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NOVINKY Z OBCE
Vážení spoluobčané,
léto, které nám letos ukázalo spíše svoji
středomořskou tvář, pomalu končí. Prvňáčci poprvé
usedli do školních lavic a žáci o něco starší se, více
či méně, radostně vrátili do svých tříd. První školní,
lépe řečeno předškolní rok, prožijí i žáci nově
zřízené přípravné třídy. Žáky čeká i nové osvětlení
sportovní haly a nové stoly a židle ve školní jídelně.
Pokud letos ještě zaprší (nerad bych to zakřikl, aby
se neopakovala loňská plísňová pohroma pro
vinaře), pak všichni ti, co vodí svoje děti do školky,
ocení předláždění plochy před školní jídelnou, kde
by se už neměly tvořit kaluže (patrně k menší
radosti dětí, které by naopak uvítaly kaluží víc
a ještě větší).
Hezké letní počasí, spolu s vydařeným
„předhodovým“ koncertem, v krásném prostředí
parku u kostela (v rámci kterého, se na dobrovolném
vstupném vybralo 10.880,- Kč, tyto peníze budou
použity na podporu zdravotně znevýhodněných
občanů Rakvic), pomohlo vytvořit vynikající
hodovou atmosféru. Tu nepřekazil ani nedělní
dopolední výpadek elektrického proudu na Náměstí,
který krátkodobě ohrozil včasnou přípravu nemálo
svátečních kačen. A tak v pondělí večer už bylo
zřejmé, že letošní hody se opravdu vydařily. Za to
děkuji rakvické chase a skupině Jama, v čele
s panem
učitelem
Richardem
Lekavým,
i sponzorům manželům Suchánkovým, Vinařství
Vajbar a Antonínu Kučerovi.
Během prázdninových měsíců probíhala
výstavba nové komunikace v ulicích Svislá
a Dvorní. Navzdory extrémně vysokým teplotám, se
pracovníkům společnosti VHS Břeclav s.r.o.
podařilo dílo dokončit ve stanoveném termínu.
Úplné dokončení celé investiční akce, v podobě
podélných parkovacích ploch, chodníků a zakončení
vozovky ve Svislé, proběhne na jaře 2016.
Vybudování chodníku pod mostem ČD
s nuceným zúžením profilu vozovky, vyvolalo
hlavně u řidičů, velmi odmítavé reakce a hodnocení.
S ohledem na platné dopravní normy, stanovisko
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje
a Policie ČR bylo realizované řešení jediné možné.
Za bezpečnější průchod chodců pod mostem, tedy
jedinou možnost, jak se dostat na vlakové nástupiště
směr Brno, trocha toho nepohodlí a větší pozornost

řidičů určitě stojí.
Společnost VaK Břeclav, a.s. se rozhodla
pokračovat
v obnově
vodovodního
řadu
v Rakvicích. Přesněji v úseku mezi ulicí Nová
a křižovatkou k nákupnímu středisku v ulici
Nádražní, od „mlíčkárny“ po Sokolovnu
na Náměstí, a také v ulici Svislá. Tohoto rozhodnutí
si velice cením. Nové vodovodní potrubí a ČOV
v Rakvicích spolu s novou úpravnou vody v Zaječí,
včetně vrtů zajistí kvalitní pitnou vodu nejen pro
nás, ale i pro další generace obyvatel naší obce
do budoucna. Narůstající nedostupnost a nedostatek
vody se stává závažným problémem pro současné
lidstvo, a to na většině kontinentů planety. Pokud
nebudeme na tuto jednu z mnoha novodobých
hrozeb včas reagovat, může se už brzy stát,
že tekoucí pitná voda z kohoutku, co by dnešní
naprostá samozřejmost, bude minulostí. Po realizaci
pokládky nového vodovodního řadu, která začne
v druhé polovině září, ve zmíněných úsecích kromě
ulice Svislé bude následovat obnova chodníků, tedy
pokládka nové betonové dlažby a obrubníků.
Žadatelé o finanční podporu z rozpočtu obce
na rok 2016, mají k podání svých žádostí čas až
do konce října. Původní termín do konce záři byl
prodloužen, s ohledem na přípravu obecního
rozpočtu pro rok 2016. Veškeré informace najdou
žadatelé na webových stránkách obce, na úřední
desce a nebo přímo na obecním úřadě.
Během obou prázdninových měsíců proběhly
celkem tři schůzky zájemců se zástupci obce
Rakvice,
o
pronájem
obecních
pozemků
po komplexní pozemkové úpravě na našem
katastrálním území. Během nich se u „kulatého
stolu“ hledaly způsoby, jak nejlépe zemědělskou
půdu rozdělit, mezi jednotlivé žadatele. Cílem bylo
nalézt mezi zemědělci dohodu, která by umožnila
pozemky zcelit. Bohužel, tento záměr se nezdařil.
V tuto chvíli se jedinou možností, jak dospět
k pronájmu obecních pozemků, stala dražba.
Ta proběhne po celcích, honech po nezbytné
přípravě do konce září.
Po dohodě se společností Hantály a.s. bude
zhruba od poloviny září na zpevněné ploše, kde byly
dříve umístěny kolotoče, vinařům k dispozici
kontejner na biologicky rozložitelný odpad (mláto).
Tato služba bude bezplatná.
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Záměr revitalizace „Kamenšťáku“ a hlavně
opevnění jeho břehu přiléhajícího k vozovce
se zatím bohužel pohybuje v bludném kruhu mezi
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Státním
fondem životního prostředí, projektantem a dotační
agenturou. Problémem je, jak se ukázalo, najít
vhodný dotační titul. Věřím, že za pomoci
zmíněných institucí a firem se nám podaří najít
cestu z kruhu ven.
Léto předává svoje období podzimu. Času
vinobraní, malování přírody na listech stromů,
nízkého, do krvava rudého slunečního světla
barvícího okolí ráno a večer, babího léta. A taky
pouštění draků. Přeji vám všem, abyste si užili vše
hezké, co nám podzim nabízí. Ve zdraví
a se skleničkou dobrého burčáku k tomu.
Radek Průdek
starosta

Netradiční
předhodový
koncert
26. 6. 2015

RAKVICE NA INTERNETU
Každým rokem se s neustálým vývojem technologií vyskytují nové požadavky na webové stránky.
V současné době má obec již zastaralou podobu webových stránek, které plně neodpovídají dnešní době,
a uživatelské prostředí internetových stránek není již ideální.
Zastupitelstvo obce se tedy rozhodlo přistoupit k modernizaci stránek, které budou zprovozněny
v průběhu října letošního roku. Webové stránky budou mít nově responzivní design. Budou tedy plně
kompatibilní při zobrazení na chytrých telefonech a tabletech. Nové stránky budou obsahovat také nové
moduly, jako například verze pro seniory a mluvené slovo. Novinkou bude měření teploty a vlhkosti
vzduchu. Tyto údaje budou na stránkách zobrazovány pomocí grafu. V budoucnu lze tedy dohledat celou
historii od počátku měření. Další novinkou bude aplikace - mobilní turistický průvodce, která bude
obsahovat mapy katastru obce a jeho okolí. Tyto mapy budou k dispozici i v offline verzi, tedy bez nutnosti
připojení k internetu. Dále bude aplikace obsahovat hlasového průvodce, turistické zajímavosti a cíle
v podobě bodů zájmů (POI).
Tyto body zájmu budou moci využít také místní podnikatelé a umístit tam odkazy na svá vinařství,
penziony a restaurace.
David Foldyna
místostarosta
NAHLÉDNUTÍ

DO MINULOSTI
V září roku 1948 vyšla malá
knížečka
„SEDM SET LET
JIHOMORAVSKÉ
OBCE RAKVIC“,
kterou napsal a věnoval své
rodné obci pan Václav Foukal.
Autor zde mapuje historii i dobu,
ve které sám žil, osudy lidí i
některé báje a pověsti.
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Kopie provedená přímo z brožury.
(Omlouvám se za sníženou kvalitu.) KS

ZPRÁVIČKY ZE
ŠKOLKY

Mateřská škola
děkuje rodičům
předškoláků
za spolupráci
a novým
prvňáčkům přeje
mnoho úspěchů
ve škole.

Společné setkání předškoláků na rozhledně - MŠ Rakvice a Zaječí

Kouzelná krajina
Ta cesta v Koziperkách do kopce se vine,
na vrchu si postojím, koukám po krajině.
Okouzlí mě polečka s úrodným vinohradem,
srdce moje potěší, když já chodím kolem.
Úrodná to krajina kolem naší vísky,
oči se mi rozzáří, když se dívám z výšky.
Kostel, škola, viadukt to jsou vztyčné body,
kolem nich jsou dokola postavené domy.

Pasování předškoláků

Zrakem bloudím po kraji, hledám vhodná slova,
chtěla bych tu chodívat dnes a zase znova.
Tak ráda mám ten svůj kraj a jsem
na něj hrdá,
moje oko po obzoru obraz krásy hledá.
Přijeďte se podívat, chviličku postůjte,
po tom kraji úrodném také se projděte.
Srdce vám pak odpoví, co říci jsem vám chtěla,
ale slova líbezná jsem najít neuměla.
(Miroslava Průdková)
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RAKVICKÁ FOTBALOVÁ MLÁDEŽ
V okresním přeboru starších přípravek
se mužstvo Rakvic umístilo na 2. místě, za vítězem
soutěže mužstvem Lednice. Celkem odehrálo
v soutěži 18 zápasů, z toho 16x vyhrálo
a 2x prohrálo, skóre 146:54. Mladší přípravka
obsadila v okr. př. 5. místo.
Vystoupení
mažoretek z Rakvic
v poločase utkání
pod vedením
Veroniky Suchyňové.

Přípravu na novou sezonu jsme začali druhý
týden v srpnu a 21. 8. odehrála st. příp. fotbalový
turnaj ve Vysoké při Moravě. Kluci se umístili
na 3. místě (6 mužstev). 1 gól je dělil od vítězství
v celém turnaji, po první prohře s mužstvem
z Jakubova 0:3, již ve všech zbývajících utkání
zvítězili.
29. 8. jsme uspořádali mini turnaj, za účasti Valtic,
V. Pavlovic, Nikolčic. Obě rakvická družstva
obsadila 2. místo.

13. června jsme pořádali mezinárodní turnaj
st. a ml. přípravek, za účasti 14 mužstev: Lozorno,
Vysoká při Morave, Láb, Viničné Šumice, Zaječí,
Velké Bílovice, Rakvice.
Ml. přípravka turnaj vyhrála a st. př. obsadila
3. místo. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem,
kteří se na realizaci tohoto turnaje podíleli.

Týden na to jsme odjeli na turnaj do Lábu
(Slovensko), kde obě mužstva st. a ml. př. obsadila
2. místa, (počet mužstev 8+8).
Na hodovou sobotu se nám opět dařilo,
st. příp. vyhrála Pramos Cup a ml. skončila
na 3. místě. Tímto turnajem jsme zakončili sezonu
2014/2015.
Za připomínku stojí kluci ročníku 2004, kteří
přecházejí do mladších žáků. Aby se objevilo
12 hráčů narozených ve stejný rok, v jednom
mužstvu, je v dnešní době hodně zajímavé. Pro
porovnání, ročník 2000 (8 hráčů), roč. 2001
(3 hráči), roč. 2002 (4 hráči), 2003 (1 hráč) a 2005
(3 hráči).
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Podporují nás:
Obec Rakvice, Obec Přítluky, ZD Rakvice, Mikro Trading a.s., Zepro Přítluky, Řeznicví a uzenářství
R. Schäck, Hochman Zdeněk, Hochman Jiří, vinařství Foukal Radovan, autodoprava Sedlák Kamil,
stolařství Sláma Miroslav, sádrokartonářské práce Lukeš Václav, Vinopa - Ing.Veselý, Hycl Josef,
restaurace Réva - Hycl Karel, Lusi Bar, Pohostinství Průdek Dalibor, Pohostinství Janami, Miro Přítluky,
Pálenice Nedoma, Pavlíček Ondřej, Osvěžována U Raka - Valenta, autodoprava Blažek S., stavební práce
Krůza Jiří, vinařství Makuch - Vajbar, C.I.D Slaný František Přítluky, čerp. stanice Malinka, soukr. zem.
Horáček Tomáš, Pizzerie Desítková, vinařství Šabata, vinařství Pfeffer, stavebniny Michnová, chlad.
technika Lukeš Pavel, vinařství Puklický, P&K autoservis, vodo-topo Měřička Václav, MVDr. Janoušek
Ladislav, Squash - Konečný Jaroslav, rodin. vinařství Grégrovi, rodin. vinařství Lukeš Libor, rodin. vinařství
Janoušek Zdeněk, vinařství Ing. Vajbar Josef, Zvládnemto.cz - Klíma Zdeněk, pohostinství Beseda,
účetnictví Krásná Věra, smíšené zboží Pribilová, stavební práce Vychodil Zdeněk.
Miroslav Zelinka

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Z práce sboru…
Oddíl mladých hasičů
• Ukončení hasičského školního roku a předání
hasičského vysvědčení

• Společně s dospěláky příprava na Den otevřených
dveří

• Letní soustředění ve Světnově plné her,
výcviku a soutěží, i s mladými hasiči ze Světnova

Letošní hasičský školní rok máme schůzky v sobotu 9 – 12 hod. v hasičské zbrojnici.
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Zásahová jednotka
K 31. 8. 2015 jsme vyjížděli ke čtrnácti
zásahům v Rakvicích i mimo naši obec.
Působení dobrovolných hasičů se rozvíjelo
i po vytvoření profesionální požární ochrany
a v dnešní době tvoří jednu ze základních složek
integrovaného záchranného systému.
Jednotky sboru dobrovolných hasičů
se vedle hašení požárů podílejí na záchranných
a likvidačních pracích při dopravních nehodách,
haváriích spojených s únikem nebezpečných látek,
technických zásazích, povodních, jiných živelních
pohromách a zvládání kalamitních stavů.
Naše činnost „práce dobrovolných hasičů“
je dobrovolná, neplacená a naší odměnou je dobrý
pocit, že jsme pomohli, kde je třeba.
Kropení
silnic při
tropických
teplotách

MODLITBA HASIČE
Nechť kdekoliv oheň vzplane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu života Pane,
dodej mi síly dost.
V náručí vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohňem blízké chráním
a pomoci chci všem.
Když z Tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím,
požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání,
jsem jiným lidem dal.
Amen
První český dobrovolný sbor hasičů vznikl
ve městě Velvary 7. května 1864.
Sbor dobrovolných hasičů v Rakvicích byl založen
27. září 1885.
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První oddíl mladých hasičů – tehdy kroužek
požárníků.
Všichni mladí požárníci, mladí hasiči přijďme
zavzpomínat v roce 2016 do hasičské zbrojnice.

Konečný Jaroslav ml.
(velitel SDH),
Malinová Margita
(vedoucí MH)

PŘIJĎTE MEZI NÁS
Pro přijetí do sboru není třeba žádných hasičských
znalostí a dovedností, jen chuť a čas, se je naučit.
Do Sboru dobrovolných hasičů Obce Rakvice
se může přihlásit každý, který již dovršil 18-ti let.
Dveře do SDH mají otevřené i dívky a ženy…
Pokud chceš sportovat a nemáš talent na klasické sporty,
vyzkoušej požární sport.
Schůzky každý sudý pátek 20.00 hod v hasičské zbrojnici.
Rádi přivítáme nové členy i do zásahové jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Obce Rakvice.
Členem se může stát každý, kdo chce pomáhat těm,
kteří pomoc hasičů potřebují a splňují
podmínky pro přijetí:

Když už připomínáme výročí,
tak v letošním roce dne 17. září oslaví
75. narozeniny pan Jaroslav Konečný - náš
„hasičský děda“. Členem sboru je od svých čtrnácti
let (1. 1. 1954).
Děkujeme za aktivní práci, pomoc, radu a dobré
slovo.
A je to právě náš „ hasičský děda“, který začal psát
novodobou historii sboru v práci s mládeží.
V roce 1976 začal pracovat pod jeho vedením

-

Trestní bezúhonnost
Minimální věk 18 let
Zdravotní způsobilost
Dobrá fyzická zdatnost
Zodpovědnost a ochotu pomáhat druhým
Chuť pracovat
Ochotu jezdit na školení, výcviky…
Bydliště v Rakvicích nebo velmi blízkém okolí
Výhodou je platné řidičské oprávnění sk. C
Pokud máte zájem nebo jakýkoliv dotaz, tak přijďte
mezi nás. Stačí zavolat 606 167 087, 728 994 939,
776 578 027 a domluvit si schůzku.
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VINAŘI Z RAKVIC

PROVOZ
PLYNOVÝCH DĚL
V ROCE 2015
Spolek „Vinaři z Rakvic“ oznamují spoluobčanům/vinařům, že provozování plynových děl na preventivní
ochranu vinic před špačky je v letošním roce ve stejném rozsahu jako v roce 2014, tj. 9 ks plynových děl.
Poplatky za uvedenou službu se vybírají od 2. do 30. září 2015 ve výši 15,-Kč/ar ,
každé pondělí a středu od 16.00 do 18.00 hod. v předsálí zasedací místnosti OÚ.
Krásné babí léto přeje výbor spolku „Vinaři z Rakvic“

Vinná kvasinka
Bez vinné kvasinky vínka by nebylo,
to by se vinařům vůbec nelíbilo.
Vínečko musí být pro lásku, pro zdraví
a vinná kvasinka, ať vínko uzdraví.
Kvasinka ve víně náramně čaruje
a vinař ve sklípku vínečko koštuje.
Bílé, červené, růžové vyrobí,
to svoje tajemství nikomu nepoví.
Spolu si vinaři vínečka koštují,
ta vinná tajemství ve vínku hledají.
Nedá se tajemství ve víně chytit.
Musí se, musí, naučit cítit.
(Miroslava Průdková)

NA SLOVÍČKO, PŘÁTELÉ
Tak by se dalo nazvat naše sezení, které se uskutečnilo 22. 8. 2015 v Sokolovně, na dvoře.
Sešlo se nás kolem 70. členů.
Zahájení provedla paní Božena Valová, předsedkyně a seznámila nás se zprávou, pro nás
nepříjemnou. Naše organizace, podle nových obchodních zákonů, podléhá novým, přísnějším pravidlům.
Tyto dopady by nepříznivě mohly ovlivnit i členy našeho výboru, a proto jsme se rozhodli, že k 31. 12. 2015
bude naše organizace ve Svazu tělesně postižených ukončena.
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I nadále se však chceme v tomto složení scházet a nemusíme být organizovaní. Chceme fungovat
jako klub, který si v prosinci určí název.
Bylo by velká škoda, kdyby se tak dlouholetá, pěkná práce bývalého svazu jen k vůli administraci zrušila.
Možná nebude tolik akcí nebo budou dražší, ale snad si z toho „ohromného“ důchodu dokážeme ušetřit
i na společné zážitky.
Po tomto vyřešeném problému jsme si pochutnali na párku, dobrých koláčích, které upekly zaječské
seniorky, kávě a vínečku od Ludě Zímy. Pan Kubišta nám zpříjemnil posezení hudbou, všechny členky měly
dobrou náladu, a tak povídání nebralo konce a my se ne a ne rozejít.
Slunce nám přálo, a když začalo zapadat za vrchy Pálavy, členky výboru teprve zamykaly vrata
Sokolovny.
Všem, kdo se na realizaci odpoledne podíleli, patří poděkování.
Svaz tělesně postižených

Klára Pohlová přivezla tři medaile
z mistrovství světa v Budapešti

při přesnosti maximálně 0,25 % neopravených chyb.
V této disciplíně se mi podařilo vybojovat 7. místo
i přesto, že výsledek byl negativně ovlivněn
nezodpovědným italským soutěžícím, který seděl
přímo u naší skupiny a soutěžní text diktoval
do počítače. Sice měl předepsanou stenomasku,
která ho měla izolovat od okolí, ale jeho huhlání se
neslo celým sálem. Bylo to mimořádně rušivé
a nepříjemné.
Dalšími disciplínami jsou diktovací soutěže
– „Real Time Competition“ - záznam diktátu
v reálném čase bez možnosti dalších úprav a oprav
zapsaného textu. Tato disciplína je hodnocena bez
ohledu na použitou technologii, takže v ní kralují
zkušení uživatelé akordových klávesnic převážně
z Koreje a Číny, proto považuji za úspěch umístění
na krásném 6. místě. V „ C-B-A“ nebo-li diktátu
ve kterém se může před odevzdáním opravovat
chyby a nepřesnosti v časovém limitu 90 minut,
jsem získala pomyslnou bramborovou medaili.
V obou diktátech se postupně zvyšuje rychlost
a soutěžící musí pro zařazení do výsledkové listiny
zachytit alespoň tři minuty a nepřekročit limit chyb.
V nejmladší diktovací soutěži „Audiotranscription“
jsem skončila na 5. místě. Úkolem je během
10 minut zpracovat nadiktovaný 15 minutový
záznam textu s velmi vysokou rychlostí (přibližně
950 úhozů/za minutu) v mp3 za pomocí libovolné
techniky do Wordu. Každý soutěžící si může diktát
zpomalovat, zrychlovat nebo zastavovat

Ve druhé polovině července se konalo
v Budapešti Mistrovství světa ve zpracování textu
na klávesnici v rámci jubilejního 50. ročníku
Kongresu Intersteno 2015, kam se sjelo celkem 530
soutěžících z 30 zemí světa. Českou republiku
tentokrát reprezentovalo pouze 45 závodníků, kteří
byli rozděleni do tří kategorií podle věku – žáci
do 16 let, junioři do 20 let a praktici od jednadvaceti
let neomezeně. Ne každý však ví, co ve skutečnosti
znamená
soutěžit
ve
zpracování
textů…
Jde o významnou soutěž, jež probíhá každé dva
roky pod záštitou mezinárodní federace pro
zpracování informací Intersteno, která zahrnuje
celkem sedm různých disciplín.
Všemi věkovými kategoriemi je nejvíce
obsazena tzv. královská disciplína „Opis textu“
v národním jazyce. Opisuje se 30 minut z papírové
předlohy a za každou chybu se odečítá 100 úhozů.
Pro zařazení do výsledkové listiny musí být
dosáhnuta minimální rychlost 300 úhozů za minutu
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individuálně.
Ve velmi náročné a nejtěžší soutěži
„Korespondence a protokolování“ se mi podařilo
vystoupit na stupínek a obsadit 3. místo.
Je charakteristická tím, že se na ni prakticky nedá
nijak účelně trénovat. Soutěžící zaznamenávají
diktát zvyšující se rychlostí, který musí zpracovat
do protokolu, ale nesmí použít více než polovinu
původního počtu slov. Hodnotí se rozsah
a zaznamenání klíčových slov.
Poslední soutěží, kterou jsem absolvovala je
druhá nejpočetnější disciplína „Korektura textů“,
při níž se provádí úpravy textu podle papírového
zadání (např. přesun slov, náhrada slov, změna
písma, doplňování slov, mazání, aj.) Soutěží se
deset minut a limit pro zařazení do výsledkové
listiny je 60 zpracovaných korektur, přičemž se
za každou správně provedenou korekturu přičítá sto
bodů a za každou chybnou pět set bodů strhává.
V této soutěži bohužel v můj neprospěch zahrála
drobná nesrovnalost v používaných makrech, která
způsobila vymazání části zdrojového textu a tím mě
připravila o vytouženou zlatou medaili.
Bohužel i takové věci soutěžení přináší, makra,
softwarové vybavení, stejně jako hardware je čistě
věcí soutěžícího a pokud jakýmkoliv způsobem
selže, jde to na jeho vrub. Nicméně i přesto jsem
byla štěstím bez sebe, když při vyhlášení třech
nejlepších zaznělo z úst organizátorů i mé jméno
a já se tak stala majitelkou bronzové medaile.
Velkým
překvapením
a
obrovským
úspěchem, který lze těžko vyjádřit na pár řádcích,
bylo když sálem opět zaznělo mé jméno a to
za „kombinaci
všech
disciplín“
nebo-li
klávesnicový sedmiboj a já mohla převzít pro mě
tu nejcennější medaili – stříbrnou.
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Všechny tyto soutěže se konaly v aule
univerzity Corvinus, která pro nás díky své
prosklené střeše připravila nepříliš příznivé
podmínky. V soutěžní místnosti bylo více než
35 stupňů a sluneční svit nám znepříjemňoval
pohled na obrazovky. Další nepříjemnou situací
bylo, když těsně před soutěží v korektuře textu
se ztratily všechny „flešky“ se zdrojovými soubory
a my museli čekat další půl hodinu v rozhicované
místnosti do odstartování soutěže. Avšak všechny
tyto nesnáze jsme brali sportovně a nic nezměnilo
naši dobrou náladu a chuť soutěžit. Perličkou
slavnostního vyhlášení se stalo předávání medailí
a diplomů, které organizátoři bohužel velmi často
zaměňovali, a tak si je soutěžící následně museli
mezi sebou předávat.
Zpracováním textu se věnuji třetím rokem.
Psát všemi deseti jsem začala před čtyřmi lety
v 1. ročníku na Obchodní akademii v Břeclavi
v předmětu Písemná a elektronická komunikace
ve výukovém programu ZAV. Jeho autorem je
Jaroslav Zaviačič, který se v 60. letech stal
vicemistrem světa v psaní na mechanickém stroji
a jako jediný Čech dosáhl více než 18 000 úhozů za
30 minut. Právě Jaroslavovi a jeho manželce
Helence (devítinásobná mistryně světa v psaní
na klávesnici deseti a stále ještě držitelka světového
rekordu, který nebyl dosud překonán) patří největší
DÍKY za všechny mé úspěchy. Před každým

mistrovství světa pořádají ve svém volném čase
týdenní soustředění, kde se nám naplno věnují
a předávají cenné rady a zkušenosti. Dokáží nás
výborně motivovat, dělají z nás výbornou partu, kde
jeden druhému nezávidíme, ale přejeme. Jsou to
naši nejen trenéři, ale i opravdoví přátelé.
Psaní na klávesnici není sport. Není to
fotbal, kde by týmy platily za přestup hráčů tisíce
eur. Není to ani tenis, kde by hráči za vítězství
ve větové špičce získali miliony korun. „Jediným“
vítězstvím účastníků jsou medaile, diplomy a pěkné
vzpomínky doplněné fotografiemi. Je to koníček,
který pro účast na mezinárodní scéně vyžaduje
kromě běžných nákladů (doprava, ubytování,
stravování) i vysoké výdaje na startovní poplatky,
vyhlášení výsledků a závěrečný galavečer. Ráda
bych na tomto místě také poděkovala sponzorům
za poskytnutí finančního příspěvku na konané
mistrovství světa a to jmenovitě – panu Pavlu
Binderovi, firmám Vinařství Bronislav Vajbar
a Stolařství Sláma, panu Stanislavu Suchánkovi,
panu Bronislavu Malinkovi, panu Vaškovi
Lukešovi, panu Radovanu Foukalovi, panu
Zdeňkovi
Hochmanovi,
panu
Kamilovi
Sedlákovi, panu Daliboru Průdkovi, Trafice –
Tip Sport a firmě Stavebniny.
Zároveň bych chtěla poděkovat mým
rodičům, kteří mě celé čtyři roky podporovali
nejenom finančně, ale i po psychické stránce a věřili
mi. Jejich neustálá podpora byla klíčem k mému
úspěchu. I když se to tak zdát nemusí, neskutečně
mi pomohli a jen díky nim jsem to zvládla.
Bylo mi ctí, že jsem mohla reprezentovat
Českou republiku v zahraničí.
Klára Pohlová

Gratulujeme!

RŮZNÉ ZAČÁTKY
ROKU

1. leden: byl používán již před naším letopočtem,
za Caesara. Křesťanská církev tento den jako
začátek roku neuznávala, neboť se k tomuto dni
nevztahoval žádný církevní svátek. Protože
se nepodařilo tento začátek roku zrušit, začala
církev slavit tento den jako svátek Obřezání páně.
Nakonec se od 16. stol. v Evropě běžně používal.
1. březen: používán ve starověkém Římě do roku
190 př. n. l. V křesťanském prostředí používán
v raném středověku.
Pravděpodobně proto,
že v březnu začínal devatenáctiletý měsíční cyklus,
na kterém závisel výpočet kalendářního data
Velikonoc.
25. březen: ve středověku velmi rozšířený začátek.
Tento den je v křesťanském výkladu považován
za počátek pozemského bytí Kristova (incarnatio).
Existovaly dva styly, kdy se měnilo číslo roku,
po našem 1. lednu a před 1. lednem. Rozdíl mezi tě
mito styly byl tedy jeden rok.
Začátek roku o Velikonocích: rok začínal
nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Problém
byl v tom, že Velikonoce jsou pohyblivý svátek
a tudíž rok nezačal vždy ve stejný den. Proto
některé roky byly kratší a chyběly v nich určité dny.
A naopak, jiné roky byly delší a některé dny
se vyskytovaly dvakrát. U těchto dnů se uvádělo,
že jde o datum na začátku roku (post pascha) nebo
na konci roku (ante pascha).
1. září: tento počátek roku (před naším 1. lednem)
souvisí s byzantskou érou od stvoření světa.
Používán ve východořímské říši. Později v Rusku
a na Balkánském poloostrově. Řecká ortodoxní
církev jej používá dodnes.
25. prosince: datum narození Krista byl logickým
začátkem
křesťanského
roku,
proto
byl
ve středověku nejvíce rozšířen. Číslování se měnilo
před naším 1. lednem. Tento začátek roku
používaly české země od nejstarších dob
až do počátku 14. stol., později byl nahrazen
1. lednem.
Sepsala Iva Neuvirtová
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KOHO? ČEHO?
Zdrojem informací nám byly kromě
vzpomínek pamětníků zejména dva klasické tituly
starší, dosud však nepřekonané literatury (Bartoš, F.:
Dialektický slovník moravský. Praha 1906
a Šebestová, A.: Lidské dokumenty a jiné
národopisné obrázky. 2. vyd. Praha 1947), dále
publikace o minulosti a o měnícím se vzhledu naší
dědiny (Rakvice. Odp. redaktor E, Kordiovský.
Znojmo 2003 a Vajbar, M.: Rakvice kdysi a v roce
2011. Europrinty 2013), pak dostupné ročníky
Rakvického zpravodaje a konečně také archiválie
(z příslušných
fondů
evidenčních
pramenů
v Moravském zemském archivu v Brně a v jeho
pobočce, Státním okresním archivu v Břeclavi
se sídlem v Mikulově).
Koho tedy konkrétně se týkají zjišťěná příjmení
a čeho pomístní jména nebo nářeční výrazy?
Zde jsou naše odpovědi s hrstkou nejpotřebnějších
jazykových vysvětlivek a historických komentářů.

Tvary zájmen, jimiž si školáci během
skloňování pomáhají při stanovení druhého pádu,
nadepisujeme následující seriál. K jeho sestavení
jsme se rozhodli přistoupit téměř v hodině dvanácté,
která začíná odbíjet na prahu nynějšího tisíciletí.
Neboť předmětem našeho zájmu se stala příjmení,
pomístní jména a nářeční slova z Rakvic. Dědiny
to z jihozápadního okraje Hanáckého Slovácka,
ležící ve stínu „viničních hor“ Velkopavlovické
podoblasti. Dědiny, v níž jsou domovem lidé
pracovitých rukou, trochu prudší povahy, ale bodré,
jasné a veselé mysli a upřímně čistého srdce.
Příjmeními rozumíme tradiční rodinná jména
s uvedením jednak jejich význačných nositelů,
jednak někt. z dobově užívaných přezdívek. Mezi
pomístními jmény jsme vyhledávali původní
pojmenování polností, luk, vod, lesů a dalších míst,
rozprostřených na území současného rakvického
katastru. A konečně z nářečních slov nás zajímala
především taková, jež jsou anebo zakrátko mohou
být vystavena neúprosnému zapomínání: vztahují se
totiž k rychlým přeměnám nejenom v obdělávání
půdy, ale i ve způsobech bydlení a oblékání,
popřípadě i v opouštění kdysi obvyklé stravy,
připravované ze samozásobovaných potravin.

Rakvice, podzim 2015
Autorský kolektiv
(Ctibor Nečas ve spolupráci s Kateřinou a Petrou
Blažkovými, Oldřichem Michlovským, Otokarem
a Tomášem Nečasovými, Jaroslavou a Radkem
Průdkovými, Ivou Neuvirtovou, Zdeňkem Ryzým,
Andreou Slámovou a Petrem Vajbarem)

KOHO? ČEHO? 1

Jména rakvických rodů a rodin
Příjmení se v českých zemích objevovala od 16. stol., nahrazovala do těch časů užívanou identifikaci
osob jen podle křestních jmen a vešla v konečnou úřední platnost za vlád Marie Terezie a Josefa II.
Vznik a vývoj rodinných, po případě rodových jmen možno v Rakvicích rekonstruovat na základě
evidenčních pramenů, tj. urbářů a pozemkových katastrů hodonínského panství, církevních matrik zprvu
podivínské a později samostatné rakvické farnosti, stejně jako i moderních sčítání lidu, organizovaných od roku
1857 v přibližně desetiletých časových intervalech. Souvislá řada rakvických příjmení prošla několika
vývojovými fázemi, ovlivněnými jednak osazováním zpustlých usedlostí po útrapách třicetileté války, dále pak
oficiálním sepisováním jednotlivých domovních čísel s výčtem jejich obyvatelů a zejména pak postupným
uvolňováním migračních procesů ve druhé polovině 19. stol.
Takovým způsobem se venkovská společenství, která do té doby žila sama pro sebe, otevírala stále
vstřícněji novým lidem, ať už se přižeňovali či přivdávaly ke svým manželským partnerům, anebo přibývali
s nabídkou živnostenských, obchodních a jiných služeb. Zvláštní skupinky v české dědině tvořili rovněž
němečtí, židovští a na půl kroku také romští přistěhovalci: jednotliví Němci z Přítluk, Lednice a Nových Mlýnů
a podobně pak i Židé z podivínského ghetta s novým prostředím postupně splývali, nebo se mu alespoň
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přizpůsobovali, zatímco pár kočovných romských rodin se do dědiny sice vracelo, trvale tu však nikdy
nezakotvilo.
Některá rakvická příjmení se v Rakvicích udržela nanejvýš po dobu jedné lidské generace. Jiná měla
v nepřerušované posloupnosti stále další a další jmenovce, rozrůstala se tak ve jména rodová a vytvářela jakýsi
genofond, který přetrvává v mnoha případech až dodneška.
Historické prameny uvádějí jako vůbec první a donedávna živé příjmení Hádl (Martin toho příjmení
se v letech 1594 a 1595 připomíná jako člen obecního představenstva), k němuž do konce 17. stol. přibývala
v abecedním, nikoliv časovém pořadí další doložená příjmení Cabal, Damborský, Fintajsl, Foukal, Hajda,
Hrdlička, Krčka, Machač, Medek, Minařík, Obhlídal a Štefka.
Tuto řadu pak do přelomu 18. - 19. stol. rozšiřovala opět dále podle abecedy příjmení Bedlivý,
Bednařík, Buchta, Burian, Cibula, Filípek, Herauf, Holub, Hrdina, Hycl, Chrástek, Ilčík, Jílek, Kamenský,
Kocourek, Koláček, Konečný, Korčák, Krůza, Křivánek, Kuchyňka, Kvasnička, Lukeš, Macinka, Nečas,
Novák, Ochman, Osyka. Pohanka, Polášek, Průdek, Režný, Rozsypal, Stehlík, Suchyňa, Šelle, Školuda, Švásta,
Vajbar, Veverka a Vranovský.
Uvedená příjmení se ovšem liší od sebe nejenom dobou svého vzniku, ale i celkovou hojností. Z nich
je daleko nejpočetnější rod Průdků, ke kterému se v Rakvicích hlásilo roku 1998 celkem 144 jmenovců.
Ctibor Nečas

ČETNOST KŘESTNÍCH JMEN V ČR
Tabulka zaznamenává 150 nejčetnějších jmen v České republice v roce 2014.
Zdroj: http://kalendar.beda.cz/cetnost-jmen-v-ceske-republice
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

jméno
Jiří
Jan
Marie
Petr
Jana
Josef
Pavel
Martin
Jaroslav
Tomáš
Eva
Miroslav
Hana
Anna
Zdeněk
František
Václav
Michal
Lenka
Kateřina
Věra
Lucie
Milan
Karel

počet
301629
294737
274228
272711
267395
221125
202677
186404
179284
178680
154570
151736
147485
137256
130092
128748
127403
122082
118881
116796
112150
110308
109615
107841

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Alena
Petra
Jakub
Lukáš
David
Jaroslava
Veronika
Vladimír
Martina
Tereza
Jitka
Michaela
Helena
Ludmila
Ondřej
Ladislav
Zdeňka
Ivana
Roman
Stanislav
Monika
Jarmila
Marek
Zuzana
Markéta

106503
102620
102449
100158
98323
87405
87035
86697
81230
79812
78949
77982
76643
76210
73179
72486
71344
69225
67712
64080
63603
62529
61356
60476
59167
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Daniel
Jiřina
Radek
Eliška
Barbora
Antonín
Marcela
Dagmar
Dana
Vojtěch
Kristýna
Filip
Vlasta
Adam
Božena
Adéla
Irena
Pavla
Miroslava
Libuše
Andrea
Marta
Šárka
Klára
Nikola

58435
58393
58336
57617
55312
54550
54108
51573
51112
50172
49397
47098
44601
43783
43364
42080
42057
42056
41971
41247
40766
40445
38159
38075
36968

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Iveta
Pavlína
Matěj
Olga
Karolína
Miloslav
Aleš
Blanka
Jaromír
Růžena
Natálie
Dominik
Renata
Libor
Gabriela
Patrik
Simona
Aneta
Radka
Zdenka
Vlastimil
Jindřich
Milada
Daniela
Miloš
Iva

36499
35861
35349
34660
34638
34486
33025
32066
31974
31364
30915
30736
30712
30639
30477
29476
29230
28392
26939
26906
26878
26788
26754
26348
26099
26059

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

Denisa
Oldřich
Lubomír
Rudolf
Milena
Ivan
Miloslava
Štěpán
Luboš
Robert
Romana
Miluše
Ilona
Radim
Richard
Anežka
Matyáš
Soňa
Stanislava
Kamila
Bohumil
Naděžda
Vladimíra
Vít
Květoslava
Ivo

25802
25327
25266
24911
24661
23441
22588
22273
22162
22138
22114
21304
20476
20268
19904
19825
19354
19091
19015
18873
18639
18258
18186
17769
17184
16818

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Rostislav
Nela
Renáta
Danuše
Luděk
Dušan
Šimon
Drahomíra
Emilie
Vendula
Jindřiška
Kamil
Vladislav
Alžběta
Zbyněk
Julie
Bohuslav
Štěpánka
Michael
Sára
Dominika
Alois
Viktor
Viktorie

16811
16150
16041
15828
15322
15125
15113
15038
14987
14420
14407
14090
13375
13167
12906
12688
12559
12239
12191
12107
11641
11446
11370
11289

INFORMACE Z KNIHOVNY
Prosím všechny, co mají z Obecní knihovny půjčené knihy déle, než stanovuje půjčovní řád,
aby je vrátili do knihovny.
Hlavně žádám o vrácení knih, které máte doma déle než jeden rok!
Knihovna je otevřena: Po 13:00-18:00, St 9:00-11:00 a 13:00-18:00.
Roční poplatek činí: 30 Kč děti do 15 let a studenti, 60 Kč dospělí.
Výpůjční lhůta činí 3 měsíce, u nových knih a výměnného fondu 1 měsíc.
Poplatek z prodlení při překročení výpůjční lhůty je 10 Kč,
v případě upomínek: 1. upomínka 20 Kč, 2. upomínka 30 Kč a 3. upomínka 50 Kč.
Při ztrátě nebo poškození, obstará čtenář nový materiál nebo zaplatí pořizovací cenu, v obou případech
platí manipulační poplatek 50 Kč ke každé ztracené knize.
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Dílničky pro kluky a holčičky
O prázdninách jsme si s dětmi krátili čas po čtyři úterky
tvořením. Dílničky probíhaly na obecním úřadě.
Děti mile překvapily nejen zájmem, ale i tím, jak jsou šikovné
a hodné. Pokaždé se nás sešlo kolem deseti a tvořili jsme celé
dvě hodiny. Výrobky si potom všichni odnesli domů.
Doufám, že se to dětem alespoň trošku líbilo a snad
si to třeba příští rok zase zopakujeme.
Hurááááá, dílničky!!!! Děkujeme!
Nápad, tehdejší slečny Kateřiny Blažkové, nyní paní
Kateřiny Suchyňové, otevřít dílničky pro děti o prázdninách,
se již na začátku zdál jako velmi dobrý. Ovšem samotná
skutečnost předčila očekávání a z velmi dobrého nápadu
se stala skvělá akce. Děti se dvě hodiny dopoledne bavily
a zabavily, rodiče měli čas odpustit páru neb jejich zlatíčka
byla pod dozorem, hurá někoho jiného a nenudila se. Opravdu
ne. Nejúžasnější na dílničkách bylo to, že si všechny děti
odnesly domů své výtvory, hned a hodně. I moje, od přírody
lakotná dcera, která se nerada dělí i se svou drahou matkou,
byla ochotná nějaké to své výtvarné dílo darovat.
Zkrátka, co jiného než upřímné: " KATKO, DĚKUJEME",
a pokud to na Tobě nezanechalo psychické následky, budeme
se těšit znovu.
„ prázdninami zmordovaní rodiče“ - M. Urbánková

Obecní knihovna Rakvice
vyhlašuje pro žáky ZŠ a MŠ Rakvice
soutěž

NEJPILNĚJŠÍ ČTENÁŘ
školního roku 2015/2016.

Hodnotí se, jak žáci pravidelně navštěvují
knihovnu, kolik knih si půjčují a zda
dodržují výpůjční lhůtu.

KNIHY Z EDICE O RAKVICÍCH

PRODLUŽTE KNIHÁM ŽIVOT
Máte doma knihy,
které už nebudete číst?
Nevyhazujte je!
Přineste je během listopadu
do knihovny.

Na podatelně obecního úřadu si můžete stále
zakoupit publikace o Rakvicích:
80 LET RAKVICKÉHO FOTBALU
(270 str.) Období 1932-2012 s fotografiemi
a podrobnými výsledkovými údaji. 130 Kč

Od 30. listopadu do 4. prosince
2015
Po, St 7:00 – 18:00
Út, Čt 7:00 – 15:00
Pá 7:00 – 13:00

RAKVICE KDYSI A V ROCE 2011
(400 str.) Asi 800 fotografií domů
a pamětihodností v této obci. 330 Kč
RAKVICE: ŠKOLNÍ VÝLET 1936 (160 str.)
Chronologický popis tragédie doplněn mnoha
fotografiemi, ukázky dobového tisku, četnické
protokoly a mnoho dalších informací. 130 Kč
RAKVICE: VZLET A PÁD SOKOLA
(312 str.) Historie sokolského hnutí, informace o
sportech a osobnostech, 575 fotografií. 250 Kč

pořádá Obecní knihovna
v zasedací místnosti OÚ
prodej knih: 10 Kč/ 1 ks.
Knihy tak budou k dispozici pro
další čtenáře a třeba i Vy si
vyberete knihu pro sebe.
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RAKVIČTÍ KORYFEJOVÉHubert Režný (166 str.)
Kniha zachycuje některé životní etapy osobností
Josefa Edvarda Kornyšla, Františka Vlastimila
Průdka a Aloise Mrštíka v Rakvicích. 100 Kč

BESEDY

(probíhají v zasedací místnosti OÚ)
autorská literárně-hudební
15. 9. 2015

Ten píše to a ten zas tohle

19:00 hod.

27. 11. 2015

beseda
(Miloň Čepelka a Josef Pepson
Snětivý)

Ze srdce Evropy do Santiaga cestovatelská přednáška

17:00 hod.

de Compostela

leden/ únor

Izrael - židovské svátky

2016

a tradice

(Patrik Kotrba)

přednáška původce zájezdů,
učitele hebrejštiny a judaismu
(Karel Hrdlička)

POUŠTĚNÍ DRAKŮ PRO DĚTI I RODIČE
Jednu říjnovou neděli bych ráda všechny děti pozvala na pouštění draků,
na rakvickém letišti (směrem k Jezerům).
Přesný termín ještě neuvádím, ale včas se ho dozvíte na stránkách obce
nebo knihovny a pošleme SMSky.
Je těžké odhadovat, zda bude příznivé počasí, ale snad se nám to povede.

5. – 11. října 2015

S sebou stačí mít jen létacího draka a „pevné nervy“ :-)

TÝDEN
KNIHOVEN

OBECNÍ GALERIE
V současnosti je stále k nahlédnutí výstava Aleše a Huga Šilberských:
střetnutí třetí – výběr z tvorby. Výstavu Vám otevřeme na zavolání nebo
po předchozí domluvě.
Budu také ráda za jakékoliv nápady nebo návrhy na další výstavy.
Pokud máte doma nějaké věci po předcích (hudební a řemeslné nástroje,
nábytek, kroje, nádobí apod...), se kterými nevíte co si počít, můžete
je věnovat/propůjčit do obecního muzea.
Neváhejte mě kdykoliv kontaktovat. Děkuji. K. Suchyňová

DIVADLO BRNO

V rámci celostátní
akce bude Obecní
knihovna Rakvice
v tomto týdnu bude
provádět registrace
všech čtenářů
zdarma!

Kontakty:
knihovna@rakvice.cz
kultura@rakvice.cz
Tel.: 519 349 208
http://knihovnarakvice.webk.cz/

Chtěla bych také během listopadu uspořádat jeden večer výlet
do divadla. Předběžně domluvené je divadlo Bolka Polívky v Brně, zatím
čekám na program.
Hned jak budu mít bližší informace, určitě je doručím i Vám, kteří
budete mít zájem.
Prosím o shovívavost a trpělivost, jelikož takovou akci pořádám poprvé.

http://rakvice.cz/

(Kateřina Suchyňová)
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Radim a Hana
Cabalovi
6. 6. 2015

Putování
s broučky
17. 10. 2015
KATEŘINSKÁ VÝSTAVA
MLADÝCH VÍN
v Rakvicích dne 20. 11. 2015.
Pořádá Vinařský dům DOMINANT,
společnost Víno Rakvice.

Kateřinské hody

Rakvičtí stárci a chasa
Vás srdečně zvou 21. listopadu 2015
na Kateřinské hody.
K tanci a poslechu bude vyhrávat
DH Túfaranka.
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Od hodů sice již několik neděl
uplynulo, ale dovolte nám malé poohlédnutí
se za nimi….
Nejprve bychom chtěli poděkovat
všem, kteří nám přišli na pomoc ve čtvrtek
před hody postavit máju.
I když to v sobotu před průvodem
vypadlo všelijak a mysleli jsme si, že naše
objednávka na hezké počasí „tam nahoru“
nedorazila, přeci jen jsme byli mile
překvapeni a až do rána jsme mohli hodovat
venku.
V neděli nás počasí už nenapínalo.
Začali jsme ji již tradičně nedělní hodovou
mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele.
Odpolední průvod zavítal i na obecní úřad,
kde nás pan starosta mile přivítal a popřál
nám vydařené hody.
Velmi oceňujeme, že se k nám již
několik let sjíždí desítky přespolních, kteří
nám pomohou rozvířit zábavu a udržovat
tradice. Přespolních letos dorazilo více než
130. Nutno ale říci, že naši rakvičtí stárci
také nezahálí a hody v okolních vesnicích
objíždí opravdu poctivě.
Nejenom počet přespolních nás
potěšil, ale také hojná pondělní účast
krojovaných mužáků, kterých bylo 16.
Chtěli bychom poděkovat i našim
maminkám, babičkám a tetičkám za to, že
nám kroje tak krásně vyžehlily a mohlo nás
tak do průvodu jít 25 děvčat a 32 chlapců.
Velice si toho ceníme.
Také si velice vážíme hojné účasti
vás, občanů, na celém víkendovém veselí a
zároveň bychom vás chtěli pozvat
na podzimní Kateřinské hody.
Stárci a stárky pro rok 2015

OHLÉDNUTÍ

Hody a hodky
Den otevřených dveří hasičské zbrojnice
2015
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