínů.
Tyto stromy byly v minulosti silně redukovány a místa
řezů byla zřetelně vidět. Z těchto řezů se do kmene
šířila houbová infekce. Stromy si postupně vytvořily ná‑
hradní korunu, kterou tvořily mohutné a těžké větve
tzv. výmladky. Velké zatížení se přenášelo do nejslabších
míst minulého radikálního řezu a hrozilo rozpadem celé
koruny. Bez včasného zásahu by se riziko rozpadu koru‑
ny dále zvyšovalo a mohlo by postupně dojít k nevrat‑
nému poškození stromů. Což by byla jistě velká škoda
vzhledem k předpokládané životnosti stromů šedesát
a více let.

Během července vyrostlo v parku v Nové ulici nové
dětské hřiště, které bylo předáno veřejnosti už začát‑
kem srpna. Instalaci nových herních prvků podpořilo
Ministerstvo pro místní rozvoj částkou téměř 970 tisíc
korun v rámci programu obnovy venkova. S podporou
stejného dotačního programu nyní připravujeme výstav‑
bu dětského hřiště v ulici Družstevní.
Neobvykle deštivý podzim zkomplikoval zpevnění
polních cest v Půlhonech a cesty mezi ulicemi Václavská
a Nádražní. Na zřízení konstrukční vrstvy bylo použito
více jak 2.100 tun betonového a přes 600 tun asfaltové‑
ho recyklátu. Posledně jmenovaný pochází z opravova‑
né silnice nedaleko Břeclavi a podařilo se nám ho získat
zdarma.
Projektová dokumentace k opevnění části břehu
Šutráku podél silnice směrem na Podivín byla dokon‑
čena. Stavba bude provedena s cílem nového opevnění
pravého břehu kamenným záhozem a sanaci břehových
nátrží, které se nebudou již dále šířit k silnici. Tím dojde
k zajištění funkčnosti a prodloužení životnosti vodní‑
ho díla. Stavba kamenného břehu v délce 200 metrů
si podle projektanta vyžádá investici ve výši tří milionů
korun. Žádost o dotaci ve výši dvou třetin celkových
nákladů jsme již podali k Ministerstvu zemědělství.
Během měsíce června byly ořezem redukovány
vzrostlé stromy na náměstí. Podobný zásah byl nedávno
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Pan Michal Navrátil, který restauroval památník
padlých ve světových válkách a pomník věnovaný T. G.
Masarykem utonulým dětem začal pracovat na obnově
pietního místa na místním hřbitově věnovanému věčné
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památce rakvických dětí, které přišly o své mladé ži‑
voty během nešťastného školního výletu v roce 1936.
Během zdlouhavé a trpělivé práce se bude snažit o ob‑
novu původního vzhledu jednotlivých pomníčků včetně
obnovení textů, které na řadě z nich kvůli minulému
necitlivému zásahu z části anebo úplně chybí. Opravou
projde i dlažba a pomník znázorňující ruku ve vlnách.
Veřejnost byla před zahájením restaurátorských prací
o obnově informována a všichni, kteří na ni reagovali
souhlasili s jejím provedením.
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zvonečku a do tmy zářících stánků. Čas nelze zastavit.
Plyne dál bez ohledu na to, co se kolem něho děje.
A zcela jistě nám všem přinese vánoce. Přeju vám, ať je
prožijete šťastně a radostně ve společnosti svých nej‑
bližších, obklopeni pohodou a klidem. S letošním rokem
se rozloučíme na Silvestra večerním ohňostrojem na ná‑
městí. Do nového roku 2021 vám přeji pevné zdraví
a hodně štěstí. A také to, co jsme až dosud považovali
za něco naprosto samozřejmého, to jest normální život
s normálními starostmi i radostmi.
Radek Průdek - starosta

V minulých letech zahajoval Vánoční jarmark čas ad‑
ventu. Letos se budeme muset obejít bez jeho vánoční
atmosféry se zpěvem koled, horkého svařáku, cinkání

CO SE U NÁS DĚJE?!
Bytový dům

Nová vozovka s kanalizací v ulici Rybářská

Projektantka Ing. B. Páralová pokračuje v práci na
projektové dokumentaci ve stupni územního souhlasu
a stavebního povolení. Ke stavbě bytového domu se
nyní vyjadřuje množství dotčených orgánů a dochází tak
k drobným změnám v projektu.

Byla dokončena projektová dokumentace a vydáno sta‑
vební povolení. Nyní se hledá způsob financování stavby
prostřednictvím dotace.

Přístavba mateřské školky
Byla podána žádost o dotaci.

Zubní ordinace
Vlastník zubní ordinace dokončuje kompletní rekon‑
strukci prostor ordinace. Následovat bude instalace
zdravotnického zařízení a vybavení, kterou zajišťuje
obec. Na základě uzavřených smluv s dodavateli jsme
připraveni vybavit ordinaci zdravotnickým zařízením.

Změna Územního plánu
Obec Rakvice podala návrhy na změny Územního plánu
k odboru územního plánování v Břeclavi. Součástí změ‑
ny Územního plánu bude i přepracovaná územní studie
v zástavbové lokalitě Dílce.

Rozloučení s deváťáky
V pátek 26. června jsme se rozloučili s žáky deváté třídy
naší Základní školy a popřáli jim hodně úspěchů v dal‑
ším studiu i v životě samém.
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Přivítání prvňáčků

Oprava rozhledny

V úterý 1. září jsme ve školních lavicích přivítali žáky
první třídy. Dětem v mateřské školce jsme předali dárek
od hejtmana Jihomoravského kraje.

Ve spolupráci obcí Přítluky, Rakvice a Zaječí byla opra‑
vena rozhledna na Přítlucké hoře. K zajištění stability
konstrukce rozhledny bylo nutné vyměnit dřevěné nos‑
né prvky za ocelové s dřevěným obkladem.

Oprava střechy kostelu sv. Jana Křtitele
Římskokatolická církev pokračuje v opravě střechy.

Nové dětské hřiště

Hejtman v Rakvicích

Na začátku prázdnin začaly práce na dětském hřiš‑
ti v ulici Nová. Původní hřiště bylo odstraněno. Byly
provedeny terénní úpravy a osazeny úplně nové herní
prvky. Hřiště se veřejnosti slavnostně otevřelo v pátek
7. srpna.

Ve středu 12. srpna navštívil naši obec hejtman Jiho‑
moravského kraje Bohumil Šimek. Na místním hřbitově
jsme ho seznámili s tragickým příběhem školního výletu
z roku 1936 a také s plánovanou obnovou pietního mís‑
ta věnovaného památce ztracených životů na řece Dyji.
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Opravy polních cest
Letos došlo ke zpevnění dalších pol‑
ních cest. Tentokrát se jednalo o ces‑
tu v Půlhonech a cestu spojující ulice
Václavská a Nádražní.
Radek Průdek
starosta

OZNÁMENÍ
Obec Rakvice zve všechny na

TRADIČNÍ SILVESTROVSKÝ

OHŇOSTROJ
který se bude konat 31. 12. v 18 hodin na náměstí.
Stomatologická ordinace Rakvice
Na podzim tohoto roku proběhla komplexní a rozsáhlá rekonstrukce
stomatologické ordinace zdravotního střediska v Rakvicích. Jak to tak bývá,
nic se neobešlo bez komplikací, a tak tomu bylo i v tomto případě. Z důvodu
prodloužení stavebních prací nebude možné zprovoznit ordinaci od ledna
roku 2021. Věříme, že během prvního čtvrtletí se vše zvládne dokončit a pan
MDDr. Brada se bude těšit na nové klienty. Děkuji všem, co se podíleli na
rekonstrukci prostor a Obci Rakvice za poskytnutí financí, panu doktorovi,
na vybavení ordinace.
Bc. Iva Straková

Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životní prostředí, oddělení vodního hospodářství, ovzduší
a památkové péče vydalo veřejnou vyhlášku č. j. MUBR 187213/2020 dne
18. 11. 2020, kde ruší zákaz nakládání s povrchovými vodami, tj. konkrétně
jejich odběru z vodních toků a nádrží apod. pro účely napouštění bazénů, mytí
automobilů, kropení kurtů a zavlažování zatravněných ploch pro soukromé
účely, stanovený opatřením obecné povahy č. j. MUBR 149443/2018 ze dne
22. 8. 2018 s účinností od 18. 11. 2020.
Podrobnější informace na úřední desce OÚ Rakvice a https://www.rakvice.cz
/obecni‑urad/uredni‑deska/.
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MAS LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL POMÁHÁ NAŠEMU REGIONU
Místní akční skupina (MAS) je
tvím vlastních dotačních výzev. Ve
MAS
možná pojem, o kterém jste ješ‑
stávajícím programovém období
Lednicko-valtický areál 2014–2020 tak má naše MAS k dis‑
tě nikdy neslyšeli. Co tedy vlastně
znamená? Označuje se jím spole‑
pozici bezmála 95 mil. Kč, s nimiž
čenství venkovských obyvatel, neziskových organizací,
podporuje projekty široké škály zaměření. V současnos‑
soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které
ti například investujeme do výstavby učeben odborné
je nezávislé na politickém rozhodování, avšak disponuje
výuky na základních školách v Lednici, Podivíně a Valti‑
nástroji, s jejichž pomocí je možné zlepšovat kvalitu ži‑
cích, s naší finanční podporou je budována cyklostezka
vota v regionu. Cílem je podporovat podnikání, pečovat
na ulici Bratislavské v Břeclavi a brzy bude započata
o krajinu, rozvíjet vzdělávání a sociální programy. Místní
také rekonstrukce chrámu Tří Grácií v srdci Lednicko
akční skupiny tu mají být pro všechny, kteří na venkově
‑valtického areálu. Zkrátka nepřichází ani podnikatelé.
žijí a pracují. Financování provozu je potom zajišťováno
Z našich dotačních výzev již bylo podpořeno několik ze‑
z fondů Evropské unie, národních i krajských dotací.
mědělských podnikatelů, především vinařů, ale na své si
Naše MAS Lednicko‑valtický areál není ojedinělou in‑
přišli rovněž řemeslníci či provozovatelé penzionů.
stitucí, v Česku je těchto společenství na 180. Existence
Činnost MAS ale není pouze o přerozdělování dotací.
místních akčních skupin je založena na pevně daných
Máme vlastní iniciativu, sbíráme podněty od veřejnosti
principech a řídí se jasně stanovenými pravidly. Je tak
a hledáme cesty k jejich realizaci. S vlastními projek‑
třeba určeno, že MAS nesmí působit na území měst
ty podporujeme výsadbu zeleně či zachování krojových
s více než 25 tis. obyvateli, což v našem případě těsně
tradic. Soustavnou podporu poskytujeme školám, jimž
splňuje i centrum regionu – Břeclav. A na jakém území
jsme takovou servisní organizací, pomáháme jim s plá‑
tedy působíme? Jedná se o území měst a obcí Břeclav,
nováním jejich rozvojových aktivit a poskytujeme vzdě‑
Bulhary, Hlohovec, Lednice, Podivín, Přítluky, Rakvice,
lávací semináře pedagogům. A chceme toho dělat ještě
Valtice a Velké Bílovice.
více. I vy se můžete zapojit, jsme otevření všem. Více
K tomu, aby místní akční skupiny mohly rozvoj své‑
informací o nás najdete na webu www.mas‑lva.cz, pod
ho regionu cíleně podporovat, dostávají finanční pro‑
heslem MAS Lednicko‑valtický areál nás pak naleznete
středky, které pak v území dále rozdělují prostřednic‑
také na Facebooku.
Mgr. Lukáš Hlavinka
manažer MAS Lednicko‑valtický areál

KNIHOVNA INFORMUJE
Letošní rok se i v knihovně udál velmi netradičně.
Přišli jsme o téměř všechny plánované akce, ale po ob‑
dobí uzavření jsme mohli dále plnit svoji hlavní funkci
a to půjčování knih a časopisů. Tato neslavná doba přeje
čtení. Je to zábava pro všechny a nepotřebujete k tomu
nikoho, jen sebe a můžete procestovat svět, cestovat
v čase a k tomu se stát kýmkoliv si budete přát. Nevá‑
hejte, kdo jste rádi četli nebo čtete, přijďte si vypůjčit
nějakou novinku nebo ověřenou klasiku. Všechny no‑
vinky (a není jich málo) jsou zveřejněné na facebooku
knihovny, který najdete jako Obecní knihovna Rakvice
a je přístupný všem. Vyměňuji pravidelně i fond, který
zapůjčuje Městská knihovna v Břeclavi, už máme letos
třetí výměnu a doufám, že bude situace příznivá na‑
tolik, že v prosinci se mi podaří vyměnit ještě jednou.
Letos jsem z fondu vyřadila větší množství nečtených
a poškozených knih a časopisů, aby bylo místo na no‑
6

vinky a knihovní fond se trochu „nadechl“. Můžete si
půjčit i nové čísla časopisů Krásný rok, Bydlení, 100+1
zahraničních zajímavostí, Rozmarýna a pro děti máme
Mateřídoušku.
Na příští rok (17.2) byla přeložena beseda s Jiřím
Márou o Africe, určitě vás neošidím ani o moje povídání
o hanáckoslováckém tradičním oděvu. Snad nám bude
přát situace do té míry, že se opět vydáme i na oblíbe‑
nou výpravu za divadelní múzou.
Na závěr bych vám i já chtěla popřát krásné vánoce
a ve všech směrech lepší rok 2021.
Mgr. Blanka Hrabalová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ 566, 691 03 RAKVICE
A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAKVICE
CO NOVÉHO U NÁS VE ŠKOLE?
Vážení občané,
chtěl bych Vás tímto informovat o tom, co se v naší
škole událo ve školním roce 2019/2020 a taky trochu,
co nás čeká.
Na začátku předchozího školního roku jsme započali
s přípravami větších akcí školy jako jsou vánoční trhy,
zpívání v kostele a pochopitelně školní ples. Mimo jiné,
kromě běžné vzdělávací činnosti, proběhla celá řada
menších pravidelných akcí, které pořádáme (pouštění
draků, plavání, různé druhy spolupráce s MŠ i jinými
subjekty atd., více se můžete dozvědět z výroční zprávy,
která je k dispozici na stránkách školy).
Co se týká materiálně technického vybavení školy,
tak se nám společně se zřizovatelem podařilo dokončit
náročnou opravu střechy sportovní haly vč. kompletní
nové výmalby a elektroinstalace školní družiny a před‑
sálí. Plán je dovybavit družinu „skleník“ novým jednot‑
ným nábytkem.
Nákladným projektem bylo pořízení komplet nového
vybavení počítačové učebny 17 ks nových PC, které od‑
povídají současným standardům pro výuku ICT.
Každý rok je také pořízen z rozpočtu obce nový pro‑
jektor vč. pevného PC, aby postupem času každá učeb‑
na disponovala tímto zařízením a byla plnohodnotnou
multifunkční třídou.
Byla vytvořena nová místnost pro setkávání rodičů,
dětí a učitelů, s důrazem na opravdu příjemné a vkusné
prostředí, která slouží rovněž jako kabinet výchovného
poradenství a solidní zázemí pro asistenty pedagoga.
Nejzásadnějším projektem, který se administrativně
již realizuje, je vybudování nové třídy pro mateřskou
školku, která v současné době kapacitně nevyhovuje po‑
čtu žádostí rodičů o umístění dětí. Celá věc bude reali‑
zována zřizovatelem na základě dotačního titulu.
Obecně se zřizovatelem spolupracujeme v této oblas‑
ti na základě předloženého strategického plánu inves‑
tičních akcí na období 2019–2029.
Mimo všechny výše uvedené záležitosti byla velká
část minulého školního roku i současný stav poněkud
7
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nestandardní, co se týká vzdělávání a dalších aktivit
dětí. Žáci nepravidelně docházeli či nedocházeli do ško‑
ly a praktikovala se dnes již povinná distanční výuka.
Byla omezena celá řada zajímavých aktivit a myslím,
že to poznamenalo nejen žáky a učitele, ale také ži‑
vot rodičů a celé společnosti. Fyzická přítomnost žáků
na půdě především základní školy je smyslem výchovy
a vzdělávání. Nemám obavu z toho, že by v životech
dětí chybělo v budoucnu penzum znalostí, ale že jim
především v současné době chybí tolik důležitý osob‑
ní kontakt se spolužáky, učiteli a kamarády. Pokud by
tento trend pokračoval, prohlubovala by se také ztráta

PROSINEC 2020

smyslu pro povinnost, odpovědnost za práci, iniciativa,
motivace a další nezbytné aspekty v životě mladého člo‑
věka, a to bych viděl jako mnohem závažnější. Nehledě
na celospolečenské a ekonomické problémy.
Proto bych chtěl v těchto nelehkých dnech veřejně
poděkovat zřizovateli za ochotu a vstřícnost při zvele‑
bování již tak krásné školy, všem spolupracujícím sou‑
kromým subjektům za další nezištnou pomoc, rodičům
za trpělivost a velký kus práce a všem kolegům za práci
nad rámec svých běžných povinností!
Všem přeji, aby se nám situace vrátila do normálu
a mohli jsme pokračovat v tom, co nás baví a naplňuje.
Petr Florián, ředitel školy

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V 1.TŘÍDĚ
Dne 1. září se uskutečnilo slavnostní zahájení pro
žáky 1. třídy. V tomto školním roce nastoupilo 24 prv‑
ňáčků. Kromě třídní učitelky je ve třídě přivítal i pan
ředitel Mgr. Petr Florián spolu se starostou Radkem
Průdkem a místostarostou Ing. Pavlem Rousem. Ve
škole děti čekal první úkol – představení, nalezení své‑
ho jména, poznávání pohádkových postav. Za odměnu
obdržely dárek od obce, nové učebnice, sešity a překva‑
pení od paní učitelky.
Během měsíce září se děti ihned zapojily do práce,
seznamovaly se s novými povinnostmi pro školáky, kres‑
lily, naučily se společně říkanky i různé hry. Od uzavření
školy se již denně setkáváme on‑line na počítači. Velké
poděkování zde patří rodičům za jejich spolupráci s tříd‑
ní učitelkou.
Všem žákům přeji úspěšný a radostný školní rok, aby
se jim ve škole líbilo i školní povinnosti je bavily.
Třídní učitelka Mgr. Jitka Rampáčková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PRVNÍ DNY VE ŠKOLCE
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
NA EKOCENTRU
VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
15. 9. 2020
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PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
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BRANNÝ DEN
Už po druhé jsme se sešli koncem prázdnin na fotba‑
lovém hřišti, kde se konal branný den, pořádaný Obcí
Rakvice. Počasí nám přálo a dokonce nebyla zrovna
žádná covidová opatření. Byl opět připravený zajímavý
program pro děti a troufám si říct, že i pro dospělé. Tak
jako vloni jsme u nás přivítali vojáky, na čemž má největ‑
ší podíl pan místostarosta Pavel Rous, za což mu děkuji.
Dále se děti mohly podívat do sanitky a vyzkoušet si
různé zdravotnické pomůcky. Zde bych ráda poděkovala
paní doktorce Studýnkové za zprostředkování. A také
zde byli hasiči z Rakvic, kteří ne jenom že umožnili všem
nahlédnout do hasičského auta, ale také si všichni mohli
vyzkoušet hašení a na konec vytvořili hasičskou pěnu,
která byla krásnou tečkou tohoto dne. I hasičům pat‑
ří velké díky. Děkujeme také vinařství Radovan Foukal,
které věnovalo víno pro vojáky. Na závěr bych chtěla
poděkovat pomocníkům – dobrovolníkům. Nebýt jejich

ochoty a pomoci, těžko by se mohl tento branný den
uskutečnit. Jedná se o starostu Radka Průdka, místosta‑
rostu Pavla Rouse, Mirku Klímovou, Jirku Helešice, Soňu
Průdkovou, Lenku Cabalovou, Gábinu Válkovou a Radku
Holečkovou s její dcerou. Už teď se těšíme na příští rok.
Michaela Blažková
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KULTURNÍ KOMISE
Když jsme před rokem plánovali
akce na rok 2020, ani ve snu by nás
nenapadlo, že ze všech naplánova‑
ných akcí budeme moct uskutečnit
pouze dvě – zatím. Byla to Pyžamo‑
vá párty pro děti, která se uskuteč‑
nila ještě před vypuknutím pandemie
coronaviru. O téhle akci jsme psali
v minulém čísle zpravodaje. Potom
vypukla pandemie a nám se pomalu
začalo hroutit vše, co jsme si naplá‑
novali a na co jsme se tak těšili. Jako první jsme museli
zrušit Den matek, potom Den dětí, koncert Voxela, Den
seniorů, Drakiádu s broučky a jak to vypadá nebudeme
moct ani uspořádat Párty s čerty. Doufáme, že se aspoň
nějak upraví příkazy z vlády a setkáme se aspoň na Sil‑
vestra na ohňostroji. Momentálně nedokážeme říct ani
tak ani tak.

I když byl celý tento rok nějaký
divný, nesebralo nám to chuť do další
práce a už teď opět plánujeme akce
na rok 2021. Jelikož se nám letos ne‑
podařilo všechny uskutečnit, budou
v tom samém duchu jako letos. Takže
se můžete opět těšit na Pyžamovou
párty pro děti, Den matek, Den dětí,
koncert, Branný den, Den seniorů,
Drakiádu s broučky, Párty s čerty a Sil‑
vestrovský ohňostroj. Tímto přejeme
hlavně pohodové vánoční svátky. A co si přát do roku
2021? Samozřejmě všem hlavně zdraví, spokojenosti
a ať je ten rok lepší než byl tenhle. Těšíme se na vás na
akcích pořádaných Obcí Rakvice.
Za kulturní komisi Michaela Blažková

13

RAKVICKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2020

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RAKVICE
Letos to bude už 135 let od chvíle, kdy byl v Rakvi‑
cích založen dobrovolný hasičský sbor. První myšlenky
na založení hasičského sboru se objevily už na jaře roku
1885, ale teprve tři následující velké požáry donutily
tehdejší občany k reálným činům. Z uspořádané obecní
sbírky a z doplatku obce byla zakoupena ruční stříkačka.
A již 16. prosince 1885 se konala první schůze hasičské‑
ho sboru v Rakvicích.
Od té doby uběhla spousta času a v našem sboru
se vystřídalo několik generací členů. Sbor zažil úspěš‑
né roky, ale i těžké chvíle, kdy byla jeho činnost velmi
utlumena, nicméně ani dvě světové války nedokázaly
činnost sboru ukončit a pevně věřím, že náš sbor čeká
ještě dlouhá budoucnost.

Činnost sboru
Letošní rok je podivný. Sotva jsme se oklepali z první
vlny pandemie COVID-19, tak nás zastihla druhá vlna.
Ale ani tato nemoc nezastavila naši činnost a stále jsme
připraveni pomáhat ať už jde o požár, technickou po‑
moc nebo něco jiného.
Během léta jsme usilovně pracovali na renovaci sou‑
těžních překážek. Výsledek této práce vypadá velmi
dobře a všem, kteří se na této renovaci podíleli patří
velké díky.
Poslední víkend o prázdninách jsme se člunem vypo‑
máhali na soutěži Slovácká Regata na řece Dyji v Břec‑
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lavi. 30. srpna jste nás mohli
potkat také na Branném dnu
na hřišti v Rakvicích, kde si
děti a dospělí mohli prohléd‑
nout naši techniku a vyzkou‑
šet nějakou tu hasičskou do‑
vednost.
V září odjeli vybraní členové zásahové jednotky na
kurz Obsluhy motorových pil do Jánských Koupelí.
Všichni kurz úspěšně zvládli.
Odpoledne 6. října jsme na hasičské zbrojnici tréno‑
vali vaření guláše na akci Rakvický kotlík. Povedlo se,
to, co jsme si navařili, to jsme také snědli a bylo to
velmi dobré. Bohužel tato soutěž musela být nakonec
odložena.
Přestože letošní rok tomu vůbec nepřeje, rádi bychom
obnovili činnost oddílu mladých hasičů. Naše vlastní ča‑
sové kapacity nám to momentálně nedovolují, takže hle‑
dáme další dob‑
rovolníky z řad
veřejnosti, kteří
by měli zájem po‑
dílet se na vedení
mladých hasičů.
Pokud jsou takoví
dobrovolníci mezi
našimi spoluobča‑
ny, budeme velmi
rádi, když se nám
ozvou (kontakty
najdete na našem
webu) a zapojí se
do naší činnosti.
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Rakvičtí hasiči jsou stále připrave‑
ni jít pomáhat potřebným. Ale jak je
vidět, každá pomocná ruka se stále
hodí, proto pokud máte alespoň ma‑
lou chuť se zapojit do našich činností,
neváhejte a přijďte mezi nás. Aktu‑
ální informace o našem sboru dob‑
rovolných hasičů a jeho činnosti mů‑
žete také najít na našich webových
a facebookových stránkách:
• www.sdhrakvice.cz
• www.facebook.com/SDHRakvice
Za Sbor Dobrovolných Hasičů Rakvice
napsal Ing. Jakub Cabal

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ RAKVICE
Vážení spoluobčané, pomalu se blíží konec roku
a je na místě se trochu poohlédnout a vyhodnotit, co
se nám v roce 2020 podařilo, co ne, a co jsme případ‑
ně mohli udělat lépe. Čím začít. Určitě tím, že letoš‑
ní rok je výjimečný. Bohužel spíše v tom negativním
slova smyslu. Nad vším ční stín probíhající pandemie,
která všudypřítomně ohrožuje naše zdraví a omezu‑
je naše životy. Činnosti mysliveckého spolku a jeho
členů nevyjímaje. Ale co je omezení jedné volnoča‑
sové aktivity oproti přítomnosti viru a hlavně jeho
možných dopadů na zdraví celé společnosti… Přesto
(a i tak trochu viru navzdory) jedeme dál. Důležité
je zůstat pozitivní (tím myslím, kladně naladěn ).
Přes všechny uvedené potíže se nám i letos poda‑
řilo uspořádat tradiční akce pořádané MS Rakvice,

Díky sponzorům je vždy o co soutěžit

tedy střelecké závo‑
dy a mysliveckou noc.
Myslivecká noc pro‑
běhla v obvyklém ter‑
mínu, střelecké závody
musely být kvůli první vlně viru přesunuty na srpen.
Termín nebyl úplně vhodný, v daném období se po‑
řádalo více podobných střeleckých soutěží, ale i tak
nám větší část tradičních účastníků zachovala věrnost
a i přes technické potíže, které se vyskytly v samot‑
ném závěru soutěže, můžeme akci vyhodnotit jako
zdařilou. V kategorii jednotlivců zvítězil Kadlec Jan,
v kategorii družstev zvítězilo družstvo, jehož členy
byli pánové: Zubař Ondřej, Zugar Pavel a Lavrenčík
Emil. Při této příležitosti bych také rád poděkoval

Střelecké závody přilákají i diváky z řad veřejnosti
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Poslední zrno z pole, první do zásypu

vinařství Pavel Binder, vinařství Švásta a Kadlec, vi‑
nařství Pfeffer, vinařství Tomáš Nečas a vinařství
Švarc & Bílek, kteří přispěli hodnotnými cenami pro
úspěšné střelce.
Činností, kterým se naše MS v průběhu roku věno‑
valo, bylo samozřejmě mnohem více. V rámci brigád
se nám například podařilo vybudovat dvě nové kaza‑
telny a samozřejmostí je neustálá kontrola a opra‑

Myslivecká zařízení jsou součástí krajiny,
měla by podle toho vypadat
16

Postrach vinařů - když přes hejno
špačků nejde vidět obloha

vy stávajících zařízení. Novinkou, kterou jsme chtě‑
li letos přispět ke snížení škod způsobených zvěří
(a v příštím roce také na zvěři, například v průběhu
sečení vojtěšky) bylo pořízení akustických a vizuál‑
ních plašičů, které jsme po dohodě s vinaři rozmístili
v nejvíce ohrožených viničních oblastech. Rád bych
na tomto místě také vyzvednul pomoc členů našeho
MS při hlídání špačků po dohodě s vinařským spol‑
kem. V součtu se jednalo o cca 300 hodin, které naši
členové strávili při hlídání vinic v průběhu vinobraní.
A to v tratích Koziperk, Kopce a spodní část Trkman‑
ska. Střelivo použité při hlídání bylo částečně hrazeno
vinařským spolkem, částečně členové vyžívali vlastní.
Do konce roku nás toho čeká ještě docela dost.
Dokončení lovu holé srnčí zvěře v rámci navýšeného
plánu odlovu, uskutečnění (pevně doufám) několi‑
ka honů na drobnou zvěř (minimálně hony na zajíce
ve viničních tratích (samozřejmě pouze dle platných
předpisů v rámci krizového stavu). Nedílnou součástí
práce MS je péče o zvěř v průběhu zimních měsíců.
Dostatek krmení je již zajištěn, část zvěře bude urči‑
tě využívat zvěřní políčka, která se nám opět úspěšně
podařilo realizovat. Políčka jsou částečně financována
z dotačních titulů. Letos byla kontrolována krajským
úřadem a stav byl shledán bez výhrad. Dokonce jsme
byli i pochváleni…
Závěrem bych rád poděkoval všem členům našeho
MS, kteří se podíleli na celoroční práci v rámci na‑
šeho spolku, všem spřáteleným osobám, které nám
jakýmkoliv způsobem pomáhali při našich činnostech
a hlavně bych chtěl při této příležitosti všem popřát
pevné zdraví, poklidné svátky vánoční a vše nejlepší
do nového roku…
Ing. Radek Švarc
Předseda MS Rakvice
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SPOLEK VINAŘI Z RAKVIC
LETNÍ SLUŽBY

OTEVŘENÉ SKLEPY V SRPNU
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PLÁN AKCÍ SPOLKU VINAŘI Z RAKVIC 2021
27. 3. 2021 Tradiční výstava vín
v sále sokolovny v sobotu 27. 3. 2021 od 13 hod. K ochutnání budou stovky vzorků
od místních i okolních vinařů a vinařských firem. Zahraje cimbálová muzika.
Adresa sokolovny: Náměstí 146, GPS 48.8586203N, 16.8106197E, Koštné 300 Kč
Výdej láhví a příjem vzorků vín proběhne ve „VINOTÉCE“ pod sokolovnou
od pondělí 8. 3. 2021 do pátku 12. 3. 2021 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 19. 3. 2021 od 17.00 hod. v sále sokolovny

24. 4. 2021 Den otevřených sklepů - za vínem do Rakvic
Přijďte se i Vy přesvědčit v sobotu 24. dubna 2021 od 11:00 - 19.00 hodin
a strávit příjemný den s místními vinaři. 15. ročník
Vstupenky se prodávají až v den akce od 9.30 hod v pokladně sokolovny. Sklepné 1000 Kč
Adresa sokolovny: Náměstí 146, GPS 48.8586203N, 16.8106197E

10. 7. 2021 S Túfarankú při víně - za vínem do Rakvic
Spolek Vinaři z Rakvic, srdečně zve všechny příznivce a milovníky vína a dechové hudby do vinařské obce Rakvice
na akci S Túfaranků při víně. Nebudeme Vás vodit po místních vinných sklepech, ale pozvolna u skleničky dobrého
vína a poslechu dechových hudeb „TÚFARANKFEST“ bude prezentace vinařů a jejich vín přímo pod májů.
Přijďte se uvolnit od každodenního stresu v sobotu 10. července 2021 od 16:00 – 21.00 hodin
a strávit příjemné odpoledne s místními vinaři.

06-09/2021 Za vínem do Rakvic
V letním období od 1. června do 3. října můžete osobně navštívit vinaře z Rakvic a ochutnat moravská vína.
Otevírací doba je pondělí až sobota 17.00 - 21.00 hod. a neděle 10.00 -12.00 hod., v jiný termín po dohodě.
Cena degustace vín je u vinařů jednotná a budete mít možnost degustovat 6 druhů vín za 150 Kč na osobu.
Více informací a rozpisy služeb otevřených vinných sklepů naleznete na našich webových stránkách a na informač‑
ních cedulích v obci.

13. 11. 2021 Svatomartinský den otevř. sklepů - za vínem do Rakvic
Přijďte se i Vy přesvědčit v sobotu 13. listopadu 2021 od 11:00 - 19.00 hod. a strávit příjemný podzimní den
s místními vinaři.
Vstupenky se prodávají až v den akce od 9.30 hod v pokladně sokolovny. Sklepné 1000 Kč
Adresa sokolovny: Náměstí 146, GPS 48.8586203N, 16.8106197E
kontakt: Vladimír Minařík, 602450053, vinarizrakvic@seznam.cz, www.vinari‑rakvice.cz
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VINAŘSKÉ PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Mysliveckému sdruženi Rakvice za aktivní přístup k ochra‑
ně vinic proti okusu zvěří a zejména ochraně proti náletům špačků, kdy
dobrovolníci z řad myslivců drželi po dva měsíce služby přímo ve vinicích.
Věříme, že tato nově vzniklá spolupráce mezi vinaři a myslivci vydrží i do
dalších let a bude prospěšná širokému okolí.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na provozu plynových děl a také
všem, kteří řádně uhradili poplatky za tuto službu.
Obci děkujeme za zajištění kontejnerů na mláto.
Všem vinařům a spoluobčanům přejeme příjemné prožití vánočních
svátků, klid a spokojenost v kruhu blízkých a do nového roku 2021 pev‑
né zdraví a elán do další činnosti.
výbor spolku Vinaři z Rakvic

SVĚT JE KRÁSNÝ
Když se jarní slunko vyhoupne z mraků
a posílá na zem svoje paprsky.
Když se přiblíží doba pouštění papírových draků.
Když na květech, jako perly, zatřpytí se kapičky.
Nebo když vykvetou první květy – kočičky.
Jen malíř umí tu krásu namalovat,
jak umí slunce přírodě učarovat.
Mám ráda přírodu v celé své kráse.
I zimu, kdy bílý sníh chce všechno schovat.
Je to jak líbezný sen co zdá se.
Když večerní oblohu jasný měsíc rozzáří
a kolem se roztančí hvězd tisíce.
Když milenci se tichou nocí prochází
a odevzdávají si svá srdce.
Chtěla bych vám toho povědět více.
Třeba, jak krásné je poslouchat ptačí trylky
nebo vonět v lese líbeznou vůni konvalinky.
Poslouchat jak malé dítě neustále ptá se.
Hledá vždy odpověď u maminky.
Je to jak líbezný sen co zdá se.
Průdková Miroslava
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NASTALY NÁM SMUTNÉ ČASY….
Název jedné z verbuňkových písní by se dal pou‑
žít na letošní stav, kdy nebylo možné na jaře a nyní
i na podzim pořádat žádné kulturní, společenské
ani sportovní akce. A nebyly ani hody – což asi ješ‑
tě nikdo ze žijících Rakvičáků nezažil. Vždyť i v ob‑
dobí války se, podle vyprávění mé matky, „chodilo
tancovat do stodol“. V létě, po částečném uvol‑
nění, se něco přeci jenom uskutečnilo. V sobotu
22. srpna, za krásného počasí dopoledne, jsme na‑
chystali na dvoře Sokolovny posezení pro očekáva‑
né návštěvníky, pro pozvané mužské sbory, „búdu“
pro muzikanty, Myslivnu pro občerstvení, chladící
box s víny rakvických vinařů a těšili jsme se, že
když nemohlo být Předhodové zpívání, bude aspoň
Po hodové zpívání a že bude i pohodové. Odpole‑
dne už nás optimismus a pohoda z pěkného počasí
pomalu začaly přecházet a rychle jsme nachysta‑
li i sál. Cimbálová muzika Guráš z Velkých Bílovic
s primášem Janem Omastou už měla nachystané
své nástroje, když se spustil vydatný déšť, který asi
odradil mnohé, kteří by tuto akci (snad) navštívili.
Tak nakonec v sále měli vystupující „přesilovku“ –
bylo jich víc než návštěvníků. A kdo tedy v progra‑
mu vystoupil? Na úvod to byl Rachlap – Rakvičtí
chlapi, které vystřídala děvčata z Raženek (i na nich
se podepsala špatná doba, tak zazpívaly jen sestry
Karolína Šikulová a Dominika Skrývalová). Dále se
představil Mužácký sbor Kostice – Tvrdonice, Mu‑
žácký sbor Lanštorfčané a Starobřeclavský mužácký
sbor. Mezi každým sborem pobavil přítomné svým
humorem a historkami Franta Uher z Lanžhota.
Celým programem provázela v krásném kobylském
kroji a v rakvickém dialektu paní Blanka Hrabalo‑
vá. Kdyby už nic, tak určitě závěrečná píseň Zpívali
mužáci v podání všech sborů, stála za účast. 48
mužských a 2 ženské hlasy rozezněly sál takovým
způsobem, že někteří návštěvníci stěží skrývali do‑
jetí. Po skončení zpívání pak k tanci i poslechu za‑
hrála dechová hudba Cyrilka.
Celá akce byla uspořádána ve spolupráci s obcí
Rakvice, vína poskytli rakvičtí vinaři, občerstvení
pak Réva Rakvice. Za jejich podporu jim moc děku‑
jeme. A děkujeme všem, kteří se na pořádání této
akce podíleli. Věřím, že v příštím roce bude situace
daleko lepší a že místo „smutného“ verbuňku si za‑
zpíváme něco veselejšího – třeba „Veselo muziko,
veselo mě hrajte“…
Za RACHLAP Lubor Skrýval
20

RAKVICKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2020

VLNY ZRÁDNÉ DYJE
Letošní rok je, pro většinu z nás, nelehkou výzvou,
jak se bránit vzniklé epidemiologické situaci. Napříč vše‑
mi obory došlo k velkým změnám. Změny se dotkly ne‑
jenom zaměstnání, podnikání či každodenní rutiny, ale
také folklóru a veřejných akcí, které pořádají nejrůznější
sdružení, spolky, úřady měst a obcí, dobrovolníci nebo
nadšenci. Prakticky všem, kdo nějak přispíval ke kultuře
či zábavě byl z velké míry takříkajíc „zatnut tipec“.
Jsem tedy rád, že když není zcela otevřena cesta ke
kultuře, můžeme kulturu (alespoň tu naši moravskou)
pustit k vám prostřednictvím nové nahrávky Malé slo‑
vácké dechové hudby Cyrilka. Nové CD vzniklo v prů‑
běhu měsíce května, ale vlivem událostí minulých, jde
do finiše teprve v těchto dnech. Nahrávka je opatřena
známými i méně známými skladbami z říše dechovky,
dále pak polkou a valčíkem, jež jsou úplnými novinka‑
mi a byly nahrány poprvé. Autory těchto skladeb jsou
sólisté Cyrilky manželé Prajkovi z Lanžhota v aranžmá
Lukáše Prajky. Jako malou poctu vnímám uvedení třech
skladeb z pera Jožky Konečného, který se nedávno ode‑
bral do muzikantského nebe a který Cyrilku vždy pod‑
poroval, jak vlídným slovem, tak notovým materiálem.
K poslechu je též valčík „Naposledy koně vrané“ který je
jistě známý všem posluchačům dechovky. Není však již
tolik známá 4 sloka, kterou Jožulka Uher napsal, ale na
jejím podání netrval. Proto jsme se rozhodli, že 4 sloku
uvedeme v život, aby se tato smutná balada dostala
k posluchačům v plném znění.

Vlny zrádné Dyje – tak je nadepsáno CD, a tak se
jmenuje bonusová píseň od autorů Františka Blahníka
a Františka Poupě.
Již drahnou dobu jsem si přál nahrát tuto píseň v po‑
dání rakvické kapely, ale zejména v interpretaci zpěváků
a zpěvaček, kteří mají k písni vztah osobní. Vše se poda‑
řilo a to především zásluhou všech zpěváků a zpěvaček,
kteří k úkolu, natočit ryze rakvickou píseň, přistoupili
s velkým nadšením a obrovskou zodpovědností. Podě‑
kování patří Hance Bílkové, Renatě Jedličkové, Karolíně
Šikulové, Lubomíru Skrývalovi, kterým při tragédii za‑
hynuli jejich předkové a každá vzpomínka na tuto ne‑
šťastnou událost je pro ně velmi osobní. Dále pak velký
dík patří Františku Binderovi, Janu Bílkovi, Martinu Ha‑
ladymu, Martině Prajkové, Marku Prajkovi a Františku
Uhrovi, kteří společně s výše jmenovanými doplnili hlasy
sborů.
Chci věřit, že natočená píseň bude důstojné uctění
památky rakvické tragédie na řece Dyji.
Nové CD bude k dispozici (pravděpodobně) před vá‑
nočními svátky. K zakoupení bude buď na OÚ Rakvice
nebo na telefonu 728 780 636.
S přáním příjemného poslechu a lepších dní,
Miloš Šikula, Malá slovácká dechová hudba Cyrilka
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CO BUDE S DOSPĚLÝM FOTBALEM?
Odhlašování mužstev ze soutěží nebo dokonce z fot‑
balové mapy. To je realita poslední doby. Bohužel sem
patříme i my. Postupně může končit asi víc muž‑
stev, protože vidíme kolem sebe nedostatek hráčů
a nevalný zájem především mezi mladými. Týden
před sezónou jsme byli nuceni učinit jedno z nej‑
složitějších a nejsmutnějších rozhodnutí, ukon‑
čení působení „A“ mužstva dospělých v I.A.
třídě Jihomoravského kraje. Důvod vypadá
jednoduše: Nedostatečný počet fotbalis‑
tů v kádru, kteří by tuto soutěž mohli
a chtěli hrát. Ano, hráči apelovali v prů‑
běhu jara na nízký počet hráčů v „A“
mužstvu, i a na odchod dlouholeté opory
v brance (i když tam by dostával příleži‑
tost mladý odchovanec), ale jak víme,
fotbalová jarní část soutěže byla zru‑
šena, vládou byl vydán zákaz sportování
a byla zavřena veškerá sportoviště z důvodu
Covidu 19. Až v průběhu června se vracel spor‑
tovní život do normálu. A během tohoto období, hlavně
pak v měsících červenec a srpen členové výboru oslovili
několik hráčů z regionu s nabídkou posílit naše muž‑
stvo. Bohužel to nedopadlo a to buď z důvodů ne dob‑
ré komunikace z naší strany, nedotažení přestupů do
konce, finančních a v neposlední řadě pesimistické at‑
mosféry uvnitř mužstva (sociální sítě, reakce při trénin‑
ku – ne tréninku). Hledali jsme další možnost, jak řešit
situaci. Vzhledem k tomu, že v současnosti máme „B“
mužstvo hrající IV. třídu OFS Břeclav, oslovili jsme hrá‑
če z tohoto kádru o doplnění či k výpomoci „A“ týmu.
Tento krok jsme učinili také s vědomím, že pro mladé
hráče to může být výzva a mužstvo bude v nastávající
sezóně dobře reprezentovat jako vždy rakvický fotbal.
Tato myšlenka bohužel nedopadla, jak bychom si přá‑
li. Hráčům „B“ mužstva se do toho nechtělo, víceméně
z výkonnostních důvodů a hráči „A“ mužstva to nebrali
jako adekvátní doplnění kádru.
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Co tedy opravdu bylo za odchodem hráčů z „A“ muž‑
stva? To vědí nejlépe jen oni sami. Neschopnost
funkcionářů? Nebo snad je pro ně pohodlnější
přijmout nabídky z okolních mužstev a hrát nižší
soutěž, někdy i za zajímavou finanční odměnu?
Na to si už musí odpovědět každý sám.
A co bude s dospělým fotbalem? Věří‑
me v rozum a slib hráčů, kteří když
odcházeli, tak slíbili, že fotbal,
jakožto sport číslo jedna u nás
v Rakvicích, se vrátí tam, kde
si vydobyl za ta léta svoje místo
a právě tito hráči nám budou opět
v tomto nápomocni. Mladí hráči
„B“ týmu budou trénovat a hrát
tak, aby se do budoucna stali kon‑
kurenceschopnými a zapojí se do „A“
týmu.
Závěrem musíme konstatovat, že je nám
nesmírně líto, že to takto dopadlo. Fotbal hrají
hráči a my jsme ti, co jim vytváří určitý servis k činnos‑
ti. Někdy se to daří lépe, někdy hůře a to by se mělo
v každé situaci respektovat. Vždy jsme se snažili, aby
podmínky k činnosti byly standardní a ani ve snu by nás
nenapadlo, že budeme nuceni udělat takový radikální
krok. Úplně nejvíce je nám líto našich fanoušků a divá‑
ků, kteří chodili a bavili se fotbalem, co kluci hráli. Za to
se všem moc omlouváme.
Všichni v klubu reprezentujeme tuto obec, která
podporuje fotbal, sport jako takový, hráči navíc svoje
jméno a pověst. Každý týden bojujeme na fotbalovém
trávníku proti jiným klubům z různých obcí, proto válku
sami sobě vyhlašovat nehodláme.
V Rakvicích 20. 10. 2020 Výbor SK Rakvice 1932
zastoupený předsedou Luďkem Zlámalem.
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STOLNÍ TENIS
Oddíl stolního tenisu měl po skončení soutěžního
ročníku 2019/20 3 mužstva dospělých a 1 mužstvo do‑
rostenecké. Mužstva skončila s těmito výsledky:
A mužstvo – hrající čtvrtým rokem krajský přebor
2. třídy, skončilo na 5. místě tabulky s bilancí 8 výher,
2 remíz a 8 porážek. Oproti minulému ročníku, kdy
jsme se umístili na 6. místě tabulky, se jedná o nejlepší
umístění za čtyřleté působení v krajské soutěži. Po po‑
lovině soutěží jsme byli na 2. místě tabulky, kdy jsme
podlehli pouze celkovému vítězi krajského přeboru So‑
kolu Lanžhot B (v sestavě hráči, hrající před dvěma lety
3. ligu a divizi) a remizovali s celkovým druhým muž‑
stvem SKST Hodonín (v sestavě hráčka hrající extraligu
žen), ale ve druhé polovině soutěží postihlo souběžně
celkem 3 hráče zranění, což mělo za následek, že jsme
ve druhé polovině soutěží všechny zápasy prohráli. Po‑
zitivně hodnotíme skutečnost, že si tuhle soutěž, která
je velmi specifická, mohli vyzkoušet i hráči, hrající své
zápasy v nižších soutěžích. V právě probíhajícím ročníku
2020/21 se průběžně nacházíme na 5. místě tabulky,
přičemž došlo nově i k přerozdělení skupin (Strážnice B,
Otnice A, Práce A, Sokol Hodonín A, Lednice B, Sokol
Znojmo‑Únanov, Řeznovice C, Silůvky C, Velešovice A,
Mikulov B, Rakvice A). Nejlepším hráčem mužstva byl

Anth Zdeněk s bilancí 34 vý‑
her a 7 porážek.
B mužstvo – hrající okres‑
ní soutěž 2. třídy skončilo po
základní soutěži na 3. místě
tabulky s bilancí 13 výher a 6
porážek. Po minulém ročníku, kdy mužstvo skončilo na
6. místě se jedná o výrazný posun, což bylo umocně‑
no faktem, že jsme mohli využít 1 hráče ze soupisky
A mužstva. V právě probíhajícím ročníku 2020/21 se
nacházíme na průběžném 1 – 3. místě tabulky s bilancí
2 výher. Nejlepším hráčem mužstva byl Valoušek Franti‑
šek s bilancí 49 výher a 5 porážek.
C mužstvo – hrající okresní soutěž 3. třídy skončilo
na 10. místě tabulky s bilancí 5 výher, 1 remízy a 15 po‑
rážek. Cílem zprvu byla nerealistická myšlenka záchrany
v soutěži, ale hlavně v druhé polovině soutěže, kdy po‑
razilo družstva SK Zaječí B a MSK Břeclav A, si mohlo
mužstvo oddychnout a opět hrát tuhle soutěž. V právě
probíhajícím ročníku 2020/21 se nacházíme na průběž‑
ném 4 – 8. místě tabulky s bilancí 1 výhry. Nejlepším
hráčem mužstva byl Průdek Filip s bilancí 31 výher
a 10 porážek.
Dorost – v dorostenecké soutěži skončilo mužstvo na
9. místě tabulky, s bilancí 2 výher, 1 remízy a 15 porá‑
žek. V dorostu došlo k velké obměně hráčů, kdy minu‑
lou sezonu skončili 3 hráči (dva hráči z důvodu dovršení
plnoletosti). Novinkou je, že k mistrovským zápasům
nastupovalo 5 nových mládežníků, jejichž věk je pře‑
vážně 11 let. V právě probíhajícím ročníku 2020/21 se
průběžně nachází na 2 – 7. místě tabulky s bilancí 1 vý‑
hry a 1 porážky. Touto cestou jim přejeme, aby při stol‑
ním tenisu rozvíjeli svoje sportovní dovednosti, neboť
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hlavním cílem není výhra, ale radost ze hry, okořeněné
aktivní cestou se věnovat jakémukoliv sportu.
5. září se uskutečnil 6. ročník turnaje El presidento
cup ve čtyřhrách za účasti 54 hráčů z Břeclavska, Hodo‑
nínska a Brněnska, včetně 10 předsedů oddílů. Vítězem
se stal pár Baláž Branislav – Darmovzal Zdeněk (Lan‑
žhot), na 2. místě byl Ilčík Ondřej – Měděrič Zdeněk
(Dubňany – Hodonín), na 3. místě pár Koníček Marek –
Wirth Imrich (Lanžhot). Turnaje se měli ještě zúčastnit
3 páry z Malenovic, ale vzhledem k epidemiologické si‑
tuaci jim oddíl nedoporučil se aktivně připojit.
Tuto cestou oddíl stolního tenisu děkuje za sponzor‑
ské dary, spojené s ochotou a vstřícností. Poděkování
patří: Obci Rakvice, Pohostinství u Průdků, Vinařství
Libor Průdek, Vinařství Viktor Foukal, Vinařství Vajbar
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a Makuch, Vinařství Radovan Foukal, Vinařství Tomáš
Nečas, Vinařství Gréger, Vinařství Vinopa – Veselý
Martin, Vinařství Pfeffer, Vinařství Dominik Straka, Vi‑
nařství Švarc a Bílek, Vinařství Radek Vajbar, Vinařství
Rostislav Straka, Vinařství Zdeněk Janoušek, Vinařství
Réva Rakvice, Vinařství Vladimír Minařík, Vinařství Voj‑
těch Zlámal, Vinařství Luděk Kaňa (Přítluky), Vinařství
Dalibor Osička (Velké Bílovice), Vinařství Petr Konečný
(Velké Bílovice), Vinařství Josef Vajbar (Velké Bílovice),
Daliborovi Průdkovi, Zdeňku Hochmanovi a Kamilovi
Sedlákovi.
Vzdáváme čest našemu bývalému hráči panu M. Filíp‑
kovi, který nás v těchto dnech navždy opustil.
Vítězslav Vala – předseda oddílu

O DVOU ŠVAGRECH,
Z NICHŽ JEDEN JMĚNÍM BOHATŠÍ, AVŠAK O KOUSEK PRSTU CHUDŠÍ
Jakub Foukal a František Hrdina jsou švagři a zámožní
rolníci v Rakvicích. Již dávno ale žijí spolu v řevnivosti a ne‑
svornosti, což má původ v tom, že manželka Hrdinova,
která je sestrou Foukalovou, obdržela prý menší dědictví
než její bratr. Nicméně František Hrdina rád se tím chlubí,
že on je bohatší, než Foukal, jenž ostatně sám u soudu
tázán, své jmění na 50 000 zlatých udal.
Tak se i stalo 6. května, když František Hrdina a Jakub
Foukal v hostinci Cyrila Štorka v Rakvicích s jinými hosty
byli přítomni; hádka mezi oběma švagry se strhla, o tom
kdo je bohatší? Hrdina se chlubil, že on je bohatší a že
Foukal bude jednou rád, když mu onen v obecním výboru
dá hlas, aby se mohl stát obecním hotařem. Na to Foukal
a přítomná jeho manželka odvětili, že třebas jsou Hrdino‑
vé bohatší, ale oni Foukalové že své dceři dali slušné věno,
kdežto zeť Hrdinův svou ženu honí a domů posílá, protože
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žádného věna dosud neobdržela. V hádce šťouchla Fouka‑
lová Hrdinovou, načež zase Hrdina tak rázně do Foukalové
šťouchl, že tato ženština objemného těla na zem upadla
a přitom se obnažila, takže celá společnost v hlasitý smích
vypukla. Mezi tím co Foukal své upadlé polovici na nohy
pomáhal, což se mu teprve pomocí jiných podařilo, odchá‑
zel Hrdina stranou; za ním pak šel rozzlobený Foukal, jenž
holí naň se hnal, avšak nikoli Hrdinu, jenž uhnul, nýbrž
uhodil do akátového stromu. Tu Hrdina, muž obrovského
těla, oběma rukama Foukala uchopil a mrštil jím o zem,
pak se na něj vrhnul a nejprve jeho vlasy, a když těch, anž‑
to Foukal je plešatý, málo našel, počal rvát silný Foukalův
vous. Foukal volal třikrát o pomoc, načež přiskočil Karel
Opršal a Foukala z Hrdinovy náruče násilně osvobodil.
Když bylo po celé pračce, ukázalo se, že Hrdinovi přední
část ukazovacího prstu na levé ruce schází, následkem če‑
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Zápis kronikářky
hož Hrdina se musil podrobiti přes
20 dní lékařskému ošetřování. Dle
o Františku Hrdinovi
lékařského dobrozdání tvoří ono
ukousnutí části prstu těžké poško‑
Nástupcem a dědicem celého
zení na těle, aniž by ale mělo vliv
půllánu č. 93 se stal v r. 1852 Fran‑
na vykonávání rolnických prací.
tišek Hrdina. Byl 3× ženatý, s první
František Hrdina podal nyní
ženou Marií, rozenou Nečasovou
žalobu proti Jakubu Foukalovi
měl syna Václava. Druhá žena Ka‑
pro ukousnutí prstu a proti Karlu
teřina byla sestrou prvé manželky.
Opršalovi, jenž ho prý, když Fouka‑
Měli spolu 5 dětí: Františku, prov‑
la od něho odtrhoval, dávil a v tvá‑
daná do Bílovic, Mariánu, Ludmi‑
ři poškrábal. Státní zastupitelstvo,
lu (provdaná Švástová do č. 24),
žalovalo pouze Jakuba Foukala pro
Terezii (provdaná do V. Pavlovic)
zločin těžkého poškození na těle.
a Matěje č. 96. Třetí ženou Fran‑
Jakub Foukal vypravoval příběh,
tiška Hrdiny byla Františka, rozená
jak již bylo uvedeno, připouští, že
Hajdová, říkali jí „panička“ – nosila
když od Hrdiny byl rván a škrcen,
dlouhé sukně. Děti už spolu nemě‑
jej snad do prstu, jenž mu Hrdina
li. František Hrdina zemřel r. 1908
František
Hrdina,
měl
přízvisko
do úst strčil, kousl, nikoli ale úmy‑
a třetí žena zemřela r. 1919. Fran‑
„Maran“, žil v letech 1829-1908
slně, nýbrž nevědomky v ohromné
tišek Hrdina byl podnikavý člověk,
své bolesti.
v roce 1866 koupil polovinu č. 96, kde usadil syna Matěje.
František Hrdina tvrdí, že Jakub Foukal jej za prst chytl,
Půllán č. 106 koupil v r. 1877 a tam usadil syna Václava.
do úst ho vzal a ukousl; žádá za bolestné, za léčení a za
V r. 1866 mu shořela stodola, právě po žních, plná obi‑
neschopnost k práci okolo 800 zlatých náhrady.
lí. Měl s koupí mnoho starostí, tenkrát nebylo záložen,
Řada svědků vyslýchaných líčí průběh celého výstupu,
kdo potřeboval peněz, obracel se na židy, teprve vojna
aniž by o kousnutí do prstu mohli podat zprávu, anžto
v r. 1866 mu v peněžní tísni pomohla.
tenkrát již byla tma.
(Suchyňová, Doplňky k Dějinám Rakvic, dům č. 93)
Rakvický starosta pan Josef Hajda ale vypravuje, že dru‑
Poznámka: František Hrdina byl dědečkem kronikářky
hý den po oné rvačce potkal Františka Hrdinu, jenž mu
Františky Suchyňové, rozené Švástové.
vypravoval se smíchy celou hádku a jak Foukala za vousy
tahal, při čemž mu jeho prst do úst vklouzl, v tom prý cítil
Zápis kronikářky o Jakubu Foukalovi
bolest, a kdyby prý Opršal nebyl od něho Foukala oderval,
že by ho byl zardousil. Tuto řeč Hrdinovu, kterou tento za‑
Jakub Foukal měl ženu z Podivína Kateřinu Hřebačko‑
pírá, slyšel též Josef Horáček, jenž asi 10 kroků stál opodál
vou. Měli děti: Mariánu provdanou Horáčkovou, Veroniku
rozmlouvajících.
provdanou za Jakuba Rozsypala č. 85, Matyldu, neprovdala
Soudní lékaři páni doktoři Zeusa a Herzl uznali poranění
se, syny Františka a Josefa. Jakub Foukal byl majitelem 7
za těžké, připustili ale, že se mohlo stát bez úmyslu pohy‑
čtvrtlánů. Měl na tehdejší dobu i hospodářské stroje, na‑
bem tzv. reflexním.
příklad první žací stroj aj. Dům č. 102 dědil syn František.
Po ukončeném přelíčení zůstal státní zástupce při ob‑
(Suchyňová, Doplňky k Dějinám Rakvic, dům č. 102)
žalobě, zástupce poškozeného likvidoval náhrady a útraty.
Zástupce Foukalův doktor Kusý pak vylíčil v delší řeči všecky
odpory ve výpovědích Hrdinových a opíraje se na průběh
věci dosvědčený věrohodnými svědky a na lékařské dob‑
rozdání dokazoval, že ukousl‑li Foukal prst Hrdinův, činil
tak v instinktivní sebeobraně bez zlého úmyslu a vědomí.
Soud se přidal k důvodům obhájcovým a uznal Jakuba
Foukala nevinným zločinem poškození na těle a odkázal
Františka Hrdinu se svými nároky na pořad civilního práva.
(Moravská Orlice, 27. července 1882)
Úvodní část novinového článku z 27. 7. 1882
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KRONIKA BSP KRAVÍNU PŘI JZD RAKVICE „RUDÝ ŘÍJEN“
Brigáda socialistické práce (zkratka BSP, lidově někdy
přezdívaná Br‑Soc‑Prc) byla formou socialistického sou‑
těžení a socialistické pracovní iniciativy v době komu‑
nistického Československa. Myšlenka vzniku BSP přišla
ze SSSR, kde v roce 1958 vznikl první pracovní kolektiv
soutěžící o titul Brigáda komunistické práce. V ČSSR se
soutěžení plně rozvinulo až za Husákovy „normalizace“.
V r. 1984 bylo v tomto hnutí zapojeno na 200 000 ko‑
lektivů, ve kterých působilo přes 2,7 milionu pracujících,
především dělníků. Hodnocení bylo většinou formální,
brigády soutěžily nejdříve o bronzový pak stříbrný a zla‑
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tý odznak. Vše probíhalo formou drobných výhod pro
členy brigád. Někdy vyšším ohodnocováním, jindy lepší
možností využívat rekreační objekty podniku.
(https://cs.wikipedia)
Tato brigáda byla založena již v r. 1977. V rakvic‑
kém JZD Rudý Říjen jich bylo založeno přes 20! Kroniku
k nafocení zapůjčila p. Blažena Vajbarová v roce 2010.
Miroslav Vajbar 2020
Autor kreseb (v letech 1984-1985): Rostislav Vajbar ml.
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ZÁJEZD NA ČAPÍ HNÍZDO
„Žijme život beze strachu,
postavme se všem překážkám
a vězme, že jsme schopni je překonat.“
Dlouho jsme se spolu nemohli sejít, a proto bylo se‑
tkání 3. 9. 2020 mnohem srdečnější. Ráno jsme čekali
na stanovištích a vyhlíželi autobus, který
nás odvážel na letošní první zájezd, za po‑
znáním a krásami naší krásné země.
V letošní koronakrizové situaci jsme si
myslili, že nám to ani nevyjde. Jeli jsme
daleko, až k Benešovu a ještě kousek dál.
Rozhodli jsme se, že se totiž podíváme na
tolik mediálně diskutované „Čapí hnízdo.“
Cesta nám ubíhala rychle, plynule přesto že
se dálnice opravovala a mnohdy jsme jeli
jen jedním pruhem.
Na místě samém nás čekala mladá sleč‑
na, která nás celým areálem provázela a pří‑
jemným a poutavým hlasem nás seznamo‑

vala se všemi aktivitami, který tento areál má a z čeho
bylo vše vybudované.
Prošli jsme si malou zoologickou zahradou hendike‑
povaných zvířat a ptáků. Žijí si tam v krásném, peč‑
livě udržovaném prostředí. Koníci měli široký výběh
a prostorné, čisté stáje. Areál zpříjemnil také pečlivě
udržovaný rybník, za kterým bylo vidět golfové hřiště.

Farma Čapí hnízdo, foto wikipedie
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V prostorné restauraci jsme dostali oběd a pak jsme se
prošli kolem celé rekreační části areálu, kde nechybělo
posezení, bazén a možnosti sportovního vyžití.
V kongresovém sále, který je dominantní kruhovou
stavbou, jsme zazpívali rakvickou písničku, která se ná‑
ramně nesla celou stavbou.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili na Konopišti, kde
jsme se prošli po cestičkách, chodníčcích, pěšinkách,
které lemovaly zámecké okolí a protínaly celou zámec‑
kou zahradu všemi směry. Bylo tam krásně.
Při poznávání krás různých částí naší země jsme se
však již večer těšili nejvíce domů. Tam to totiž všechno
dobře známe, tam cítíme to naše teploučko, tam je to
místečko, kde se cítíme v bezpečí. Bylo to krásné a bylo
toho dost.
Šli jsme se po různých cestách a cestičkách, ale nej‑
lepší je ta, co nás vede k domovu. Vždyť už básník K.V.
Rais ve své básní napsal:
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Je to jen část pravdivých slov, ale mnozí si ji vybavíte
v paměti, protože jsme se ji učili ve škole.
Tak krásně to náš básník napsal. A jak je to pravdivé.
Važme si toho.
Poděkování patří našemu výboru, který se o tuto akci
postaral a panu řidiči, který nás tam i zpátky bezpečně
dovezl.
Zprávu z Klubu důchodců zapsala
Miroslava Průdková.

Cestička k domovu známě se vine,
lepší je krásnější než všechny jiné.
Douška a šalvěje kolem ní voní
nikde se nechodí, tak jako po ní.
A kdybych ve světě bůhví kam zašel,
tu cestu k domovu vždycky bych našel…
Konopiště, foto shutterstock

PROBUZENÍ ŠOKEM
Asi to zná každý z nás. Okamžik, kdy jsme ze sladkého
spánku někým nebo něčím nemilosrdně a nečekaně probu‑
zeni. Nastává šok větší, či menší, ono už je to v celku jed‑
no. Následuje lehká dezorientace v čase a prostoru, kterou
stíhá orosení čela a jiných částí těla. Když ze sebe člověk
vyhrkne: „To jsem se zpotil až na p…!“ je z nejhoršího ven‑
ku. Takové nemilé vstávání většinou ovlivní celý náš den.
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Sobota. Právě nastalo období, kdy nám budíček určují
děla ve vinohradech. Vstávám v šest hodin. Neochotně,
s krůpějemi potu na čele způsobené leknutím z prvního vý‑
střelu přesně naprogramovaného děla. Díky pravidelnému
intervalu výstřelů, už stejně nezaspím. Snažím se vymanit
ze spárů lehké letní přikrývky, která omotala moji levou
nohu a stejně jako já nechápala, že společně stráveným
válecím chvilkám je konec.

RAKVICKÝ ZPRAVODAJ

Pes vycítil, že je někdo vzhůru, a tak se hned dožaduje
procházky intenzivním oťapáváním a olizováním skla bal‑
konových dveří, přes které už skoro není vidět a připo‑
mínají umělecké dílo některého z novodobých moderních
mistrů malířů.
Vyrážíme nejbližší cestou kolem vinohradů. V dálce je
vše zalito oparem mlh pozdního léta a první paprsky začí‑
nají pomalu vysoušet ranní rosu. Kochám se pohledem do
krajiny. Kostel, Podivín, minaret… KLAP! Přibližujeme se
k prvnímu dělu. BUCH! Pes je naštěstí od štěňátka zvyklý
a vypadá, že mu rány vůbec nevadí. Zato já málem zalehá‑
vám pokaždé jako voják na povel.
Pod dělem (špačkárnou) mě zdraví tři „expedičníci“. Kola
opřena v řádku, bágly, spacáky… Právě snídají. Sedí vedle
sebe v trávě jak kolky ve vinohradě a zakusují rohlíky a sa‑
lám. S úsměvem a pěkně nahlas mě zdraví: „Dobré ráno!“
V tom se ozve KLAP! Kluci bleskem pustí rohlíky i kolečka
salámu na své svršky na zemi, mastnýma ukazováčkama si
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zacpou uši a schoulí hlavu mezi kolena. BUCH! Po výstřelu
neváhají, hbitě posbírají zbytky své snídaně a v naprostém
klidu pokračují v hodování. Vše se s dalším klepnutím opa‑
kuje. „Já snad nevěřím vlastním očím!“ vykřiknu údivem.
Na zemi leží polosbalený stan. Kluci jenom s přihlouplým
úsměvem pokývli na znamení, že mě zrak nešálí. Přespali
zrovna tady!
Protože během dne vydatně podegustovali v několika
sklepech, byli unaveni. Začala jim brzy padat víčka, taky
kola z ruk, a venku tma, rozhodli se pro odpočinek na
nejbližším vhodném místě. Ovíněné, natěšené a unavené
expedičníky uhranula krásně posekaná tráva u vinohradu
s „rozhlednou“. Byla to jasná volba. Expedice po sklepech
zakončená stanováním u vinohradu byla krásnou tečkou.
Vybalili stan a spacáky a usnuli jako mimina. Noc byla klid‑
ná. Ovšem probuzení, které je ráno čekalo si umí předsta‑
vit asi každý Rakvičák.

Myslím, že na záchod to nestihli…

JiP

STROM DÁLNÉHO VÝCHODU – JERLÍN JAPONSKÝ
PERLOVÝ STROM ZAUJME SVOU KRÁSOU I ÚČINKY
Při srpnových procházkách ulicí Svislou bylo možné
kochat se nádherným kvetením právě tohoto exoticky
vzhlížejícího okrasného stromu z čeledi bobovitých. Jeho
květy letos neobyčejně bohatě obsypaly celý strom. Vět‑
ve přesahující přes zeď Sokolovny svými drobnými bílými
květy sahaly místy až k zemi a připomínaly záplavu zá‑
řících perel. Tento strom ale nebývá nazýván perlovým
podle bílých květů, ale podle tvaru svých plodů (lusky
připomínající řetězec perel).
Byť je jeho druhové jméno japonský, pochází z Číny
a Koreji. V Číně je považován za posvátný strom, který
se sázel k chrámům a pagodám.
V Evropě je znám a pěstován od 18. století. Jeden
z nejstarších exemplářů ve střední Evropě roste od roku
1910 v nedalekém zámeckém parku ve Valticích.
Na internetu se můžeme dočíst, že i když obsahu‑
je jedovatý cytisin, je hojně využíván nejen v čínské
léčebné medicíně. Užíván je pro vysoký obsah rutinu
(organická chemická sloučenina podporující zdraví kar‑
diovaskulárního systému), který je obsažen především
v listech a nezralých semenících stromu. Pro léčebné
účely se používá extrakt z listů, tinktura nebo odvar.
Podporuje oběhový a imunitní systém a příznivě působí
na tzv. špatný cholesterol. Pomáhá také v boji proti zá‑
nětu. Má antibakteriální účinky. Doporučuje se při na‑
chlazení. Extrakty z jerlínu pomáhají také lidem, které

trápí pocit chladu v rukou a nohou, trpící revmatismem,
křečovými žilami nebo hemeroidy. Příznivě působí na
lupénku, vypadávání vlasů či na ekzémy.
Kvality jerlínu japonského ocení také včelaři. Je to‑
tiž velmi cenný kvůli pozdnímu kvetení medonosných
květů.
V Asii se jeho dřevo využívá k výrobě nábytku, dřevě‑
ných podlah, ale i k tvorbě hudebních nástrojů.
Doufejme, že i příští léto nás tito krasavci opět pře‑
kvapí a vykvetou tak bohatě jako letos!
JiP
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YMCA BRNO, KLUB RAKVICE
I přes letošní nelehkou situaci proběhl 26. ročník let‑
ního dětského tábora pořádaného naší organizací YMCA
Brno, Klub Rakvice. V termínu 9. - 22. srpna 2020 jsme
si užívali krásné letní dny na tradičním místě Kláskův
mlýn u Police u Jemnice. Přípravy na tábor proběhly
jako jiná léta - příprava programu, školení, objednávky
dopravy a zásobování. Na tábor jsme se všichni těšili,
vždyť téma tábora bylo „Z pohádky do pohádky“. Vzhle‑
dem k situaci, která nastala, nebylo téměř do posled‑

ních dnů jisté, zda se tábor
uskuteční a za jakých pod‑
mínek. Termín odjezdu byl
nakonec posunut o jen jeden
den, tedy na neděli 9. srpna
z důvodu dodržení nutných
hygienických předpisů.
Očekávaný den nastal a děti z širokého okolí spolu
s vedoucími a ostatním personálem zajišťujícím chod tá‑
bora se vydaly na čtrnácti‑denní putování „Z pohádky
do pohádky“. Po příjezdu do tábora se všichni seznámili
nejen mezi sebou, ale také s prostředím tábora a oko‑
lí. Počasí nám letos přálo a připravené programy, hry
a soutěže se mohly uskutečnit. Krásné srpnové počasí
umožnilo využít bazén v areálu tábora, který byl vyu‑
žíván téměř denně. Pro pobavení dětí probíhaly i ob‑
líbené zábavné hry vedoucích proti praktikantům. Bez
táboráků s opékáním špekáčků, diskoték a připravených
soutěží a také bodování úklidu chatek si nelze tábor
představit. Odměnou pro vítěze byly mimo jiné odměny
i táborová trička.
Během tábora jsme nezapomněli ani na foto. Velké
poděkování patří panu Lukáši Hřibňákovi, který zachytil
průběh tábora. Akce si můžete připomenout na adrese:
• https://www.facebook.com/YMCA.Rakvice/
• https://www.zonerama.com/lukashribnak/Al‑
bum/6552177
Poděkování za klidný a úspěšný tábor patří všem,
kteří tábor připravovali a starali se celý rok, aby děti
mohly prožít krásných a zábavných čtrnáct dnů. Obci
Rakvice děkujeme za poskytnutí finanční dotace.
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Příští rok se budeme těšit na setkání opět na Kláskově
mlýně v termínu 14. – 28. srpna. Tábor se uskuteční na
téma „Cesta kolem světa“.
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Přejeme vám poklidné prožití Vánoc a v novém roce
pevné zdraví a štěstí.
Za YMCA Brno, Klub Rakvice
Zlatuše a Pavel Smutní

TANEČNÍ STUDIO N.C.O.D. RAKVICE
I tento školní rok máme otevřen taneční kroužek
STREET DANCE v Rakvicích ve sportovní hale ZŠ.
Tréninky jsou každý pátek 14:30 – 15:30.
Žáci trénují několik krátkých skladeb,
které se poté spojí v jeden asi 3 minutový
celek. Všichni členové studia jej pak vy‑
stupují před Vánoci – 12. prosin‑
ce 2020 na ukončené v Břec‑
lavi. Od ledna pak trénují
nové skladby na závěreč‑
né letní představení
12. června 2021.
Dále nás během
roku čeká zim‑
ní soustředění
o jarních prázd‑
ninách, kam se mo‑ hou hlásit i celé rodiny. Taková
rodinná dovolená pak s námi vyjde mnohem levněji. Je‑
likož je lyžařské středisko kousek od chaty, dopoledne
vyrážíme na svah. Ti, kdo nechtějí nebo neumí lyžovat,
chodí na procházky, staví sněhuláky nebo bobují hned

za chatou. Odpoledne máme taneční tréninky
a večer hrajeme hry a soutěžíme.
O těch letních pořádáme také sou‑
středění a příměstské tábory. Ty letoš‑
ní akce jsme si moc užili a těšíme se
co nového nás čeká. Jsme vděční,
že můžeme rozdávat lásku k tanci
dalším dětem, mládeži a dospělým. Kurzy
máme pro všechny, stačí si vybrat.
Veškeré informace o našich krou‑
žcích naleznete na stránkách www.
ncod.cz.
Otázky
zodpovídáme
na emailu: ncod@seznam.cz, nebo
tel: 723 665 935.
Děkujeme všem stáva‑
jícím členům za přízeň
a těšíme se na taneč‑
níky nové.
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